
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani! 

 

Portal 24ur.com je dne 12.11.2021 v članku »Nagrada ministra Vizjaka za glasove 
poslanca Simonoviča?« novinarke Nike Krunaver objavil dejstva, ki kažejo na sum 
korupcijskih tveganj ob nastajanju predloga novega Gradbenega zakona.  

 

Kot izhaja iz objavljenih dejstev, je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ob začetku 
nastajanja predloga zakona razpustilo lastno pravno službo, izdelavo zakona pa 
prepustilo zunanji odvetniški družbi, ki izkušenj s pisanjem predpisov sicer nima, je pa 
neposredno družinsko povezana z inženirsko družbo pooblaščenega gradbenega 
inženirja, ki bo od zakonskih rešitev lahko imela neposredno poslovno korist. 
Objavljena dejstva kažejo na močan sum konflikta interesov, s tem pa na izjemno 
pomanjkljivo zaščito integritete pri pripravi predloga novega Gradbenega zakona. 

 

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je že večkrat opozorila na 
netransparentno1 pripravo zakona pod vplivom močnih interesnih skupin. Podporniki 
zakona so opozorila zavračali s trditvami, da se borimo za ohranitev domnevnih 
privilegijev arhitektov. Informacije o sumu korupcijskih tveganjih pri nastajanju zakona, 
ki jih je objavil portal 24ur.com, naše domneve potrjujejo, zakonske rešitve pa 
postavljajo v povsem nov kontekst.  

 

V tej luči z zaskrbljenostjo beremo tudi pripombe Zakonodajno-pravne službe 
Državnega zbora, ki za več členov zakona (tudi tistega o legalizacijah objektov) 
opozarja, da niso ustrezno vsebinsko utemeljeni. ZPS je podala pripombe na skoraj 
tretjino členov predloga zakona, sama koalicija pa jih je z amandmaji popravljala več 
kot četrtino. Tudi zaradi takšnih primerov Resolucija o normativni dejavnosti, ki jo je 
sprejel Državni zbor, jasno zahteva: »Pripravo predpisov je treba v celoti zaupati 
javnim uslužbencem2«  

 
1 https://belaknjiga.zaps.si/Netransparentna-priprava-zakona 
2 Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09), točka IV. 
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Varovanje integritete pri pripravi zakonskih predlogov je izjemnega pomena za 
zaupanje ljudi v delovanje pravne države. Zakoni veljajo za vse državljane in prav 
nobenega dvoma ne sme biti v transparentnost, demokratičnost in poštenost 
procesov, v katerem nastajajo. Ravnanja nepoštenih posameznikov moralno bremenijo 
zgolj njih same. Nepošteni zakoni pa moralno bremenijo vse  državljane, ki se moramo 
ravnati v skladu z njimi.  

 

Na Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije smo zgroženi nad razkritimi dejstvi, ki 
kažejo na visoko korupcijsko tveganje in pomanjkanje integritete pri nastanku 
predloga novega Gradbenega zakona. V kolikor bodo poslanke in poslanci državnega 
zbora sprejeli predlagani GZ-1, bo zakon ves čas svoje veljave zaznamovan kot 
koruptivni zakon. 

 

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je strokovna in ne politična institucija, zato 
se do korupcijskih škandalov javnih osebnosti ne opredeljujemo. Kot predstavniki 
strok, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in gradnjo objektov in so neposredni uporabniki 
Gradbenega zakona, pa opozarjamo, da je predlog novega zakona kompromitiran do 
te mere, da ga je potrebno umakniti iz zakonodajnega postopka . 

 
 
S spoštovanjem, 

 

 

 Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije 

Predsednik:  

Tomaž Krištof, univ.dipl.inž.arh. 

 

 

 

 

 


