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Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
ZAKONA O ARHITEKTURNI IN INŽENIRSKI DEJAVNOSTI

Način opravljanja poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev
5. člen ZAID (način opravljanja poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev)
(3) Pooblaščeni arhitekti in inženirji lahko svoje poklicne naloge opravljajo stalno in trajno na enega od
ali več naslednjih načinov:
‐
kot samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
‐
na podlagi delovnega razmerja v gospodarskem subjektu, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje
arhitekturne in inženirske dejavnosti po določbah tega zakona,
‐
na podlagi drugega pravnega razmerja o opravljanju dela za družbo, ki izpolnjuje pogoje za
opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti po določbah tega zakona, če je pooblaščeni
arhitekt ali inženir družbenik,
‐
na podlagi delovnega razmerja kot javni uslužbenci, v imenu in za račun organa oziroma pravne
osebe javnega prava, v kateri so zaposleni, razen pooblaščenih inženirjev s področja geodezije,
‐
na podlagi delovnega razmerja pri fizični osebi ali pravni osebi zasebnega prava, ki gradi objekte
izključno za lastno uporabo in katere dejavnost ni gradnja za trg ali posredovanje pri prodaji
nepremičnin, v njenem imenu in za njen račun.
V tretjem odstavku 5. člena se besedi »ali več« nadomesti z besedo »od«.
Obrazložitev:
ZAID je z namenom dviga kakovosti opravljanja storitev uvedel zahtevo po stalnem in trajnem
opravljanju poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev, pri čemer se kot neustrezna izkaže
možnost, da poklicne naloge opravljajo na več načinov; s tem se namreč le legalizira
posojanje/prodajanje žigov oziroma izogibanje plačevanja dajatev in davkov ali pa pridobivanja
neupravičenih bonitet s strani države. Ni potrebe, da bi bil posameznik za doseganje polne zaposlitve
zaposlen pri več delodajalcih, saj se delo za drugega projektanta/nadzornika dosega tako, kot to
predvidevata 12. in 13. člen GZ, to pa je s pogodbenim sodelovanjem med projektanti/nadzorniki, pri
čemer pri vsakem projektantu/nadzorniku arhitekturne in inženirske storitve opravljajo zaposleni za
polni delovni čas.
Zavarovanje odgovornosti pooblaščenih inženirjev
7. člen ZAID (pogoji za vpis v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev)
(1) Pravico do vpisa v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev ima posameznik, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. ima pridobljeno ustrezno izobrazbo v skladu z 8. členom tega zakona,
2. ima pridobljene praktične izkušnje v skladu z 9. členom tega zakona,
3. ima opravljen strokovni izpit v skladu z 10. členom tega zakona,
4. ima zagotovljeno zavarovanje za odgovornost za škodo v skladu s 15. členom tega zakona, razen
pooblaščenih arhitektov in inženirjev, ki poklicne naloge opravljajo na način, naveden v četrti in
peti alineji tretjega odstavka 5. člena tega zakona,
5. mu ni s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s
pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov in
inženirjev, razen če je prepoved ali sankcija že prenehala,
6. izpolnjuje pogoje glede opravljanja poklicnih nalog na enega izmed načinov iz tretjega odstavka
5. člena tega zakona.
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V 4. točki prvega odstavka 7. člena se za vejico doda tekst: »razen pooblaščenih arhitektov in inženirjev,
ki poklicne naloge opravljajo na način, naveden v četrti in peti alineji tretjega odstavka 5. člena tega
zakona«.
Obrazložitev:
Ugotovljeno je bilo, da prihaja do situacij, da se želijo v Imenik pooblaščenih inženirjev vpisati
posamezniki, ki so zaposleni v javnem sektorju (npr. javnem zavodu ‐ UKC …). V takih primerih se kot
nepotrebna izkaže potreba po zavarovanju odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki
jo posameznik opravlja le za svojega delodajalca, ne pa za tretje osebe ‐ naročnike. Poleg tega
zavarovalnice ne nudijo zavarovanja osebam v javnem sektorju za škodo, ki bi jo morebiti povzročil
njen zaposleni.
