
 

 
Izpust odpadnih voda iz bazena 
 
V 1.: 
 
Katera ali sploh katera zakonodaja regulira izpust odpadnih voda iz privatnega bazena v 
objektu, če le-ta ni priključen na javno kanalizacijo. V greznico tega ne moremo spuščati 
zaradi volumna, torej kateri predpisi (Ur. l. ?) urejajo bakteriološke pogoje izpusta tovrstnih 
voda v podtalnico (ponikovalnica)? Bazen je namenjen kopanju ljudi. 
 
O 1. (20. 04. 2009 - ažuriran 04. 01. 2013): 
 
Obstaja »splošna« zakonodaja, ki ureja izpuste odpadnih voda, ki mora biti navedena pri 
izdaji projektnih pogojev, kot to določata 1. in 4. odstavek 50. člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 in naslednji; v nadaljevanju: ZGO-1), in sicer: »(1) 
Zahtevi za izdajo projektnih pogojev mora biti priložena idejna zasnova ali projekt, ki je 
obdelan na višji ravni, ne glede na določbe drugih predpisov. ... 
(4) Pristojni soglasodajalec mora v projektnih pogojih navesti določbe predpisa, ki so 
podlaga za izdajo projektnih pogojev. ....« Da se pridobijo projektni pogoji, se mora izdelati 
idejna zasnova po Pravilniku o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08; v 
nadaljevanju: Pravilnik), ki mora med drugim vsebovati načrt arhitekture s prikazom 
priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo (10. in 11. člen Pravilnika). V vašem 
konkretnem primeru bi bilo potrebno v idejni zasnovi predvideti način odvajanja odpadne 
vode iz bazena, na kar boste v pogojih dobili informacijo od upravljavca gospodarske javne 
infrastrukture, ali je vaša rešitev sprejemljiva glede na lokalne, občinske odloke in posebne 
predpise s področja odvajanja komunalnih in sanitarnih voda. Prav tako se v praksi pogosto 
zaprosi za sestanek z upravljavcem javne infrastrukture (ponavadi so to komunalna 
podjetja), na katerem se razreši problematika pred izdajo projektnih pogojev. Ob tem je 
potrebno opozoriti, da je potrebno v primeru izpusta tovrstnih voda v podtalnico oziroma v 
odprti vodotok pridobiti projektne pogoje (ali/in se informirati) tudi z lokalno izpostavo 
pristojne službe za upravljanje in varstvo voda (MOP, ARSO, Urad za upravljanje z 
vodami...). V primeru bazena obstaja več možnih rešitev: priključitev na javno kanalizacijo, 
greznica, ponikalnica, razlivanje po terenu, izpust v odprti vodotok ali zbirni odprti kanal 
meteornih voda ipd. Pravilno rešitev morate najti v sodelovanju z lokalnimi upravljavci javne 
gospodarske infrastrukture (ta problematika je lahko v različnih občinah različno rešena) 
upoštevajoč »splošne«, področne in občinske predpise, ter po potrebi predvideti tudi 
predhodno prečiščenje odpadnih voda pred izpustom v določen recipient. 
 
Soglasje za vgradnjo klima naprave 
 
V 2.: 
 
V praksi se pojavljajo različne interpretacije glede pristojnosti projektanta objekta 
običajno bloka, da odobri oz. izda soglasje za postavitev klime na streho ali fasado hiše, 
ali ima to pristojnost ali ne in ali projektant lahko to odreče soglasje in če lahko v katerih 



primerih? V zvezi z zgornjim vprašanjem bi opozorili da je klima naprava normalen 
standard bivanja. 
 
O 2. (04. 06. 2012): 
 
