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STALIŠČE UO MSS DO DELAVNIŠKIH NAČRTOV (SHOP 
DRAWINGS) S PODROČJA STROJNIŠTVA 
 
 
POVZETEK STALIŠČA: 
 
1. Delavniški načrti ne predstavljajo vsebine projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in zato 

ne morejo in ne smejo nadomeščati njenih, s pravilnikom predpisanih obveznih prikazov. 
2. Delavniške načrte izdelajo izvajalci, podizvajalci, proizvajalci sistemov in dobavitelji opreme skozi 

lastno pripravo dela, pri čemer je nujna njihova skladnost z načrtom faze PZI.   
3. Projektant v popisu poda zahtevo in stroškovno postavko za pripravo delavniških načrtov oziroma 

risb samo za tiste naprave, sklope in dele sistemov, za katere prepozna njihovo potrebnost. 
4. Projektantova dolžnost sama po sebi ni pregledovati, opredeljevati se do, ali potrjevati delavniške 

načrte. 
5. Izvajalec ni dolžan izdelati delavniških načrtov, če ta zahteva ni postavljena v pogodbeni 

dokumentaciji. 
 
OBRAZLOŽITEV STALIŠČA: 
 
Pojem delavniški načrti oziroma delavniške risbe v slovenski gradbeni zakonodaji ni opredeljen, v GZ 
in v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, niti ni 
uporabljen. Pojem je bil uporabljen, ne tudi opredeljen, v danes neveljavnem Pravilniku o podrobnejši 
vsebini projektne dokumentacije, ki je zgolj dopuščal vključitev delavniških načrtov v projektno 
dokumentacijo, če je bilo to potrebno za izvedbo gradnje, vendar jih je v tem primeru moral podpisati in 
žigosati (takratni) odgovorni projektant posameznega načrta. 
 
Delavniške risbe so sicer potrebne za sestavne sklope in izdelke, ki se navadno izdelajo izven 
gradbišča (v proizvodni »delavnici«), ni pa to nujno. Potreba po delavniških risbah za določene 
predmete in sklope se pojavi, ker jih risbe v izvedbenih načrtih (PZI) ne podajo do takšnih podrobnosti, 
da bi omogočala njihovo izdelavo in sestavljanje sklopov, ali pa je preprosto zahtevana vnaprejšnja 
seznanitev drugih udeležencev pri graditvi z vsako izvedbeno podrobnostjo, in je zato zahtevana 
njihova predstavitev pred izvedbo na gradbišču. Običajna razloga za to sta naslednja: 
 

 Projektant določi naprave in opremo na splošno (generično), to je samo s z navedbo vseh 
ključnih tehničnih lastnosti, brez povezave na prav določene proizvajalce in tipe, kar je skladno 
s temeljno zahtevo javnega naročanja1. Projektant zato v risbe vstavi posplošene in načelne 
prikaze vseh podrobnosti (detajlov) postavitve in priključitve naprav in opreme, ki pa so potrebni 
še tehnično risarske obdelave za potrebe vgradnje prav določenih proizvodov, za katere je 
izvajalec skozi postopek podajanja predlogov dobil odobritev. 
 
 
 
 
 

 
1 ZJN-3 ima v šestem odstavku 68. člena, ta sicer povzema Direktivo 2014/24/EU, ki ima četrti točki 42. člena izrecno prepoved navajanj 
blagovnih znamk in tipov, in dovoljuje njihovo navajanje samo za primere, ko ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta 
naročila. Samo v tem primeru je dovoljeno navajanje blagovnih znamk in tipov, samo takrat se morata pripisati tudi besedi »ali enakovredno«. 
Torej ni dopustno oboje, opisati proizvod z navajanjem tehničnih lastnosti in temu pripisati proizvajalca in tip, čeprav z navedbo kot na primer, 
saj je s tem že dana ravno temu proizvodu prednost. 
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 Projektant tehnične rešitve poda v PZI dokumentaciji slikovno v risbah in opisno v popisih2. Tako 

na primer v popisu zahteva vgradnjo usmernikov zraka v kanalskih kolenih; določeno vrsto 
kanalskih oblikovnih kosov s sklici na standard; na mestih pred določenimi napravami ločljive 
spoje z vgradnjo cevnih privijal; določen način namestitve toplotne izolacije na cevno opremo; 
obešanje cevovodov v predpisanih razmikih; kar tudi prikaže v risbah kot splošne (generične) 
izvedbene detajle, vendar ne tudi v vseh risbah kanalskih in cevnih razvodov. Pomeni, tudi v 
tem primeru je potrebno vse zahtevano v obeh delih PZI dokumentacije združeno risarsko 
prikazati delavniških risbah.    

