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Na podlagi83. 1n84. elena DiscipJ.ih~lcegaprav:tlruk~lIZS;sprejet¢'ga.na, seji skup'scihe "
IZS 15.06.2010, je senat disCipliiiskek;omisijeysesta:vhM,arko Pavlinjek,
univ.dlpl.inz.grad. ~ ' kot predsednik , Albih Luin , llniv.dipr.i~z;stt .. 'indr, Joze Kortnik,
univ.dipl.inz.rud. in geotehnol. . - kotclana, ob sodelp,yanjuiapisnikarice Anite
Podhraski, v navzocnosti nam. disciplinskega,tQ ~ilca
Igorja Lipanje,
univ.dipl.inz.grad. : in v odsotnosti pravilno -vabljenega l~rsJt~Jja '
univ.dipl.inz.grad., po opravljeni discipUn~ki obravnaYi ;dne'JLll.2012 sp:rejel
naslednji :

S K L E P
krsitelj _
, univ.dipl.inz.grad., po6blasceni indenir ~z
ident:
St. ;
1, jenapodlagi zahteve za uvedbo di'sciplihskeg~ ;postopka pod st. KT21 ,. ,
C/2011 z dne 26.4. 2012 kriv :
' , , ' , '
'
da jekot odgovorni vodja projekta zapriCloblteygiE(dbenega dovoljenjaza
objekt.
"
, st9jefI1a,p'~r~;~h 1166 , in 1168 k.o.
,
. podpisal inPQ'tidilPOD proj¢ktno dokumentacijo projektanta '
,
.sL 1919 ~O 17/2010iz rnsij,a,avgtista, septembra, oktobra ",
in novembra 2010, cepravni 1zp:6InjyYal'zakon~*ihpreclpostavkdolocenih za
imenovanje odgovornega vodja pioJekta zapridoblrevgradbenega dovoljenja;
opisano ravnanje je v nasprotju doioeilom3.Qds(avka. 45,clena ZGO..t,ki
doloca, du nastopa kot odgovorni vodja pi6Nkta>ddgovotni projektant -iz
stroke, ki pri nameravanigradnji prevladuje-tervnasprotjuz dolccilorn.2.
elena Kodeksa poklicne etike Nanov J2$. , Opisano ravnanje storjeno i~ "
malo 11121 rn0 sti predstavlja krsitevpb 3.tb~ki10.c'ietHi' Disciplinskega
pravilnika IZs (ce clan zbornice kr~i -: kodeks -pokljcne.etikevpravila stroke;
predpiseali 'akte zbornice),
,
',
,

'z

da je kot odgovorni vodja projektazapridobitev gradbenega dovolienja st.
POD 1919-076 iz junija 20bS, za objekt
, stojec
na parc.st. 1166 in 1168 k.o. , , , > podpisal in potrdil izjavo i dne
30. 6. 2010, ki jesestavnideI dokurnentacije .e-Jzjava 0 zanesljivosti objekta,
po Pravilniku 0 dokazilu Q zanesljivosti 6bjekta(Ur. 1. RSst. 55/2008), v
kateri je izjavil, da bo objekt zgrajen v skladu s POD dokumentacijnst.
1919/076 iz' junija 2005, namesto, dabi se izjava pravilno glasila, da je objekt
zgrajen v skladu z zgoraj navedenlmprojektom.Rarje v nasprotju z dolocilorn
3. clena.Pravilnika Q dokazilu 0 zan~sJjJv.bsti objekta v zvezi spredpisanim .
obrazcem izjave odgovornega vodje PGDin. v nasprotju z dolocilorn .z. elena
Kodeksa poklicne etike clanov IZS. Opisano ravnanje storjeno iz
rnalomarnosti predstavlja krsitev po 3~ tocki 10. <SIena Disciplinskega
pravilnika IZS (ce clan zborniee krsi kodeks poklicneetike, pravila stroke,
predpise ali akte zbornice)
Inzenlrska zbornlca SlovenlJe
Jar ska cesta 10b,
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da je kot odgovorni vodja projekta izvedenih del st. 1919-017/2010 iz junija
2010 za objekt ~
stojec na pare . st. 1166 in 1168
podpisal in potrdil izjavo z dne 25. 6. 2010, lei je sestavni
k.o. : _ ~
del PID dokumentacije, ne da bi uposteval navedbo, da so spremembe, k.i so
nastale med gradnjo in so bile vnesene v projekt izvedenih del, skladne s
projektom za izdajo gradbenega dovoljenja in izdanega gradbenega
dovoljenja, kar je v nasprotju z zahtevami obrazca - priloga 4 Pravilnika 0
projektni dokumentaciji ( Ur. I. RS st. 55/2008) in v naspro tju z dolocilorn 2.
elena Kodeksa poklicne etike clanov IZS. Opisano ravnanje storjeno iz
malomarnosti predstavlja krsitev po 3. tocki 10. elena Disciplinskega
pravilnika IZS (ce clan zbornice krsi kodeks poklicne etike, pravila stroke,
predpise ali akte zbornice).