Neskladnost prehodnega obdobja za gospodarske subjekte, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko
dejavnost s prehodnima obdobjema za pooblaščene arhitekte in inženirje in nadzorne inženirje
55. člen ZAID (pridobljene pravice po ZGO‐1)
(2) Posamezniku iz prejšnjega odstavka IZS oziroma ZAPS vpiše v imenik pooblaščenih arhitektov in
inženirjev poklicni naziv po tem zakonu s področja, za katerega je opravil strokovni izpit. Če gre za
pooblaščenega arhitekta, ki nima pridobljene licence A v skladu z ZGO‐1, se v imenik pooblaščenih
arhitektov vpiše omejeno pooblastilo »pooblaščeni arhitekt brez pooblastila za vodenje izdelave
občinskih podrobnih prostorskih načrtov«. Posameznik mora najkasneje v šestih mesecih enem letu po
začetku uporabe tega zakona predložiti dokazilo o načinu opravljanja poklicnih nalog iz tretjega
odstavka 5. člena tega zakona in dokazilo o sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo iz 15. člena
tega zakona. Če v tem roku dokazil ne predloži, mu zbornica po uradni dolžnosti izda odločbo o
mirovanju in vpiše mirovanje v imenik.
(4) Posamezniku iz prejšnjega odstavka IZS vpiše v imenik pooblaščenih inženirjev omejeno pooblastilo
in sicer za odgovornega nadzornika (pooblaščenega nadzornega inženirja ‐ predlog spremembe v
nadaljevanju) vseh vrst zahtevnosti objektov s področja, za katerega je opravil strokovni izpit.
Posameznik mora najkasneje v šestih mesecih enem letu po začetku uporabe tega zakona predložiti
dokazilo o načinu opravljanja poklicnih nalog iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona in dokazilo o
sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo iz 15. člena tega zakona. Če v tem roku dokazil ne
predloži, mu zbornica po uradni dolžnosti izda odločbo o mirovanju in vpiše mirovanje v imenik. Ti
posamezniki ne smejo uporabljati poklicnega naziva pooblaščeni inženir.
(6) Posameznik iz prejšnjega odstavka mora vložiti zahtevo za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev in
zahtevi predložiti dokazila o pravici nastopati kot odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik
posameznih del po ZGO‐1 ter dokazilo o načinu opravljanja poklicnih nalog iz tretjega odstavka 5. člena
tega zakona in dokazilo o sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo iz 15. člena tega zakona. Če
posameznik v roku šestih mesecev enega leta po začetku uporabe tega zakona ne vloži zahteve za vpis
v imenik pooblaščenih inženirjev, po poteku tega roka ne izpolnjuje več pogojev za izvajanje storitev
nadzora nad gradnjo. Ti posamezniki ne smejo uporabljati poklicnega naziva pooblaščeni inženir.
Obrazložitev:
Prehodni obdobji za pooblaščene arhitekte in inženirje in nadzorne inženirje sta neskladni s prehodnim
obdobjem za gospodarske subjekte, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost.
Obrazložitev in pojasnilo o ravnanju IZS je v dopisu IZS št. 2710/18/VOD‐BŠF z dne 31.5.2018 v prilogi
1.
Uskladiti je treba roke iz drugega, četrtega in šestega odstavka 55. člena in 60. člena ZAID.
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Pričakovane pravice na zadnji dan uporabe ZGO‐1
nov člen (pričakovane pravice)
(1) Posameznik, ki na dan pred pričetkom uporabe tega zakona na podlagi ZGO‐1 izpolnjuje pogoje za
vpis v imenik pooblaščenih inženirjev kot odgovorni vodja del za zahtevne objekte, mora podati vlogo
za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev z omejenim pooblastilom za nadzornega inženirja
(pooblaščenega nadzornega inženirja ‐ predlog spremembe v nadaljevanju) za zahtevne objekte za tisto
stroko, s področja katere ima opravljen strokovni izpit po ZGO‐1, pri čemer mora predložiti dokazila o
izpolnjevanju pogojev za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev v skladu z določili ZGO‐1, z izjemo
dokazila o zavarovanju odgovornosti za škodo in načinu opravljanja poklicnih nalog iz tretjega odstavka
5. člena, ki ju mora predložiti v skladu z določili tega zakona. Če posameznik ne vloži vloge za vpis v
imenik roku enega leta po začetku uporabe tega zakona, izgubi pričakovane pravice.
