Uredba o razvrščanju objektov in Pravilnik o
podrobnejši vsebini projektne dokumentacije

Pomen Pravil stroke
dr. Samo Peter Medved univ.dipl.inž.grad.

19. Šukljetov dan, Maribor,
16. november 2018

GRADBENI ZAKONnamen
• zaščita javnega interesa pri graditvi objektov
• zakona se uresničuje s projektiranjem, dovoljevanjem,
gradnjo, uporabo, vzdrževanjem in inšpekcijskim
nadzorom.
• Objekti morajo biti skladni s prostorskimi izvedbenimi akti
in s predpisi o urejanju prostora, izpolnjevati morajo
bistvene zahteve in biti evidentirani.

GRADBENI ZAKON–
izpolnjevanje bistvenih zahtev
Bistvene zahteve so gradbenotehnične lastnosti, ki jih
morajo izpolnjevati objekti za zagotavljanje njihove varne in
učinkovite rabe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

mehanska odpornost in stabilnost,
varnost pred požarom,
higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja,
varnost pri uporabi,
zaščita pred hrupom,
varčevanje z energijo in ohranjanje toplote,
univerzalna graditev in raba objektov,
trajnostna raba naravnih virov.

GRADBENI ZAKON–
obveznost projektanta
• v skladu s pravili stroke zagotoviti izdelavo projektne
dokumentacije

GRADBENI ZAKON–
projektna dokumentacija
• Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s
pravili stroke in biti v slovenskem jeziku, razen
posameznih vsebin in delov, ki se izdelujejo s pomočjo
programske opreme za izračun in izris podatkov, pri
čemer je treba te podatke reprezentativno povzeti in
razložiti v slovenskem jeziku tako, da so razumljivi
strokovnjaku, ki ne razume uporabljenega tujega jezika.
• Pravila stroke, ki podrobneje določajo način izdelave
projektne dokumentacije, v soglasju z ministrom
predpišeta pristojni poklicni zbornici s splošnim aktom, ki
ga objavita na svoji spletni strani.

PRAVILNIK o podrobnejši vsebini

dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov
• Dokumentacija je projektna dokumentacijo ali druga
dokumentacija
• Projektno dokumentacijo izdela projektant. Drugo
dokumentacijo lahko izdela projektant ali druga oseba
• Način izdelave posameznih delov projektne
dokumentacije podrobneje določajo pravila stroke

PRAVILNIK o podrobnejši vsebini

dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov
• S projektno dokumentacijo se ob upoštevanju naročila
investitorja, predpisov in pravil stroke, glede na namen,
vrsto, velikost, kapaciteto in druge značilnosti objekta, z
arhitekturnimi, gradbenotehničnimi in drugimi rešitvami
določi lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne
značilnosti objekta tako, da ta zagotavlja izpolnjevanje
bistvenih zahtev, skladnost s prostorskimi akti in predpisi
o urejanju prostora, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter
omogoča evidentiranje objekta

PRAVILNIK o podrobnejši vsebini

dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov
• Projektant za vodenje izdelave projektne dokumentacije
določi pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega
inženirja (vodja projekta) ter v izdelavo projektne
dokumentacije vključi tiste pooblaščene arhitekte,
pooblaščene krajinske arhitekte in pooblaščene inženirje
s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva,
tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva
ali prometnega inženirstva ter strokovnjake drugih strok,
katerih strokovne rešitve so glede na namembnost in
zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne
dokumentacije potrebne za njegovo realizacijo v skladu z
zahtevami investitorja, predpisi, pravili stroke in zadnjim
stanjem tehnike

PRAVILNIK o podrobnejši vsebini

dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov
• Projektant mora vsa gradiva, ki so podlaga za izdelavo
projektne dokumentacije, hraniti 15 let.