I

Krsitelju se na podlagi 17. in 19. elena Disciplinskega pravilnika IZS izrece
disciplinski ukrep »denarna kazen v znesku 700,00 EUR«.
Krsitelj je dolzan na podlagi 90. elena Disciplinskega pravilnika IZS, v roku 15. dni
po pravnomocnosti tega sklepa, placati stroske disciplinskega postopka v znesku
500,00 EUR na poslovni racun IZS pri NLB d.d. st.: 02010-0257597531.

Obrazlozitev
Disciplinski tozilec IZS je na podlagi opravljenega predhodnega postopka dne
26. 4. 2012 vlozil zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka zoper domnevnega
krsitelja.
.
V zahtevi ocita krsitelju nepravilnosti pri potrjevanju in dajanju izjav odgovornega
vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku za dopolnitev
gradbenega dovoljenja in nepravilnosti pri dajanju in potrjevanju izjav v postopku za
pridobitev uporabnega dovoljenja, vse to pri investiciji gradnje objekta '
.stojecega na parc.st, 1166 in 1168 k.o.
Krsitelj je v pismenem odgovoru na zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka dne 8.
5. 2012 navedel , da je kot odgovorni vodja projekta res podpisal dokumentacijo, ker
je sodeloval pri dveh nacrtih kot odgovorni projektant in sicer pri nacrtu gradbenih
konstrukcij in pri nacrtu okolja in pojasnil, da izjave 0 zanesljivosti objekta ni
podpisal in zigosal, izjavo je pripravil izvajalec v kateri je napisal, da objekt bo
zgrajen v skladu z zgoraj navedenim projektom; domnevni krsitelj je sumil izvajalca,
ki naj bi bil tudi nadzornik, da je poleg nepravilne izjave sam pozigosal izjavo 0
zanesljivosti objekta. Nadalje je se zapisal , da je kot odgovorni vodja projekta
izvedenih del res podpisal izjavo, vendar je bilo v tej izjavi zapisano, da spremembe
vplivajo na spremembo z gradbenirn dovoljenjem, to pa iz razloga, da bi investitorja
projektant prisilil, da je potrebno vloziti projekt za spremembo gradbenega
dovoljenja.
V dopisu naslovljenem na senat disciplinske komisije je krsitelj zapisal, da se ne cuti
krivega in da zavraca vse navedbe v zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka in pri
tern ponovil navedbe iz odgovora na zahtevo z dne 8.5.2012.
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Db zacetku disciplinske obravnave je predsednik senata prebral vlogo krsitelja z dne
27. 10. 2012, iz katere je razvidno , da prizadeti krsiteij daje soglasje, da se lahko
disciplinska obravnava izvede brez njegove navzocnosti inv vlogi navedel, da upa, da
bo senat disciplinske komisije uposteval vse dokaze, ki jih je sam predlozil.
V dokaznem postopku je senat disciplinske komisije pregledal: odlocbo VE Ljubljana
st. 351-165312010-40 z dne 28. 3. 2011 , odlocbo Ministrstva za okolje in prostor st.
35101-459120101NIK z dne 8.6.2012, izvlecek iz vodilne mape POD dokumentacije
iz maja, avgusta, septembra in oktobra 2010, izvlecek iz vodilne mape POD
dokumentacije st. 1919-07612005 iz junija 2005, pravnornocno gradbeno dovoljenje
VE Ljubljana z dne 20.12.2007, izjavo odgovornega vodje POD z dne 30. 6. 2010,
izjavo odgovornega vodje projekta izvedenih del in odgovornega nadzornika z dne 25 .
6. 2010, izvlecek zbirnega projektnega porocila PID zap.st. 0.9.1. projektanta '
d.o.o ., zapisnik komisije za tehnicni pregled z dne 24.8.2010, odgovor na zahtevo za
uvedbo disciplinskega postopka z dne 8. 5. 2012 skupaj s kopijo nepotrjene in
podpisane izjave odgovornega vodje projekta izvedenih del z dne 25 . 6. 2010 in
dopisom z dne 14. 4. 2011, :
z dne 14. 4. 2011 in
.