(2) Posameznik, ki lahko ob začetku uporabe tega zakona na podlagi ZGO‐1 nastopa kot odgovorni
vodja del za manj zahtevne objekte in bi se ob izpolnitvi pogoja delovnih izkušenj po drugem odstavku
77. člena ZGO‐1 lahko vpisal v imenik pooblaščenih inženirjev kot odgovorni vodja del za zahtevne
objekte, s čimer bi si v skladu z ZGO‐1 pridobil tudi pravico nastopanja kot odgovorni nadzornik za
zahtevne objekte, mora podati vlogo za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev z omejenim pooblastilom
za nadzornega inženirja (pooblaščenega nadzornega inženirja ‐ predlog spremembe v nadaljevanju) za
zahtevne objekte za tisto stroko, s področja katere ima opravljen strokovni izpit po ZGO‐1, pri čemer
mora predložiti dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj v skladu z določili ZGO‐1 in dokazila o
izpolnjevanju drugih pogojev za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev v skladu z določili tega zakona.
Če posameznik ne vloži vloge za vpis v imenik roku petih let po začetku uporabe tega zakona, izgubi
pričakovane pravice.
Obrazložitev k (1):
Ugotovljeno je bilo, da veljavni zakon ni predvidel situacij, do katerih je prišlo v praksi, da je posameznik
na dan pred pričetkom uporabe ZAID izpolnjeval vse pogoje za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev
kot odgovorni vodja del za zahtevne objekte po drugem odstavku 77. člena ZGO‐1, s čimer bi si v skladu
z ZGO‐1 ob vpisu pridobil tudi pravico nastopati kot odgovorni nadzornik za zahtevne objekte, vendar
je vlogo za vpis oddal po 1. 6. 2018, zaradi česar ne izpolnjuje pogojev za vpis po prehodnih določbah
(55. člen ZAID), kljub ustrezni izobrazbi, delovnih izkušnjah in opravljenem strokovnem izpitu. Nekateri
od njih so strokovni izpit naredili šele na majskem izpitnem roku (28. do 30.5.2018).
Predlagana dopolnitev bi odpravila situacijo, ki neutemeljeno onemogoča tistim osebam, ki so
31.5.2018 izpolnjevale pogoje za vpis v imenik po ZGO‐1, pa vloge niso podale, zato bodo po
spremembi to lahko storile v enoletnem roku.
Obrazložitev k (2):
Ugotovljeno je bilo, da veljavni zakon ni predvidel situacij, do katerih je prišlo v praksi, da je posameznik
na dan pred pričetkom uporabe ZAID lahko nastopal kot odgovorni nadzornik za manj zahtevne objekte
in bi se po preteku časa, v katerem bi pridobil dodatne delovne izkušnje, skladno z drugim odstavkom
86. člena in drugim odstavkom 77. člena ZGO‐1 lahko vpisal v imenik pooblaščenih inženirjev kot
odgovorni vodja del za zahtevne objekte, s čimer bi si v skladu z ZGO‐1 ob vpisu pridobil tudi pravico
nastopanja kot odgovorni nadzornik za zahtevne objekte. Takšen položaj predstavlja tipičen primer
pričakovanih pravic, saj je edini preostali pogoj, ki je potek časa, odvisen le še od samega poteka časa,
ki pa bi prej ali slej nastopil, v kolikor bi oseba tudi v bodoče nastopala kot odgovorni nadzornik.
Inž. potrebuje tri dodatna leta, dipl.inž., univ.dipl.inž. in mag.inž. dve dodatni leti delovnih izkušenj.
Predlagamo omejitev roka na pet let, če je omejitev sploh mogoča.