Vsa gradiva bodo predmet nadzora nad delom pooblaščenih
inženirjev, ki jih bo v skladu s pooblastili izvajala IZS

PRAVILA STROKE - OSNUTEK
• Pravila stroke so akt, ki ga izdajata kot skupen dokument
Inženirska zbornica Slovenije (v nadaljevanju IZS) in
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (v
nadaljevanju ZAPS) ob potrditvi pristojnega ministrstva –
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).
• Uporabo Pravil stroke določajo:
–
–

Gradbeni zakon
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih,
povezanih z graditvijo objektov *
– Stauta IZS in ZAPS.
* v nadalejvanju Pravilnik

PRAVILA STROKE
• Pravila stroke določajo vsebino projektne dokumentacije
in ostale dokumentacije, ki se izdeluje v procesu gradenj
in določajo vsebino, nivo obdelave in obliko na kakšen
način mora biti le-ta izdelana in je osnova za izdelavo
dokumentacije in obrazcih za upravne postopke pri
graditvi objektov.

PRAVILA STROKE
• Pravila stroke so dolžni uporabljati vsi Pooblaščeni
arhitekti in inženirji in na osnovi njih izdelati projektno
dokumentacijo, ki so obvezna osnova in strokovna
podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja in izvedbo del. – tudi osnova za
nadzor nad delom PI!
• Pravila stroke so namenjena tudi investitorjem, da bodo
lahko v svojih projektnih nalogah in pogodbah pravilno
definirali potrebno vsebino posamezne vrste projektne
dokumentacije.
• Pravila stroke ne nadomeščajo in ne razlagajo Pravilnika.
Pravila stroke povzemajo njegova bistvena določila in
terminologijo ter določajo povezavo med Projektno
dokumentacijo za upravne postopke (DUP) in Projektno
dokumentacijo po pravilih stroke stroke (PDS

ZGRADBA PRAVIL STROKE
• ZVEZEK 0: PRAVILA STROKE – SPLOŠNI DEL – v
pregledu na MOP-u
• ZVEZEK 1: PRAVILA STROKE – PODROBNE VSEBINE ZA
STAVBE
• ZVEZEK 2: PRAVILA STROKE – PODROBNE VSEBINE ZA
GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE
• ZVEZEK 3: PRAVILA STROKE – PODROBNE VSEBINE ZA
CEVOVODE, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN
ELEKTROENERGETSKE VODE
• ZVEZEK 4: PRAVILA STROKE – PODROBNE VSEBINE ZA
INDUSTRIJSKE GRADBENE KOMPLEKSE
Zvezek 3 in 4 sta v pripravi in bosta izdelana po 17.9.2018. Do izdelave teh
zvezkov se smiselno uporabljajo določila 1 in 2.
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PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
• je rezultat načrtovalskega procesa pri graditvi objektov in
pomeni sistematično urejen sestav načrtov oziroma
tehničnih opisov, poročil, izračunov, risb, prikazov,
detajlov, informacij in drugih prilog, s katerimi se določijo
lokacijske, funkcionalne, oblikovne ter tehnične
značilnosti objekta. Podrobno vsebino celotne projektne
dokumentacije določajo Pravila stroke, Pravilnik* pa
določa vsebino projektne dokumentacije za upravne
postopke oziroma dovoljevanje, ki predstavlja izvleček
oziroma povzetek celotne projektne dokumentacije.
• Projektno dokumentacijo v nekaterih primerih dodatno
opredeljujejo tudi drugi področni zakoni (ceste, železnice,
telekomunikacije, ...).

IZDELOVALCI PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE - PTD
•

Vodja načrta - PI ali PA v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno
in inženirsko dejavnost, odgovoren za vodenje projekta, njegovo
usklajenost in celovitost. Vodjo projekta določi projektant, za
katerega pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir opravlja
poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom,
ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost.

•

Vodja projekta - PI ali PA v skladu z zakonom, ki ureja
arhitekturno in inženirsko dejavnost, je izdelovalec in
odgovorna oseba za posamezni načrt. Pri načrtu arhitekture je
lahko vodij načrta v skladu z veljavno prakso več. Pri
posameznih strokah je možno več načrtov znotraj stroke in s
tem več vodij načrtov.