3 dne 1. 7. 2010, vlogo domnevnega krsitelja naslovljeno na
predsednika senata disciplinske komisije z dne 27. 10. 2012 in zapisnik
informativnega razgovora pri disciplinskem tozilcu z dne 11. 1. 2012 .
V zvezi s prvo tocko zahteve je senat disciplinske komisije ugotavljal ali je domnevni
krsitelj izpolnjeval oziroma ali izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo
projekta po projektni dokumentaciji POD st. 1919-01712010 iz maja, avgusta,
septembra, oktobra in novembra 2010. V svojem odgovoru z dne 8. 5. 2012 je
domnevni krsitelj zatrjeval, da sam nastopa pri izdelavi POD dokumentacije kot
odgovorni projektant in kot odgovorni vodja projekta POD, v svojem dopisu z dne 27.
10. 2012 pa je zatrjeval, da je sam sodeloval kot odgovorni projektant za gradbene
konstrukcije in za nacrt zunanje ureditve, kar skupaj predstavlja 60 % del projekta.
Senat je ugotovil, da trditev domnevnega krsitelja ne drzi . Krsitelj je na
informativnem razgovoru dne 11. 1. 2012 izrecno navedel, da je v letu 2010 narocnik
d.o.o, narocil novo POD dokumentacijo, katero je projektant tudi
pri projektantu ,
izdelal, sam pa je bil udelezen pri izdelavi navedene dokumentacije kot odgovorni
vodja POD, ne pa kot odgovorni projektant gradbenih konstrukcij. Po vpogledu v
vodilno mapa POD namenjeno spremembi gradbenega dovoljenja iz avgusta,
septembra in oktobra je razvidno, da je krsitelj potrdil in podpisal dokumentacijo kot
odgovorni vodja projekta pri tern pa ni zaslediti, da bi nastopal kot odgovorni
projektant. Iz predlozene vodilne mape je razvidno, da je nastopal kot odgovorni
projektant nacrta gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacrti gao Natasa Krajnc,
univ.dipl.inz.grad., ident .st. '
ki je tudi podpisala in potrdila vodilno mapo. V
dokaznem postopku je senat ugotovil, da krsitelj ni nastopal kot odgovorni projektant
posameznega nacrta, stem pa krsitelj ni imel zakonske podlage , da se predstavi kot
odgovorni vodja POD dokumentacije namenjene sprernernbi gradbenega dovoljenja.
Krsitelj je izpolnjeval zakonske pogoje za odgovornega vodjo POD dokumentacije pri
izdelavi v letu 2005, saj je iz vodilne mape razvidno, da je nastopal tudi kot odgovorni
projektant gradbenih konstrukcij in je bil zato kot eden izmed odgovornih
projektantov postavljen na mesto odgovornega vodje POD dokumentacije. Pri
pregledu POD dokumentacije je senat disciplinske komisije zaznal spremenjen podpis
pri odgovornemu vodji projekta, vendar 0 tern ni posebej razpravljal, ker prvotna
POD dokumentacija ni predmet te zahteve za uvedbo disciplinskega postopka.
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Senat disciplinske komisije je ugotovil , da je krsitelj kot odgovorni vodja PGD
dokumentacije st. 1919-01712010 z datumom maj, avgust , september, oktober, in
november 2010 neopraviceno potrdil navedeno projektno dokumentacijo pri
investiciji
, ; ker pri tern ni sodeloval kot eden od
odgovornih projektantov, to pa pomeni krsitev 3. odstavka 45 . elena ZGO, ki doloca,
da kot odgovorni vodja projekta nastopa odgovorni projektant iz stroke, ki pri
nameravani gradnji glede na namen objekta prevladuje. Odgovorni vodja projekta
mora biti eden izmed odgovornih projektantov.
V zvezi z drugo tocko zahteve je senat disciplinske komisije ugotavljal ali je krsitelj
kot odgovorni vodja PGD st. 1919-076 iz junija 2005, podpisal in potrdil dne 30. 6.
2010 izjavo, ki je sestavni del dokumentacije - izjava 0 zanesljivosti objekta, v kateri
je zapisano, da bo objekt zgrajen v sk1adu s PGD dokumentacijo iz junija 2005 .