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Osebno opravljanje poklicnih nalog
5. člen ZAID (način opravljanja poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev)
(2) Pooblaščeni arhitekti in inženirji morajo poklicne naloge po tem zakonu dejansko opravljati in biti
osebno prisotni pri vseh poklicnih nalogah, ki jih izvajajo. Poklicnih nalog ni dovoljeno prenesti na drugo
osebo.
Obrazložitev:
Preprečiti je treba obstoječo slabo prakso izdajanja pisnih pooblastil drugim osebam (namestnikom,
pomočnikom ipd.), ki posledično izvajajo naloge v imenu in namesto pooblaščenega inženirja, ki je
podpisal pooblastilo.
Pooblaščeni nadzorni inženir
55. člen ZAID (pridobljene pravice po ZGO‐1)
(4) Posamezniku iz prejšnjega odstavka IZS vpiše v imenik pooblaščenih inženirjev omejeno pooblastilo
in sicer za odgovornega nadzornika pooblaščenega nadzornega inženirja vseh vrst zahtevnosti objektov
s področja, za katerega je opravil strokovni izpit. Posameznik mora najkasneje v šestih mesecih (enem
letu – predlog spremembe) po začetku uporabe tega zakona predložiti dokazilo o načinu opravljanja
poklicnih nalog iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona in dokazilo o sklenjenem zavarovanju
odgovornosti za škodo iz 15. člena tega zakona. Če v tem roku dokazil ne predloži, mu zbornica po
uradni dolžnosti izda odločbo o mirovanju in vpiše mirovanje v imenik. Ti posamezniki ne smejo
uporabljati poklicnega naziva pooblaščeni inženir.
(5) Šteje se, da posameznik, ki ima z dnem začetka uporabe tega zakona na podlagi ZGO‐1 pravico
nastopati kot odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik posameznih del in ni vpisan v imenik IZS,
izpolnjuje pogoje za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev z omejenim pooblastilom in sicer za
pooblaščenega nadzornega inženirja za tisto strokovno področje, za katerega ima opravljen strokovni
izpit po ZGO‐1 in za objekte iste stopnje zahtevnosti kot po ZGO‐1.
14. člen ZAID (opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti)
(2) Dejavnost na področju poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev lahko opravlja
gospodarski subjekt, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima v Poslovni register Slovenije vpisano vsaj eno od dejavnosti, ki so s predpisom, ki ureja
standardno klasifikacijo dejavnosti, opredeljene kot arhitekturno in tehnično projektiranje,
tehnično preizkušanje in analiziranje,
– da ima za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja
delovna razmerja, zaposlenega vsaj enega pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja ali
pooblaščenega nadzornega inženirja; ali če imajo najmanj polovico deležev v družbi družbeniki, ki
so pooblaščeni arhitekti ali inženirji ali pooblaščeni nadzorni inženirji ali gospodarski subjekt, ki
izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti iz tega zakona in je eden od
pooblaščenih arhitektov ali inženirjev ali pooblaščenih nadzornih inženirjev hkrati poslovodni
organ; ali če je fizična oseba, ki samostojno opravlja arhitekturno ali inženirsko dejavnost za polni
delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, sama pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir ali pooblaščeni nadzorni inženir,
– imeti mora zagotovljeno zavarovanje pred odgovornostjo za škodo v skladu s 15. členom tega
zakona in
– da ni v stečajnem postopku.
16. člen ZAID (zaščita naziva gospodarskega subjekta)
(3) Naziv inženirski biro lahko uporablja gospodarski subjekt, če poleg pogojev iz 14. člena tega zakona
izpolnjuje še naslednje pogoje:
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– najmanj polovico deležev v družbi imajo družbeniki, ki imajo pridobljen naziv pooblaščeni inženir ali
pooblaščeni nadzorni inženir,
– vsaj en družbenik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje alineje, je v tej družbi zaposlen za polni delovni čas
ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja,
– ni povezana družba v skladu s 527. členom ZGD‐1 in
– je neodvisna družba.