 
Zato proizvajalci naprav in opreme ter sami izvajalci skozi pripravo dela3 ustvarijo lastne risbe, 
imenovane delavniške, s katerimi zagotovijo višjo raven prikazovanja vseh podrobnosti, potrebnih za 
izdelavo, sestavljanje sklopov in njihovo priključevanje. Kot tudi za dokazovanje zmožnosti ustreznega 
posluževanja in izvajanja servisnih posegov. Delavniške risbe niso splošne (generične), tudi jih ne 
predstavljajo skupek katalogov proizvajalcev ali dobaviteljev, ampak so pripravljene izključno za namen 
določenega projekta.  
 
Pri njihovi izdelavi je pomembno zavedanje, da morajo te biti pripravljene skladno z načrtom faze PZI, 
saj GZ v petnajstem odstavku 14. člena od izvajalca med drugim zahteva tudi izvedbo »v skladu z 
dokumentacijo za izvedbo gradnje«. Pomeni, izvajanje del z uporabo delavniških risb ni sporno, vendar 
je obvezna skladnost z načrtom PZI, kar je najprimerneje prikazati v glavah delavniških risb s 
sklicevanjem nanj. 
 
Morebiten način priprave projektnih risb z BIM4 orodjem glede vsega zgoraj navedenega ne spremeni 
ničesar. Delavniške risbe so še vedno potrebne, saj so projektantovi načrti načeloma, za primer javnega 
naročanja praviloma, še vedno izdelani na splošno (generično). Razlika je lahko zgolj ta, da če tako 
zahteva pogodba o izvajanju, morajo biti delavniške risbe, namesto z orodjem CAD, pripravljene z 
orodjem BIM.  
 
Vendar pa proizvajalci naprav in opreme niso, kot tudi ne sami izvajalci, dolžni pripraviti delavniških 
načrtov oziroma risb sami od sebe, za obveznost njihove priprave morajo biti ti izrecno zahtevani v 
popisih in/ali v izvajalski pogodbi. Brez dvoma pa je njihova izdelava skozi pripravo dela zelo 
priporočljiva, saj se tako vnaprej omogoča preverba in določitev vsake namestitveno/postavitvene 
podrobnosti, ki je pomembna za izpolnitev postavljenih zahtev iz obeh delov načrta faze PZI, za 
medsebojno usklajenost z drugimi izvajalci, za izpolnitev postavitvenih navodil samih proizvajalcev, ne 
nazadnje tudi z izvedbenimi pravili stroke. S pripravo delavniških risb je precej izničena izvedbena 
stihija, to je nenačrtno in nekontrolirano dogajanje na gradbišču z dvomljivim izvedbenim rezultatom5,  
 
ki se zaključi s sprejetjem izvedenega stanja kot gotovega dejstva, običajno na škodo naročnika, v 
nasprotnem primeru k popravljanju že izvedenih del v škodo izvajalca. 
 