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in naslednji; v nadaljevanju: ZGO-1) v 6. 
členu določa pogoje za začetek vzdrževanja objekta, med drugim: 
"(1) Redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno 
korist se lahko začnejo brez gradbenega dovoljenja. 
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se dela iz prejšnjega odstavka ne smejo 
izvajati v nasprotju s prostorskim aktom." Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost 
pa v 21. in 22. členu določa naslednje: "21. člen (vrste vzdrževalnih del in obveznost 
pridobitve soglasij) 
(1) Vzdrževanje objektov se opravlja z rednimi vzdrževalnimi deli in investicijskimi 
vzdrževalnimi deli. 
(2) Če je s predpisom določeno, da je treba pred začetkom vzdrževalnih del pridobiti 
soglasje, mora investitor vložiti zahtevo za izdajo soglasja pri pristojnem organu oziroma 
službi." 22. člen (investicijska vzdrževalna dela) 
(1) Investicijska vzdrževalna dela so dela na objektu ali za potrebe objekta in vključujejo 
izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku 
tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegova 
zmogljivost, velikost, namembnost in zunanji videz. 
(2) Med investicijska vzdrževalna dela iz prejšnjega odstavka spadajo zlasti: namestitev 
agregata za proizvodnjo električne energije, namestitev Naprave za ogrevanje, namestitev 
sončnega zbiralnika ali sončnih celic, namestitev toplotne črpalke, namestitev vetrnice za 
proizvodnjo električne energije, izvedba vrtine za geosondo, namestitev klima naprav, 
izvedba notranjih instalacij, izvedba klančin za dostop v objekt, ureditev dvorišč, vgradnja 
strešnih oken, namestitev hišnih TV anten." 
Iz navedenega lahko zaključimo, da je namestitev klima naprave dovoljena brez 
gradbenega dovoljenja vendar v skladu s prostorskim aktom, soglasje (pristojnega organa 
oz. službe) pa je potrebno le, če tako določa poseben predpis. 
Zahteva po soglasju (odgovornega) projektanta oziroma arhitekta bi lahko izhajala le še iz 
zaščite njegovih avtorskih pravic. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 
21/95 in naslednji; v nadaljevanju: ZASP) izrecno varuje tudi kot avtorska dela tudi 
izvedene (zgrajene) arhitekturne objekte in konstrukcije, ki jih imenuje arhitekturne objekte. 
To je v skladu z načelom, da se avtorska dela varujejo, če so izražena na kakršen koli 
način. Vendar zaradi posebnosti arhitekturnih objektov (njihova funkcionalnost, velika 
investicijska vrednost in fizični obseg, interesi lastnika, kolizija z lastninsko pravico itn.) v 
ZASP obstajajo tudi posebne omejitve avtorjevih pravic. Najbolj očitna za vaš primer je 
pravica predelave (člen 44 ZAPS): 
"(1) Lastnik zgrajenega arhitekturnega objekta lahko to delo prosto predela. (2) Pri izvajanju 
določb prejšnjega odstavka mora lastnik upoštevati avtorjevo pravico do spoštovanja dela. 
(3) Kadar je bil objekt nagrajen na javnem natečaju, mora lastnik pridobiti soglasje avtorja. 
Soglasje lastniku ne sme povzročiti nesorazmernih stroškov oziroma znatno podaljšati 
časa predelave." 
Zakonodajalec je v primeru zgrajenih objektov torej zavestno dal prednost lastninski 
pravici oziroma lastniku, z namenom da ta lahko svobodno uživa svojo lastnino. Dodatno 
- namestitev klima naprave pomeni investicijsko vzdrževalno delo in ne predelave (pri 
predelavi gre za prevzemanje neke stvaritve v lastno delo - nastane torej novo avtorsko 
delo), zato soglasje (odgovornega) projektanta oziroma arhitekta tudi s tega vidika ni 
potrebno. 
 



ODGOVOR MZIP 
 
V zvezi z vašim vprašanjem navajamo, da je vaše mnenje glede postavljanja klimatskih 
naprav na obstoječe objekte pravilno. Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost 
(Uradni list RS, št. 37/2008, v nadaljevanju Uredba) v 21. členu, kot že sami ugotavljate, 
določa: 
1. Vzdrževanje objektov se opravlja z rednimi vzdrževalnimi deli in investicijskimi 
vzdrževalnimi deli. 
2. Če je s predpisom določeno, da je treba pred začetkom vzdrževalnih del pridobiti 
soglasje, mora investitor vložiti zahtevo za izdajo soglasja pri pristojnem organu oziroma 
službi. 
Uredba pa v 22. člen določa tudi: 
Investicijska vzdrževalna dela so dela na objektu ali za potrebe objekta in vključujejo 
izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku 
tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegova 
zmogljivost, velikost, namembnost in zunanji videz. V 2. odstavku pa so navedena dela, ki 
spadajo med investicijska vzdrževalna dela in med njimi je tudi namestitev klima naprav. 
Prav tako je pravilna vaša ugotovitev, da za tovrstna dela ni potrebno pridobiti gradbenega 
dovoljenja, morajo pa biti v skladu z veljavnimi prostorskimi akti, soglasje pa je potrebno 
pridobiti le v primeru, če tako določa poseben predpis. Glede vaših nadaljnjih ugotovitev 
pa se morate obrniti na ministrstvo, v kateri pristojnosti je urejanje avtorskih in podobnih 
pravic. 
 