Krsitelj je namrec v odgovoru na zahtevo za uvedbo disc.postopka navedel , da izjave
o zanesljivosti objekta sam ni podpisal in zigosal kot odgovorni vodj a PGD, da je
izjavo pripravil izvajalec s tekstom, da bo objekt zgrajen v skladu s PGD
dokumentacijo iz junija 2005 in da ob tern sumi, da je izvajalec sam pozigosal to
izjavo. Senat disciplinske komisije je iz dokumentacije ugotovil, da je krsitelj kot
odgovorni vodja PGD St. 1919-076 iz junija 2005 dne 30. 6. 2010 kot odgovorni
vodja PGD potrdil izjavo , da bo objekt zgrajen v skladu z navedenim projektom za
pridobitev gradbenega dovoljenja, kar je v nasprotju z dolocilorn 3. elena Pravilniku 0
dokazilu 0 zanesljivosti objekta v povezavi s predpisanim obrazcem izjave
odgovornega vodje PGD. Glede na navedeno doloeilo bi se izjava morala glasiti : da je
objekt zgrajen v skladu z dokumentacijo iz junija 2005
V zvezi s tretjo tocko zahteve je senat disciplinske komisije ugotavljal ali je krsitelj
kot odgovorni vodja PID st. 1919-01712010 izjunija 2010, podpisal in potrdil izjavo,
ki ni skladna s Pravilnikom 0 projektni dokumentaciji. Krsitelj je v odgovoru z dne
8. 5. 2012 in v dopisu z dne 27. 10. 2012 zatrdil, da je kot odgovorni vodja PID
podpisal izjavo, ki se je glasila, da spremembe vplivajo na spremembo gradbenega
dovoljenja. Na informativnem razgovoru je krsitelj pojasnil, da je projektant
d.o.o . izdelal PID na podlagi ze izdelane in predane PZI dokumentacije, torej xot
posnetek, na izrecno zahtevo investitorja. Iz Iistinske dokumentacije je razvidno, da je
krsitelj kot odgovorni vodja projekta izvedenih del skupaj z odgovornim nadzornikom
dne 25. 6. 2010 podpisal izjavo, da spremembe ne vplivajo na spremembo z
gradbenim dovoljenjem dolocenih lokacijskih in drugih pogojev; poleg navedenega
pa je iz same izjave razvidno, da je izostalo dolocilo 2. tocke predpisanega obrazca
izjave, ki doloca, da so spremembe, ki so nastale med gradnjo in so bile vnesene v
projekt izvedenih del, skladne s projektom za izdajo gradbenega dovoljenja in
izdanim gradbenim dovoljenjem. Opisano ravnanje krsitelja je v nasprotju s prilogo 4
Pravilnika 0 projektni dokumentaciji (Ur. 1. RS St. 5512008).
Krsitelj je z opisanimi ravnanji krsil dolocilo 2. elena Kodeksa poklicne etike clanov
IZS, ki doloca, da so inzenirji osebno odgovorni za svoje delo 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 le tiste storitve, za katere imajo ustrezno izobrazbo in ustrezna
pooblastila in dolocilo 7. elena kodeksa, ki doloca, da krsitev dolocb kodeksa
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predstavlja disciplinsko krsitev za katero lahko inzenirji odgovarjajo skladno z
Disciplinskim pravilnikom IZS.
Ravnanja krsitelja pomenijo disciplinske krsitve po 3. tocki 10. elena Disciplinskega
pravilnika IZS, ki doloca, da disciplinsko krsitev stori clan zbornice, ce krsi kodeks
poklicne etike, pravila stroke, predpise ali akte zbornice.
Krsitelj je ocitana dejanja storil iz malomarnosti, kot to dejanje opredeljuje 13. clen
Disciplinskega pravilnika IZS, ki doloca: « clan zbornice krsi svoje dolznosti iz
malomarnosti, ce se ne zaveda, da 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 krsitev in ugotovljeno krivdno ravnanje
krsitelja, je sen at izrekel disciplinski ukrep, kot je razvidno iz izreka sklepa.
Ker je krsitelj spoznan za krivega, je senat disciplinske kornisije skladno s 90. cl.
disciplinskega pravilnika krsitelju prisodil, da mora IZS
povrniti stroske
disciplinskega postopka v visini 500,00 BUR;
v stroske so vsteti stroski
predhodnega disciplinskega postopka v visini 100,00 BUR, 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 disciplinsko sodisce
1ZS. Pisna pritozba se naslovi na senat disciplinske komisije v dveh izvodih. Pravico
do pritozbe imata krsitelj in disciplinski tozilec.

V Ljubljani, dne 23.11. 2012
---_
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Predsednik senata disciplinske komisije
arko Pavlinjek, univ.di l.inz.grad,
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Sklep prejmejo:
univ.dipl.inz.grad., 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 pravnornocnosti skIepa
arhiv disc.komisije ;
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