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N a podlagi 83 . in 84 . elena Di sciplinskega pravilnika IZS sprejetega na seji skupscine
IZS 15.06.2010, je sen at disciplinske komisije v sestavi: Marko Pavlinjek,
univ .dipl.inz.grad. - kot predsednik, Tomaz Kern , univ .dipl.inz.el. in dr. Joze
Kortnik, univ.dipl.inz.rud. in geotehnol. - kot clana, ob sodelovanju zapisnikarice
Anite Podhraski, v navzocnosti nam. disc.tozilca Igorja Lip anje, univ.dipl. inz.grad.
in pravilno vabljenega krsitelja
., po opravljeni
disciplinski obravnavi dne 21. 8. 2012 sprejel naslednji :

S K L E P
Kl'sitelj
..
_..., pooblasceni inzenir iz
. ' je na podlagi
zahteve za uvedbo disciplinskega postopka pod
KT 21-D/20 11 z dne 26.4.2012,
kriv:
da je kot odgovorni vodja revidiranja pri izdelavi revizijskega porocila
R
82/10 iz septembra 2010 porrdil in podpisal povzetek revizijskega porocila za
objekt
., ceprav ni izpolnjeval zakonskih
predpostavk za odgovornega vodja revidiranja, saj ni bil imenovan za
odgovornega revidenta pri revidiranju iste projektne dokumentacije, kar je v
nasprotju z dolocilom 53. elena v zvezi 27. in 2. clenom tocka 4.5.2. ZGO-l in
v nasprotju z dolocilorn 2. elena Kodeksa poklicne etike clanov IZS.
Opisano ravnanje storjeno iz malomarnosti predstavlja krsitcv po 3. tocki 10.
elena Disciplinskega pr avilnika IZS (ce clan zbornice kr si kodeks poklicne
etike, pravila stroke, predpise ali akte zbornice)

st.

st.