•

Sodelavec projekta – strokovnjak ustrezne tehnične stroke, ki
sodeluje pri izdelavi načrtov pod vodstvom vodje načrta

VRSTE PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE PO PRAVILIH
STROKE (PTD)
•
•
•

Idejne rešitve (IDR)
Idejna zasnova (IDZ)
Idejni projekt (IDP) - osnovni
V določenih primerih, kjer se za potrebe dovoljevanja ali na zahtevo naročnika, izdela razviti
idejni projekt (SIST EN 16310), le ta dodatno razvije idejni projekt do te mere, da je
predvidena gradnja definirana dovolj podrobno v prostorski, tehnološki, konstrukcijski,
okoljski in arhitekturni vsebini, da pri nadaljnji projektni obdelavi ali gradnji, ne prihaja do
bistvenih sprememb ali odstopanj

•
•
•

Projekt za izvedbo (PZI)
Projekt za razpis (PZR)
Projekt izvedenih del (PID)

Posebnosti PTD:
• Navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV)
zbir informacij, namenjen obratovanju in vzdrževanju objektov in opreme.
NOV so neobvezna faza projektne dokumentacije in se izdelajo glede na
zahteve projektne naloge. NOV lahko izdela naročnik, dobavitelj opreme,
izvajalec ali PI.

Povezava med
projektno
tehnično
dokumentacijo
(PTD)
in projektno
upravno
dokumentacijo
(PUD)

TABELA
VSEBIN

STRUKTURA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0/X: vodilni načrt
1: načrti s področja arhitekture
2: načrti s področja gradbeništva
3: načrti s področja elektrotehnike
4: načrti s področja strojništva
5: načrti s področja tehnologije
6: načrti s področja požarne varnosti
7: načrti s področja geotehnike in geotehnologije
8: načrti s področja geodezije
9: načrti s področja prometnega inženirstva
10: načrti s področja krajinske arhitekture
11: drugi načrti

Načrti s področja
gradbeništva
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

načrti konstrukcij stavb
načrti gradbene fizike stavb
načrti premostitvenih objektov (načrti mostov, viaduktov,
nadvozov, podvozov, nadhodov, podhodov, prepustov,...)
načrti geotehničnih konstrukcij (oporni zidovi, podporni zidovi,
pilotne stene, nasipi,...)
načrti predorov, galerij, pokritih vkopov
načrti cest, železnic, letališč, pristanišč in drugih prometnic
načrti zunanjih ureditev
načrti s področja hidrotehnike (vodnogospodarske ureditve,
hidrotehnični objekti, hidrološko hidravlični načrti, vodovodi,
kanalizacije...)
načrti voziščnih konstrukcij
načrti prometnih ureditev (gradbeni del)
drugo

REVIZIJA DOKUMENTACIJE
IZDELANE PO PRAVILIH
STROKE

•
•
•

Na osnovi odločitve in naročila naročnika, se lahko izdela
revizija vseh faz projektne dokumentacije.
Praviloma naročnik že v projektni nalogi definira za kakšno
obliko pregleda dokumentacije se bo odločil.
Priporoča se, da se za zahtevne objekte izdela revizija projektne
dokumentacije, pri čemer se izvede kontrola dokazov vseh
bistvenih zahtev,

REVIZIJA DOKUMENTACIJE
IZDELANE PO PRAVILIH
STROKE
Revizija projektne dokumentacije ima namen:
• kontrolo izpolnjevanja bistvenih zahtev
• povečati kakovost projektnih rešitev
• kakovost izdelane projektne dokumentacije
• povečati natančnost ocen investicijske vrednosti, popisov del in
ocene količin
• povečati stopnjo varnosti in zanesljivosti zgrajenih objektov

REVIZIJA DOKUMENTACIJE
IZDELANE PO PRAVILIH
STROKE
•
•

•

Revizijo projektne dokumentacije izvajajo pooblaščeni arhitekti
in inženirji posameznih strok.
Za revizijo projektne dokumentacije naročnik določi Vodjo
revidiranja, ki skupaj z revidenti posameznih načrtov izdela
revizijo projektne dokumentacije.
Zapisnik o reviziji je priloga PTD

Uporaba – po 17.9.2018 ?