Certifikati pohištva v učilnicah OŠ 
 
V 3.: 
 
Gre za prenovo učilnic na osnovni šoli, in sicer nas zanima kako je s certifikati posameznih 
kosov pohištva. Mize in stoli so certificirani. Določeni oblikovalsko in prostorsko specifični 
kosi pohištva pa niso standardni. Kako je s certifikati zanje? 
 
O 3. (12. 07. 2012): 
 
Vsa oprema, tako tipska kot po naročilu mora zadoščati vsem varnostnim in trajnostnim 
normam in standardom. Za stole in mize je potrebno priložiti certifikat o skladnosti opreme. 
Za naravoslovne učilnice FI, KE, BI je potrebno priložiti za naprave, ki so vgrajene v opremi, 
certifikat elektrovarnosti od pooblaščene institucije. Šolske garniture po standardih: SIST 
ISO 5970, ISO 7174-1, ISO 7173, SIST ENV 12521, SIST EN 1729-1, 1729-2; omare po 
standardu: SIST EN 1727. Za ostale kose pohištva je potrebno upoštevati predpise za 
varnost pri uporabi - kaljeni stekleni deli, zaokroženi robovi, preprečiti priprtje, stik z 
elektriko (1.oddelek 1.triade). 
 
Dvigalo 
 
V 4.: 
 
»Posredujem pri prodaji stanovanja na naslovu Ljubljana Lepi pot 14 B, ko 2679-GradiščeII, 
stavba št. 1091, stanovanje št. 5. Stanovanje je v II. nadstropju od dveh. Lastnica 
stanovanja po zadnji operaciji noge ne more več sama po stopnicah! Zato ker hčera in 
vnukinja stanujeta v sosednji stavbi na naslovu Lepi pot 14C, sem svetoval, da bi 
povprašali kakšna je možnost za pridobitev postavitve panoramskega dvigala v II. 
nadstropje. Meni se tehnično zdi mogoče na delu vzhodne stene, štiri metre desno od 



vhodnih vrat, kajti na tem delu ni oken ali balkonov. Naredila bi se le odprtina za vhod iz 
ene spalnice tega stanovanja. Moje mnenje je da bi se izplačalo investirati v dvigalo, kajti 
tudi ob menjavi stanovanja se ob prodaji izgubi kar precej denarja in pa težava je najti 
drugo ustrezno stanovanje za invalida. Prosim za vaše mnenje in navodila. 
 
O 4. (17. 07. 2012): 
 
Postavitev dvigala je poseg v konstrukcijo in zunanji izgled stavbe. To pomeni, da gre za 
rekonstrukcijo, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje. Lastnik stavbe z izbranim 
projektantom mora ugotoviti, ali je rekonstrukcija dovoljena s prostorskim aktom, ki velja za 
to parcelo in ali je glede na pogoje iz prostorskega akta na fasadi dovoljeno delati dvigala. 
Ob tem mora odgovorni projektant, ki bo delal rekonstrukcijo, dobiti soglasje prejšnjega 
odgovornega projektanta (če to ni ista oseba) oziroma v primeru, da soglasja ni dobil, o 
tem obvestiti ZAPS (kakor določajo akti ZAPS). 
 
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih 
 
V 5.: 
 
Imam težave pri interpretaciji pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja 
delavcev na delovnih mestih in sicer pri členu: - 64 člen: kaj se smatra kot delovni prostor 
oz. kakšna je minimalna površina za vsakega delavca v pisarni če je sam ali če si delita 
pisarno v dveh? Lahko v tem primeru uporabljam 67 člen, ki predpisuje 12m3 na delavca? 
Npr. pri višini 3m je dovolj 4m2/delavca? - 29 člen: Zanima me ali je dovoljeno predvideti 
zaporedne pisarne. Npr.: po celotnem obodu fasade imamo stekleno površino. Rad bi 
postavil pisarno ob stekleni fasadi, nato hodnik in še dve pisarni. Stene med pisarnami in 
hodnikom bodo v celoti steklene. Torej bi svetloba "potovala": pisarna/steklena 
stena/hodnik/steklena stena/pisarna/steklena stena/pisarna. 
 