 
2 PZI načrt se sestoji iz slikovnega (tehnični prikazi) in pisnega (tehnično poročilo) dela – 17. člen pravilnika (Ur. l. RS, št. 36/18 in 51/18), pri 
čemer tehnično poročilo vsebuje opis projektnih rešitev, navedbo materialov, navodila za vgradnjo in izračune. 
3 Priprava dela izvajalca za namen izdelave delavniških načrtov vključi lastne (in-house) ali najame zunanje (outsource) strokovnjake. Ti so 
neredko poklicni projektanti, ki razpolagajo z zmogljivejšo programsko opremo, ki omogoča tudi nadgradnjo risb v delavniške risbe. 
4 BIM (Building Information Modeling) je tridimenzionalni digitalni prikaz stavbe in stavbnih sistemov, ki dopušča poizvedovanje o podatkih. 
Model je namreč ustvarjen s predmeti ali sistemi, ki "vedo" kaj so in kje v modelu so postavljeni, hkrati pa vsebujejo mnoge podatke. Model 
se tako iz orodja za uresničitev načrta spremeni v navidezno predstavitev stavbe med njeno uporabo, zato ne preseneča vedno pogostejša 
zahteva naročnikov po uporabi tega orodja. 
5 Primeri takšnih rezultatov je uporaba vnaprej izdelanega koncentričnega prehodnega kosa, čeprav bi bil zaradi dinamičnih tlačnih izgub 
primernejši ekscentričen, na licu mesta sklepan prehoden kanalski kos za priklop zračnega kanala na napravo z že na prvi pogled povsem 
nesprejemljivimi aerauličnimi lastnostmi, postavitev obtočne črpalke grelnika v cevovod na mestu, ki onemogoča njegov izvlek, vgradnja 
krmilnega ventila na mesto, ki ne onemogoča polno odprtje posluževalnih vrat naprave…    
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Delavniške risbe so v pomoč tudi nadzorniku, od katerega GZ v 2. točki drugega odstavka 13. člena 
zahteva takšno kakovost nadzora, da je omogočeno dokončanje objekta v skladu z dokumentacijo za 
izvedbo gradnje. Pregledovanje delavniških risb je za namen preverjanja izvajalčevega vključevanja 
prav vseh zahtev PZI načrta v vseh pogledih učinkovitejše in časovno primernejše, kot ob samem 
pregledovanju že izvedenih del na gradbišču, saj omogočajo morebitno potrebno izvedbo popravnih 
ukrepov že v fazi priprave dela in ne na že izvedenem stanju, kar je v prid tudi samemu izvajalcu. V 
namen preverjanja delavniških risb je smiselna vnaprejšnja priprava preglednih listov z navedbo vseh 
ključnih zahtev načrta PZI, izvedbenih pravil stroke in navodil proizvajalca. Če te nadzornik pripravi 
pred izdelavo delavniških risb, so te lahko v pomoč izvajalcu pri njihovi pripravi, saj so v njih postavljene 
zahteve že zbrane in izpostavljene. Sicer pa skozi pripravo preglednih listov in preučevanje delavniških 
risb v obsegu postavljenih zahtev PZI dokumentacije nadzornik izvede tudi že v precejšnjem delu 
predpisani obseg nalog iz 8. in 9. točke drugega odstavka 13. člena6 GZ. 
 
Posebno vprašanje pri delavniških risbah predstavlja morebitna investitorjeva zahteva za njihovo 
potrjevanje s strani projektanta faze PZI. Gradbeni zakon od njega ne zahteva niti že samega 
spremljanja gradnje7, zato mora biti tudi morebitno potrjevanje delavniških risb z njegove strani 
opredeljeno s projektantsko ali drugo pogodbo. Kot tudi še vse druge morebitno od njega zahtevane 
dejavnosti v času gradnje8. Pri tem je potrebno opredeliti tudi obseg pregledovanja in odgovornost 
projektanta, ki izhaja iz tega. V kolikor oboje ni posebej opredeljeno v pogodbi, je priporočena smiselno 
izjava projektanta glede namena in odgovornosti pregleda, kot predstavljena na sliki 1. Ta je sicer 
primerna tudi za opredeljevanje projektanta do s strani izvajalca predlaganih naprav in opreme9. V 
primeru, da izvajalec predloži delavniške risbe, ki jih pogodbena dokumentacija ne zahteva, projektant 
preprosto vrne delavniške risbe s pripisom, da jih pogodba ne zahteva, niso bile pregledane in da zato 
nanje tudi ni podal nikakršnih pripomb. Mogoči so tudi drugi nameni pregledovanja, kot ga predstavlja 
vrednostno inženirstvo (VE)10, ali nadomeščanje izdelka ali materiala iz takšnih ali drugačnih razlogov, 
kar vse poteka skladno s postopki, predpisanimi v pogodbeni dokumentaciji11. 
 
V kolikor je z gradbeno pogodbo predvideno potrjevanje delavniških načrtov s strani nadzornika in/ali 
projektanta, sme izvajalec ali proizvajalec pričeti z izdelavo šele po prejemu pisne potrditve. Potrditev 
je lahko brez ali s pripombami, ki sta jih je izvajalec in/ali proizvajalec dolžna upoštevati. Na splošno 
velja v gradbeništvu kot razumen skrajni rok za pregled delavniških risb s potrditvijo ali podajo pripomb 
čas 10 delovnih dni. Krajši rok je zaradi vedno napetih rokov vsekakor zaželen. Izvajalec s področja 
strojništva praviloma preda delavniške risbe vedno preko glavnega izvajalca, pri čemer je priporočljivo, 
da je že s pogodbo zahtevana predhodna preverba njihove primernosti in odobritev dokumentacije s 
strani glavnega izvajalca. 
 