(8) Zaščiten naziv iz tega člena lahko uporablja tudi samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, če je sam pooblaščeni arhitekt in inženir ali pooblaščeni nadzorni
inženir.
nov člen prehodnih določb (opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti s pooblaščenim nadzornim
inženirjem)
Gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 14. člena ZAID s pooblaščenim nadzornim
inženirjem in ne pooblaščenim inženirjem, lahko opravlja le dejavnost s področja poklicnih nalog
pooblaščenega nadzornega inženirja in ne more opravljati dejavnosti projektiranja.
nov člen prehodnih določb (pooblaščeni nadzorni inženir)
(1) Poklicni naziv »pooblaščeni nadzorni inženir« v katerikoli besedni zvezi lahko uporablja le oseba, ki
je vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS z omejenim pooblastilom za pooblaščenega
nadzornega inženirja.
(2) Za poklicni naziv pooblaščeni nadzorni inženir se uporablja okrajšava NI.
(3) Poklicne naloge pooblaščenega nadzornega inženirja so: nadzor nad gradnjo, izdelava izvedenskih
mnenj, elaboratov in študij, vse s strokovnega področja, za katerega je pooblaščen, kot tudi svetovanje
in zastopanje naročnika ter vodenje investicije.
(4) Pooblaščeni nadzorni inženirji opravljajo poklicne naloge neodvisno, osebno, stalno in trajno ter na
način, kot je to določeno v 5. členu tega zakona.
(5) Pooblaščeni nadzorni inženirji so se dolžni stalno poklicno usposabljati v skladu s 6. členom tega
zakona.
(6) Glede vodenja podatkov v imeniku pooblaščenih inženirjev, javnosti imenika in izbrisa iz imenika ter
mirovanje, se smiselno uporabljajo določila, ki veljajo za pooblaščene arhitekte in inženirje.
(7) IZS vodi disciplinske postopke zoper pooblaščene nadzorne inženirje, izvaja nadzor nad stalnim
poklicnim usposabljanjem pooblaščenih nadzornih inženirjev, nadzoruje skladnost ravnanja
pooblaščenih nadzornih inženirjev s pravili kodeksa pooblaščenih inženirjev, izvaja strokovni nadzor nad
pooblaščenimi nadzornimi inženirji, vse po pravilih, ki veljajo za pooblaščene inženirje.
(8) IZS lahko za potrebe izvajanja javnih pooblastil brezplačno pridobiva podatke o pooblaščenih
nadzornih inženirjih iz zbirk podatkov, navedenih v tretjem odstavku 27. člena tega zakona.
(9) Pooblaščeni nadzorni inženirji se združujejo v IZS in postanejo člani IZS z vpisom v imenik
pooblaščenih inženirjev. Pooblaščenemu nadzornemu inženirju se ob vpisu v imenik do 1.1.2021 izda
žig.
(10) Pooblaščeni nadzorni inženirji so dolžni vestno opravljati svoj poklic in so odgovorni za kršitve
dolžnosti pri njegovem opravljanju.
(11) Pooblaščeni nadzorni inženir je disciplinsko odgovoren, če s svojim ravnanjem ali opustitvijo
ravnanja krši dolžnosti pri opravljanju poklica in dolžnosti vestnega opravljanja dela ali pridobivanja
praktičnih izkušenj. Pooblaščeni nadzorni inženir ne more biti disciplinsko kaznovan za ravnanje, če to
ravnanje ni bilo že prej določeno kot disciplinska kršitev in če ni bila zanj določena tudi disciplinska
sankcija. Pravice in obveznosti, ki veljajo v disciplinskem postopku za pooblaščenega inženirja, veljajo
tudi za pooblaščenega nadzornega inženirja.
53. člen ZAID (prekrški)
(4) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če pri izvajanju poklicnih nalog
po tem zakonu uporablja poklicni naziv pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni krajinski arhitekt,
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pooblaščeni inženir, pooblaščeni nadzorni inženir ali pooblaščeni prostorski načrtovalec, pa za to ne
izpolnjuje predpisanih pogojev (3. člen tega zakona).