O 5. (21. 09. 2012): 
 
1. vprašanje: 
 V skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na 
delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/1999, 39/2005, 43/2011-ZVZD-1; v nadaljevanju: 
pravilnik) je potrebno upoštevati vse pogoje za vsakega posameznega delavca – torej vse 
pogoje 64., 65., 66. in 67. člena pravilnika, ki določajo, da mora delodajalec zagotoviti: 
2. odstavek 64. člena: za vsakega delavca delovni prostor vsaj 8 m2 osnovne površine in 
1. odstavek 65. člena: vsakemu delavcu prosto talno površino, ki mu omogoča neovirano 
gibanje pri delu in ki znaša najmanj 2 m2 (možna izjema) in 
66. člen: svetla višina delovnega prostora znaša vsaj 2,50 m, če je osnovna površina 
prostora manjša od 50 m2; 2,75 m, če je osnovna površina prostora večja od 50 m2... itd 
in 
1. odstavek 67. člena: v prostorih s stalnimi delovnimi mesti pripada vsakemu delavcu 
najmanj 12 m3 pri lahkem fizičnem delu, 15 m3 pri srednje težkem fizičnem delu... itd. 
4 m2 osnovne površine na delavca torej v nobenem primeru ne zadostujejo, zgolj zato ker 
ima prostor 3 m visok strop in s tem zadovoljite enega izmed pogojev. Takšno tolmačenje 
bi bilo v nasprotju z namenom pravilnika. Pogoji glede površine, višine in volumna 
prostorov so v pravilniku navedeni kumulativno in ne alternativno. 
2. vprašanje: 
Glede razsvetljave prostorov pravilnik v 29. členu določa: 
»(1) Delodajalec mora zagotoviti, da so delovni prostori podnevi praviloma osvetljeni z 
naravno svetlobo. Razpored, velikost, število in kakovost površin za osvetljevanje z 



naravno svetlobo mora zagotoviti osvetljenost delovnih mest v skladu s standardi, 
delavcem pa vidni stik z okoljem. 
(2) Velikost površin za osvetljevanje delovnih mest z naravno svetlobo v posameznem 
delovnem prostoru mora znašati najmanj 1/8 talne površine prostora. 
(3) Prozorna površina posameznega okna mora, v odvisnosti od globine prostora, 
znašati najmanj: 
a) 1 m2 pri globini prostora do 4 m; 
b) 1,5 m2 pri globini prostora nad 4 m. 
(4) Višina in širina okna morata znašati najmanj 1 m. Višina spodnjega roba okna 
oziroma parapet ne sme biti višji od 1,5 m.« 
Zahteve iz 29. člena ne veljajo za: 
–delovne prostore, v katerih obratovalne razmere dnevne svetlobe ne dopuščajo; 
– prodajne prostore, skladišča in podobne prostore, če ležijo pod zemeljskim nivojem; 
–delovne prostore s talno površino nad 2.000 m2, če imajo svetlobne jaške. 
Pri ocenjevanju razsvetljave je poleg pravilnika potrebno upoštevati tudi naslednje 
standarde: 
- SIST prEN 12464, Lighting applications - Lighting of workplaces, 
 
- SIST DIN 5034, Tageslicht in Innenräumen. 
Okno je po osnovni definiciji odprtina v fasadi zgradbe, zato v vašem primeru v zadnjih 
dveh pisarnah kljub steklenim vmesnim stenam ne morete zadostiti pogojem iz tretjega in 
četrtega odstavka 29. člena pravilnika. Na podlagi podatkov iz vašega vprašanja in vsega 
zgoraj pojasnjenega ocenjujemo, da razporeditev prostorov, kakor ste jo predstavili, ne 
omogoča izpolnjevanja pogojev iz pravilnika. 
 
Samba stopnice 
 
V 6.: 
 
Prosim za tolmačenje pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih 
stavb in stanovanj. Zanima me, ali je dopustno znotraj stanovanja načrtovati t.i. kratke 
skledaste stopnice ( ali stopnice samba ), v kolikor se upošteva 6. člen, ki pravi, da je max. 
dopustna višina 19 in globina 25 cm ter 19. člen, ki predpisuje minimalno širino stopnišča v 
stanovanju 80 cm. 
 