in
da je kot revident revizijskega porocila za objekt :
..
imenoval odgovornega revidenta za revidiranje vodilne mape in stem prevzel
v revidiranje preverjanje skladnosti nameravane gradnje s prostorskimi akti,
tel' kot odgovorni vodja revidiranja v povzetku re vizij skega porocila ni opisal
ugotovitev odgovornega revidenta vodilne mape - ni opisal ugotovitev
skladnosti narneravane gradnje s prostorskimi akti, kar je v nasprotju z
dolocilom Pravilnika 0 prajektni dokumentaciji - priloga 3 v povezavi z
dolocilorn 2. elena tocka 4.5 .2. ZGO-l in v nasprorju z dolocilorn 2. in 7.
elena Kodeksa poklicne etike clanov IZS . Opisano ravnanje storjeno iz
rnalomamosti
predstavlja krsitev po 3. tocki 10 . elena Disciplinskega
pravilnika IZS (ce clan zbornice krsi kodeks poklicne etike, pravila stroke,
predpise ali akte zbornice).
Krsitelju se na pcdlagi 17. in 19. elena Disciplinskega pravilnika IZS izrece
dis ciplinski ukrep »op ornin «.
Krsitelj je dolzan na podlagi 90. elena Disciplinskega pravilnika 1ZS, v roku 15. dni
po pravnomocnosti tega sklepa, placati stroske dis ciplinskega postopka Y znesku
500 ,00 EUR 11a poslovni racun IZS pri NLB d.d. st.: 02010-0257597531.
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Obrazlozitev:
Disciplinski tozilec IZS je v zvezi s pobudo clana IZS zacel predhodni disciplinski
postopek zoper krsirelja in po opravljenem informativnem razgovoru vlozil zahtevo za
uveclbo disciplinskega postopka dne 26.4.2012.
Y z(lht"vi ocita krsitelju nepravilnosti pri opravljanju revizije za objekt .
Krsitelj na zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka ni odgovoril, na informativnem
razgovoru pa je priznal, cia je nastopal kot odgovorni vodja revidiranja izclelane PGD
clokumentacije za .
, ne da bi bil istocasno irnenovan za enega od
odgovornih revidentov.
Y dokaznem postopku je senat disciplinske komisije pregledal: izvlecek iz povzetka
revizijskega porocila st. R-82/ 10 iz septernbra 20 lOin zapisnik inforrnativnega
razgovora pri disciplinskem tozilcu z cine 22. 3. 2012, ostale dokazne predJoge
disciplinskega tozilca pa je zavrnil kot nepotrebne.
Krsitelj je na disciplinski obravnavi potrdil ocitka iz zahteve za uvedbo disciplinskega
postopka 0 nepravilnostih pri izdelavi revizijske dokurnentacije.
Na podlagi izveclenega clokaznega postopka je sen at disciplinske komisije ugotovil, cia
je krsitelj kot revident, v svojstvu samostojneza pod ietnika posameznika v revizijo
prevzel del PGD dokumentacije projektanta :
, kot revident je
imenoval odgovornega revidenta za revidiranje nacrta arhitekture in vodilne mape
in samega sebe imenoval za odgovornega vodjo revidiranja. Y reviziji so scdelovali
tudi drugi revidenti, ki so imenovali svoje odgovorne revidente. Iz vodilne mape, ki
vsebuje povzetek revizijskega porocila je razvidno, cia je revident prevzel v revizijo
ne samo tisti clel revizije, ki je zakonsko obvezen, temvec tudi revizijo vodilne mape,
ki zadeva opis umestitve objekta v prostor; te prevzete fakultativne obveznosti pa ni
vpisal v povzetek revizijskega porocila.
Iz ugotovljenega dejanskega stanja je razvidno, da je krsitelj je s svojim ravnanjem
krsil dolocilo 53. elena v povezavi s 27. clenom ZGO-l; 53. clen zakona doloca, da
mora revident za revizijo posameznih nacrtov imenovati odgovornega reviclenta, 27.
clen zakona pa doloca, da, ce pri revidiranju sodeluje vee revidentov in odgovornih
revidentov, mora investitor izmed odgovornih revidentov imenovati odgovornega
vodjo revidiranja in dolocilo priloge 3 Pravilnika 0 projektni dokurnentaciji v
povezavi z dolocilom 2. elena tocka 4.5.2 ZGO-l, ki doloca, da je odgovorni vodja
revidiranja posameznik, ki revidentu odgovarja za medsebojno skladnost revizijskih
porocil in kakovost obdelave skupnega revizijskega poroci la.
Krsitelj je s svojim ravnanjem krsil dolocilo 2 . elena Kodeksa poklicne etike clanov
1ZS, ki doloca, da so inzenirji osebno odgovorni za svoje deJa in morajo izpolnjevati
svoje obveznosti s skrbnostjo in prizadevnostjo tel' da morajo spostovati in pravilno
uporabljati veljavne in splosno sprejete standarde, norme in pravila stroke, po katerih
se ravnajo pri opravljanju svojega poklica in pri storitvah, ki so jim zaupane in da
lahko opravljajo Ie tiste storitve, za katere imajo ustrezno izobrazbo in ustrezna
pooblastila in dolocilo 7. elena kodeksa, ki doloca, da krsitev dolocb kodeksa
predstavlja disciplinsko krsitev za katero lahko inzenirji odgovarjajo skladno z
Disciplinskim pravilnikorn IZS.
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Ravnanje krsitelja pomeni disciplinsko krsitev po 3. tocki 10. elena Disciplinskega
pravilnika IZS, ki doloca, cia disciplinsko krsitev stori clan zbornice, ce krsi kodeks
pokl icne etike, pravi la stroke, predpise ali akte zbornice.
Krsitelj je ocitano dejanje storil iz malornarnosti, kot to dejanje opredeljuje 13. clen
Disciplinskega pravilnika IZS, ki doloca: « clan zbornice krsi svoje dolznosti iz
malomarnosti, ee se ne zaveda, cia zaradi njegovega dejanja ali opustitve prepovedana
skodljiva posledica lahko nastopi, pa bi se glede na svoje osebne lastnosti, okoliscine
v katerih je bilo dejanje storjeno in glede na svojo usposobljenost za opravljanje
dolocenega dela moral zavedati, da prepovedana skodljiva posledica lahko nastopi.«

Glede na ugotovljeno dejansko stanje krsitve in ugotovljeno krivdno ravnanje
krsitelja, je senat ob upostevanju olajsevalnih okoliscin po 20. clenu Disciplinskega
pravilnika IZS, to je nagiba iz katerega je bila krsitev storjena, stopnje krsitve
kodeksa in njegovega odnosa do posledice krsitve, izrekel disciplinski ukrep, kot je
razvidno iz izreka sklepa .
Ker je krsitelj spoznan za krivega, je senat disciplinske komisije skladno s 90. cl.
disciplinskega pravilnika krsitelju prisodil, do. mora IZS
povrniti stroske
disciplinskega postopka v visini
500,00 EUR;
v stroske so vsteti stroski
predhodnega disciplinskega postopka v visini 100,00 EUR, stroski obravnave pred
senatom disciplinske komisije v znesku 350,00 EUR in administrativni stroski v
znesku 50,00 EUR.

Pravni pouk:
Zoper ta sklep je dopustna pritozba v roku 15 dni po vrocitvi na discipJinsko sodisce
IZS. Pisna pritozba se naslovi ria senat disciplinske komisije v dveh izvodih . Pravico
do pritozbe imata krsitelj in disciplinski tozllec.

V Ljubljani, dne 5. 9. 20 11~
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Sklep prejmeio:
,, ' , " s priporoceno postno posiljko
nam.disc.tozilca Igor Lipanje, univ.dipl .inz .grad.
disc.tozilec Boris Kocjan, univ.dipl .inz .el.
evidencna sluzba IZS, po pravnomocnosti sklepa
financno racunovodska sluzba IZS, po pravnomocnosti sklepa
arniv disc .komisije ;
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