Obrazložitev:
Za obrazložitev glejte dopis IZS št. 0040‐0004/2018 z dne 7.8.2018 v prilogi 2.
Predlaga se, da se naziv nadzorni inženir spremeni v naziv pooblaščeni nadzorni inženir, s čimer se reši
dvom o večji veljavi poklica pooblaščeni inženir.
Predlaga se, da se v 14. členu, ki opredeljuje pogoje za opravljanje dejavnosti, jasno zapiše, da je pogoje
v drugem dostavku mogoče izpolniti tudi s pooblaščenimi nadzornimi inženirji, s čimer se odpravi skrb,
da gospodarski subjekti, ki nimajo pooblaščenih inženirjev, po 1.6.2019 ne bi mogli več obstajati. Isti
razlog velja za predlog dopolnitve 16. člena.
Ob tem je treba tudi odpraviti dvom in jasno zapisati, da gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje iz
drugega odstavka 14. člena ZAID s pooblaščenim nadzornim inženirjem in ne pooblaščenim inženirjem,
lahko opravlja le dejavnost s področja poklicnih nalog pooblaščenega nadzornega inženirja in ne more
opravljati dejavnosti projektiranja. To je tudi še en razlog, zakaj je treba zapisati poklicne naloge
pooblaščenega nadzornega inženirja.
Zaradi nedvoumnosti zakona naj se v prehodne določbe doda nov člen, ki se nanaša izključno na
nadzorne inženirje ter se dopolni 53. člen.
Terminologijo v četrtem odstavku 55. člena je treba uskladiti s terminom v petem odstavku istega
člena. Uporabiti je treba termin »nadzorni inženir«, saj je v četrtem odstavku uporabljen termin iz ZGO‐
1 (odgovorni nadzornik).

Izbris pooblaščenega inženirja iz imenika
13. člen (izbris iz imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev in mirovanje)
(1) Posameznika zbornica izbriše iz imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev, če:
1. umre,
2. sam pisno zahteva izbris,
3. mu je s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
4. se ugotovi, da ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev za vpis v imenik pooblaščenih arhitektov in
inženirjev ali
5. mu je izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev.
V drugem stavku petega odstavka 13. člena se med besedama »vpisani« in »imenik« doda beseda »v«.
Za petim odstavkom 13. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »Določbe tega člena o izbrisu iz
imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev se smiselno uporabljajo tudi za primer delnega odvzema
pooblastila.« Odstavki 6, 7, 8, 9 in 10 postanejo odstavki 7, 8, 9, 10 in 11.
Po uveljavitvi ZAID se je ugotovilo, da je določba 4. točke prvega odstavka 13. člena, ki pravi, da se
lahko posameznika izbriše iz imenika, če se ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz 1., 2., 3. in 5. točke
prvega odstavka 7. člena tega zakona, prestroga. Natančno namreč odkazuje na izpolnjevanje pogojev
iz 7. člena ZAID, kjer pa je določba ponovno zasnovana tako, da se sklicuje na druge člene ZAID. V praksi
se lahko pojavijo primeri, ko je posameznik vpisan v imenik, pa ne izpolnjuje ustreznih pogojev za vpis
v imenik tudi po starih predpisih, prav tako ne po prehodnih določbah ZAID. V takšnem primeru
neposredna uporaba obstoječe določbe ni v celoti mogoča, saj kot rečeno napotuje izrecno le na
pogoje, ki so določeni v ZAID. S spremenjeno dikcijo točke pa se vrnemo na dikcijo, ki je obstajala že v
ZGO‐1 (3. tč. 1. odst. 132. člena ZGO‐1) in je širša, kar pomeni, se lahko uporablja ne glede na to, kdaj
so pogoji prenehali veljati ali sploh niso veljali.
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Predlaga se še nov šesti odstavek, ki le izrecno določa, da se lahko na enak način, kot se izbriše
posameznika iz imenika zaradi neizpolnjevanja pogojev, posamezniku le delno odvzame pooblastilo,
če ne izpolnjuje ustreznih pogojev. Gre torej za blažji ukrep.
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