O 6. (11. 09. 2012): 
 
Ločiti je treba med stopnicami (hišne, zunanje), lestvami in rampami, kategorijami, ki so 
definirane in obrazložene v strokovni literaturi (npr. Ernest Neufert Projektiranje v 
stavbarstvu). Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in 
stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11; v nadaljevanju: Pravilnik), govori o stopnicah. 6. člen 
Pravilnika določa največjo višino (19 cm) in najmanjšo globino (25 cm) stopnic pri stopnišču 
v stanovanjih. 19. člen Pravilnika določa, da imajo stopniščne rame znotraj stanovanj, ki 
vodijo do prostorov ali delov prostorov za bivanje, pripravo in uživanje hrane ali osebno 
higieno, svetlo širino najmanj 0,80 m. 
Pravilnik govori le o stopnicah in stopniščni rami in se ne opredeljuje do vrst stopnic ali 
stopniščnih ram. Iz tega je razumeti, da so znotraj stanovanja dovoljene vse vrste stopnic, 
če upoštevajo zahteve Pravilnika. 
Samba stopnice so posebna oblika stopnic (leve in desne polovične stopnice, ki so 
medsebojno višinsko zamaknjene), ki je prav tako opisana v strokovni literaturi (npr. Ernest 
Neufert Projektiranje v stavbarstvu). Samba stopnice so stopnice večje strmosti in je glede 
na izbrano višino in širino stopnic vprašljivo, ali sploh sodijo v kategorijo hišnih stopnic, ki 



imajo stopniščno ramo strmosti od 24° do 45°, ali v kategorijo lestev, ki imajo naklon od 
45° do 90°. Če upoštevamo grafični prikaz primerne strmosti stopnic, ki je prikazan v 
strokovni literaturi npr. Neufert, lahko ugotovimo, da so samba stopnice strmejše od 
najstrmejših hišnih stopnic, ki po Pravilniku imajo razmerje višine in širine 19/25 cm. Iz tega 
razloga samba stopnice ne ustrezajo določbam Pravilnika, ki govori o stopnicah in ne o 
lestvah. Če se s samba stopnicami zadovoljijo kriteriji, ki te stopnice uvrščajo med 
kategorijo hišnih stopnic (naklon stopniščne rame od 24° do 45°) in če izpolnjujejo pogoje 
iz Pravilnika (največja višina 19 cm in najmanjša globina 25 cm), se lahko načrtujejo v 
stanovanjih. 
Normativi za velikost in opremo učilnic v srednjih in visokih šolah 
 
V 7.: 
 
Zanima me kje bi prišli do podatkov o normativih za velikost, opremo,.... učilnic v srednjih in 
visokih šolah? Ali to pokriva kakšen pravilnik za minimalne tehnične zahteve ali je morda 
kakšen standard? 
 
O 7. (06. 11. 2012): 
 
Po naših podatkih je ministrstvo pred časom izdalo Navodila o gradnji osnovnih šol (v 
priponki), ki v praksi veljajo kot normativi. Temu dodajamo tudi navodila za glasbene šole. 
 
Navodila za graditev osnovnih šol 
 
Navodila za graditev glasbenih šol 
 
Plačilo IDZ kot sestavni del ponudbe 
 
V 8.: 
 
Sem kozmetičarka ____________ s.p., ki se pripravlja za nakup novega kozmetičnega salona. 
Pri tem sem želela izbrati tudi arhitekta, kateri bo razumel moje želje, in prosila šest 
različnih za predračun in sestanek. Med njimi je bila tudi ga. _________________ iz družbe 
____________ d.o.o.. Z gospo sem se po telefonu slišala, prosila za predračun, nakar sem 
dobila odgovor, da mora vse skupaj videti, da lahko to izvede. Poslala mi je samo tloris, 
brez predračuna, ki ni ustrezal mojim željam, zato je poslala še enega, ki je bil še slabši. 
Odločila sem se za arhitekta g. _______ , ge. _______________ pa, da mi njeno delo ne ustreza. 
Gospa pa mi je po pošti poslala edina račun, saj nas je mogla obiskati in porabila za to čas. 
Mi pa smo ga zavrnili. Sedaj pa preko odvetnikov se sklicuje na vas, da ji to pripada. Ne 
vem kako bi bilo, če bi mi stranki za nasvet, ko se pride posvetovati za terapijo zaračunali. 
Ali pa se v gostilni premislimo, ker nimajo želene hrane, za kar nam zaračunajo. 
 