 
 
 
 
 

 
6 Ta zahteva preverjanje tehničnih rešitev v PZI načrtu glede izpolnjevanja bistvenih zahtev, kot tudi opozarjanje na morebitno nasprotovanje 
teh bistvenim in drugim zahtevam ter drugim predpisom. 
7 Spremljanje gradnje s strani projektanta je pogosto poimenovano »projektantski nadzor«, katerega pojem in obseg gradbena zakonodaja 
prav tako ne opredeljuje. 
8 Te dejavnosti največkrat predstavljajo udeleževanje tedenskih usklajevalnih sestankov, obiskovanje gradbišča s preverjanjem izvedbe in 
pripravo spiska ugotovljenih neskladij s PZI načrtom, opredeljevanje do nastalih sprememb med gradnjo... 
9 Opredelitev do opreme in naprav projektant običajno podaja v namen ugotavljanja »enakosti« glede na z njegove strani določene v popisu. 
10 Vrednostno inženirstvo – VE (Value Engineering) predstavlja spreminjanje projektnih tehničnih rešitev in sistemov v skladu z opravljeno 
vrednostno analizo. VE je sistematičen pristop k zagotavljanju potrebnih funkcij v projektu z najnižjimi stroški. Spodbuja nadomeščanje 
materialov in metod z cenejšimi alternativami, ne da bi pri tem izgubili funkcionalnost. 
11 Pogodbena dokumentacija se sestoji iz projekta faze PZI in pogodbe, v nadaljevanju lahko tudi iz dodatkov in sprememb pogodbe. 
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FIRMA, d. o. o. 
KRAJ 

 
PREGLED DELAVNIŠKEGA NAČRTA / PREDLOGA IZVAJALCA 
 
Namen pregleda je omejen na preverjanje skladnosti s podanimi informacijami in s 
projektnim konceptom, kot to izraženo v pogodbeni dokumentaciji. Pregled ni opravljen 
z namenom določanja natančnosti ali popolnosti ali drugih podrobnosti, kot so mere ali 
količine, ali za utemeljitev danih navodil za vgradnjo ali izvedbo opreme ali sistemov, ki 
jo je zasnoval izvajalec, zato to ostaja v odgovornosti izvajalca. Pregled ali sprejem 
določenega predmeta ne pomeni samodejno odobritve sklopa, katerega sestavni del je 
ta predmet. Pregled ne razširja niti spreminja pogodbenih obveznosti inženirja ali 
izvajalca in pregled ne razreši izvajalca odgovornosti za kakršno koli odstopanje od 
zahtev pogodbene dokumentacije. 
 
 
 

 Sprejeto 
 Sprejeto s pripisanimi pripombami, potrebnih upoštevanja 
 Popraviti, ponovno predložiti 
 Nadomestni izdelek, predložen skladno s predpisanim postopkom 
 Vrednostno inženirstvo, predloženo skladno s predpisanim postopkom 
 Pregled omejen na vprašanja povezana z arhitekturo 
 Pregled omejen izključno na potrebo zaključitve projekta 
 Nepregledano, pogodbena dokumentacija ne zahteva pregleda 
 Zavrnjeno 

 
 
 
 
Pregled opravil: ___________________________ 
Dne:  ___________________________ 

 
 
 
 
 
Slika 1: Primer izjave preglednika predloženih delavniških risb ali podanega predloga izvajalca 
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Vsekakor pa ne morejo in ne smejo delavniške risbe nadomeščati sicer v Pravilniku o podrobnejši 
vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov predpisan obseg tehničnih prikazov 
za načrte projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, katere je dolžan izdelati projektant. Za načrte s 
področja strojništva za stavbe 17. in 19. člen pravilnika glede prikazovanja v načrtih zahtevata povzeto 
najmanj: 
 

 funkcionalne sheme sistemov in naprav s tehničnimi podatki, 
 tehnične prikaze poteka strojnih inštalacij in strojne opreme s shemo posameznih priklopov, 
 tehnične prikaze naprav za oskrbo z energijo, 
 tehnične prikaze priključevanja na infrastrukturo, vključno z načinom priključevanja na obstoječo 

infrastrukturo, in 
 tehnične prikaze prestavitev in načina zaščite obstoječe infrastrukture, 
 tehnične prikaze shem in detajlov (strojno) inštalacijskih del, 
 tehnične prikaze in navodila za vgradnjo opreme, 
 druge potrebne tehnične prikaze. 

 
 
 
 
Pripravil: Upravni odbor Matične sekcije strojnih inženirjev  
 
 
 
 
 
Ljubljana, december 2020 
 
 
 


