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Zadeva: Predhodni disciplinski postopek - ustavitev postopka

Disciplinski tozilec IZS je prejel vasa vlogo z dne 10. 7. 2011, v zvezi z domnevnimi
nepravilnostmi pri gradbenem nadzoru pri izvajanju gradbenih del rekonstrukcije
kanalizacije Zatolmin, po gradbenem dovoljenju S1. 351-16512008 z dne 17.06.2009 in pri
izvajanju gradbenih del zamenjave obstojecih cevi pri rekonstrukciji vodovoda Zatolmin,
po gradbenem dovoljenju st. 351-16612008 z dne 06.05.2009, v zvezi z Odlocbo 0
podaljsanju gradbenega dovoljenja st. 351-19112011 z dne 20.06.2011 in Odlocbo St. 351
16112011 z dne 23.05.2011 in je v tem delu obravnaval kot prijavo v disciplinskem
postopku.
Disciplinski tozilec je vpogledal: v gradbeni dnevnik, stran 1-65, Zapisniki 0 zakolicenju
objekta geodetske sluzbe .
1 Z dne 6. 6. 2011, kjer je v uvodu
zapisano, da je zakolicenje bilo opravljeno v skladu s pogoji dolocenimi v gradbenem
dovoljenju st. 351-166/2008 z dne 6. 5. 2009 in po potrjenem gradbenem projektu St.
134/06 in 138/08, ki ga je izdelal
'. " Zapisnik 0 zakolicenju objekta, ki
ga je izdelala geodetska sluzba
,
z dne 23. 6. 2011, kjer je v uvodu
zapisno, da je zakolicenje bilo opravljeno v skladu s pogoji dolocenimi z gradbenim
dovoljenjem st. 351-16612008z dne 6. 5. 2009 ter po potrjenem gradbenem projektu s1.
134/06 in 138/08, ki ga je izdelal
.
kopijo Gradbene pogodbe
komunalna infrastruktura Zatolmina z dne 3. 5. 2011 in Pogodbo 0 gradbenem nadzoru st.
354·001312011 z dne 19.4.2011.
Iz pregledane dokumentacije izhaja, da je dinamika izvajanja del dolocena za daljse
casovno obdobje tako, da se bodo gradbena dela fazno nadaljevala tudi v letu 2012, s
predvidenim zakljuckom avgust 2012.
V zvezi z dvomom prijavitelja v sposobnost izbranega nadwmika in v pravilnost
izvajanjadel odgovomega nadwmika, je disciplinski tozilec ugotovil, da je izbrani
nadzomik; kot projektantska organizacija registrirana za izvajanje gradbenega nadzora, da
je ustanovitelj in Ia:stnik druzbe pooblasceni inzenir tako, da so izpolnjene vse
predpostavke 0 zahtevanem statusnem poloZaju.
Odgovomi nadzornik, ki je pooblasceni inzenir, je na podlagi pogodbe 0 opravljanju
nadzol"a izkoristilsvojo zakonsko pravico in za gradbisce imenoval tri pomocnike in sicer
pomocnika za nadzOr gradbenih del,· pomocnika zanadzor elektroinstalacijskih del in
pomocnikaza nadzor strojno instalacijskih del. Navedeni pomocniki nadzomika so dnevno
prisotnina gradbis~u, kar je razvidno iz podpisov v gradbenem dnevniku; iz vpogleda v
gradbeni dnevnik je discipllnski tozilec ugotovil, da so dnevni vpisi korektno potrjeni s
strani treh podpisnikov tako; kot sicer to doloca Pravilnik 0 gradbiscih.
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Ni potrebno, da se v rubriki -odgovorni nadzomik- podpise imenovani odgovorni
nadzornik, temveC namesto njega katerikoH od treh imenovanih pomocnikov. Nadzor se
izvaja korektno,v skladu z zakonom, tudi brez dnevne prisotnosti odgovornega nadzomika.
Potrebnoje upostevati tudi dejstvo,da je na podlagi posebnega dogovora Obcina Tolmin
imenovala predstavnika, ki je zadolren za koordinacijo med krajani, Obcino Tolmin in
imenovanim nadzomikom.
Ne dIti torej trditev prijavitelja, da se gradbeni nadzor ne izvaja z odgovomim
nadzornikom. ker namesto odgovornega nadzomika njegovo delo, v skladu z zakonom,
opravljajo trije z njegove strani imenovani pomocniki.
Disciplinski tozilec je na podlagi navedenega zakljucil, da krsitve, ki so ocitane
domnevnemu krsitelju niso dokazane, zato je ustavil predhodni disciplinski postopek

Namestnik disciplinskega tozilca
IgorLipanje. univ.dipl.inz.grad.

V Ljubljani. dne 25. 11.201 I
Poslano
naslovu
disciplinski tozilec Boris Kocjan, univ.dipJ.inz.el.
arhiv disc. tozilca IZS ;
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