O 8. (05. 04. 2013): 
 
Prejeli smo vašo prošnjo po stališču ZAPS v zvezi z izstavljenim računom našega člana za 
storitev izdelave Idejne zasnove, kot priloge ponudbi. Po vašem mnenju je izvajalec 
storitve neopravičeno izstavil račun in ste ga zavrnili. Stališče zbornice je sledeče: 
1. Prvi pojasnjevalni razgovor na sedežu ponudnika je brezplačen, vse ostalo so 
storitve, katere naj bi izvajalec zaračunaval. V ta sklop sodi vse od branja in razlage 
prostorskih aktov, pojasnjevanje predpisov, zakonov, izdelava variantnih rešitev in idejnih 
zasnov. 

https://www.zaps.si/img/admin/file/VPRA%C5%A0ANJA%20IN%20ODGOVORI/Projektiranje/Razno/075-12_razno_normativi%20za%20velikost%20in%20opremo%20ucilnic%20v%20srednjih%20in%20visokih%20solah_priponka1.pdf
https://www.zaps.si/img/admin/file/VPRA%C5%A0ANJA%20IN%20ODGOVORI/Projektiranje/Razno/075-12_razno_normativi%20za%20velikost%20in%20opremo%20ucilnic%20v%20srednjih%20in%20visokih%20solah_priponka2.pdf


2. Zbornica ne more prepovedati svojim članom, da po lastni presoji, ponudbo 
pripravijo na način, za katerega ocenjujejo, da bo povečal možnosti za naročilo pri 
potencialnem investitorju. Zakonodajalec je odredil, da so naše storitve na trgu in ne dovoli 
sankcioniranje članov zato, ker ravnajo tržno. 
3. Iz vašega dopisa ni jasno, ali vas je ponudnik vnaprej seznanil z dejstvom, da vam 
storitev priprave Idejne zasnove, kot sestavnega dela ponudbe v primeru, da bo izbran kot 
izvajalec ne bo zaračunal, oz. da bo zaračunal v primeru, da ne bo izbran. Zato ne moremo 
soditi ali je prav, da je račun izstavljen oz. zavrnjen. 
Naj na koncu slikovito odgovorimo tudi na vašo prispodobo z gostilno: 
kako je, kot pravite, če si v gostilni premislimo, ker nimajo želene hrane, za kar nam 
zaračunajo, potem ko smo hrano že poskusili in nam ni bila všeč po okusu ali ceni, je 
odvisno od tega kako smo se dogovorili z osebjem, preden smo na mizo dobili vzorec 
hrane. 
 
Zasebna šola in Navodila za graditev šol 
 
V 9.: 
 
Imam vprašanje glede gradiva "3.2.1. Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki 
Sloveniji 1.del". Glede na to, da je to samo razpisno gradivo in se gre za navodila za 
graditev (ni pravilnik), sklepam, da niso vse točke obvezne pri gradnji nove šole (so samo 
priporočila). Ali pravilno razumem? Sprašujem zato, ker želi stranka prenoviti privatno šolo, 
v kateri ni prostora za vse, kar je navedeno v tem gradivu. 
 
O 9. (30. 10. 2013): 
 
V zvezi z vašim vprašanjem smo se posvetovali z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport. Pojasnili so, da so "Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji 
1.del" delovno gradivo. Nastali so, kot prilagoditev Pravilnika iz leta 1968 programu 
devetletnih šol. Kadar je investitor država ali občina, je uporaba "Navodil" obvezna, v 
primeru privatnega pa ni. Ne glede na to, mora privatna šola tudi izpolnjevati prostorske in 
kadrovske pogoje, zato da lahko pridobi dovoljenje za obratovanje, koncesijo ipd. 
Izpolnjevanje pogojev teh presoja strokovna komisija ministrstva. Komisija pri presoji, glede 
na dejavnost šole, smiselno uporablja tudi "Navodila". Priporočamo vam, da kontaktirate 
ministrstvo in jim v predhodno presojo pošljete vaše načrte. 


