
       

GZ-1 V MEDRESORSKI OBRAVNAVI DO 7.1.2021 

NAJPOMEMBNEJŠE PRIPOMBE IZS IN GZS  

(pregled upoštevanja bistvenih skupnih pripomb podanih na GZ-1 v javni razpravi in pripombe na 

nekatere novosti v GZ-1 v medresorski obravnavi) 

 

1. UPOŠTEVANE pomembnejše pripombe 

Vodja projekta – upoštevano v najbistvenejšem delu 

Dopolnitev: Predlagamo, da se v besedilo dopiše, da projektant določi vodjo projektiranja v 
soglasju z investitorjem. Na ta način se zagotovi vpliv investitorja na izbor pooblaščenega 
strokovnjaka. 
 

2. NEUPOŠTEVANE pomembnejše pripombe V ZVEZI Z REGULIRANIMI POKLICI IN NJIHOVIMI 

POOBLASTILI 

Pooblaščeni strokovnjaki (PA, PKA, PI in ostali po ZAID) – zrušen celoten sistem pooblastil in povezav 

z gospodarskimi subjekti in potrebnimi zavarovanji; poleg tega ni nedvoumno razumljivo, kdo so 

druge pooblaščene osebe s področja arhitekture, krajinske arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, 

strojništva, tehnologije, požarne varnosti ter geotehnologije in rudarstva po zakonu, ki ureja 

arhitekturno in inženirsko dejavnost; predvidevamo, da so to nadzorni inženirji (NI) po 55. členu 

prehodnih določb ZAID; še kdo? 

Manjše rekonstrukcije potrjuje pooblaščeni strokovnjak – po GZ-1 jih lahko potrjujejo PA, PKA, NI in 

PI (razen PI-Geo in PI-P), po ZAID jih lahko samo PI-G oz. v odvisnosti od vrste posega tudi preostali 

tangirani PI 

Arhitekti in krajinski arhitekti nimajo kompetenc za vodjo del – pripomba ni upoštevana 

Analiza: ZAID določa regulirane poklice, pogoje za dostop do poklica in način opravljanja 
poklica ter njihova pooblastila, GZ-1 pa jih vključuje po potrebi;  

• z zapisom pooblaščenega strokovnjaka v 7. člen (manjše rekonstrukcije), je NI omogočeno 
projektiranje, PA in PKA pa je omogočeno ocenjevanje gradbenotehničnega stanja objekta 
(za kar je treba imeti znanje iz projektiranja gradbenih konstrukcij), čeprav navedeni 
takšnega pooblastila po ZAID nimajo; 

• z zapisom pooblaščenega strokovnjaka v 12. člen, je NI omogočeno projektiranje, čeprav 
tega pooblastila po ZAID nimajo;  

• z zapisom pooblaščenega strokovnjaka v 17. člen, je PA in PKA omogočeno vodenje del, 
čeprav tega pooblastila po ZAID nimajo, tudi zavarovanja ne. 

Posledice: Razpad sistema reguliranih poklicev na področju graditve objektov. Nekakovostna 

gradnja na dolgi rok. 

Rešitev: Pravno gledano se to lahko reši na dva načina: 



1. V zakonu ohraniti navajanje reguliranih poklicev PA, PKA, PI in VD, rešitev za NI pa 

zapisati v prehodne določbe (kot npr. 230. člen ZGO-1) ali 

2. Pri navajanju termina pooblaščeni strokovnjak vedno dodati »z ustreznim pooblastilom 

po ZAID«. 

 

PI je treba vrniti po pomoti odvzeto pooblastilo za vodenje gradnje manj zahtevnih objektov (6. 

odstavek 16. člena). – pripomba ni upoštevana 

Analiza: Kot vodja gradnje manj zahtevnih objektov lahko po tem določilu nastopajo le vodje 
del z najmanj visoko strokovno izobrazbo, vpisani v imenik vodij del pri IZS, ne pa tudi PI, ki 
imajo po ZAID prav tako pooblastilo za vodenje del. Nelogično je, da PI lahko vodijo gradnjo 
zahtevnih objektov (5. odstavek istega člena), manj zahtevnih pa ne.  
Posledice: Gre za odvzem pridobljenih pravic, zato je pričakovati ustavno pritožbo. 

Rešitev: Odpraviti napako. Napaka že v GZ. 

 

NOVO: Pooblaščenim inženirjem je odvzeta pridobljena pravica do vodenja del, čeprav imajo to 

pooblastilo po ZAID (2. odstavek 17. člena). 

Analiza: V GZ-1 piše, da mora biti vodja del vpisan v imenik vodij del pri IZS, ZAPS, OZS ali GZS. 
S tem je PI odvzeta pridobljena pravica do vodenja del, čeprav so za to kompetentni in imajo za 
to pooblastilo po ZAID. Neskladnost s petim dostavkom 16. člena. 
Posledice: Gre za odvzem pridobljenih pravic, zato je pričakovati ustavno pritožbo. 

Rešitev: Odpraviti napako. Dodati imenik PI. 

 

NOVO: Novost od verzije v javni razpravi je, da izvajalcu ni treba imeti najmanj enega zaposlenega 

vodjo del, ampak ga lahko angažira po zakonu, ki ureja trg dela. Tako bo izvajalec na primer za vodjo 

del lahko najel upokojenca. 

Analiza: Poseg v regulacijo dejavnosti gradbeništva. Namesto mladih bodo delali upokojenci. 
Mladi ne bodo imeli perspektive napredovati v svojem poklicu in prevzemati zahtevnejših nalog 
in odgovornosti. Imenovanja za vodjo del le na papirju, na gradbišču je v praksi najti 
namestnike, pomočnike, osebe brez pooblastil in strokovnih izpitov, tudi študente. 
Posledice: Nazadovanje stroke, propad dejavnosti na dolgi rok. Padanje kakovosti gradnje. 

Vprašanje zagotavljanja varne in zanesljive gradnje. Tudi nelojalna konkurenca. 

Rešitev: Ohraniti rešitev po GZ. 

 

NOVO: ZAPS vodi imenik vodij del, ni določeno, kdo se vanj vpisuje in pod kakšnimi pogoji, saj GZ-1 

vsem PA in PKA dodeljuje pravico do vodenja del že z vpisom v imenik PA, in to brez ustrezne 

povezave z izvajalcem in brez ustreznega zavarovanja. 

Analiza: Pravno nedosledno. 
Posledice: Ustavno sporno, ker neenakopravno, saj različne primerljive regulirane poklice 

obravnava različno. Od enih zahteva strožje pogoje (VD, PI?) kot od drugih (PA, PKA). 

Rešitev: Ohraniti rešitev po GZ. 

 

  



3. NEUPOŠTEVANE pomembnejše pripombe V ZVEZI Z IZVAJANJEM JAVNIH POOBLASTIL IZS in GZS 

Dostop IZS do podatkov iz eGraditev za izvajanje javnih pooblastil (strokovni nadzor, disciplinski 

postopki) – pripomba ni upoštevana 

Analiza: Ni ugodeno naši prošnji po debirokratizaciji postopkov in olajšanju izvajanja javnih 
pooblastil.  
Pozor: In ta zakon naj bi zmanjšal birokracijo in odpravil administrativne ovire. Zakaj ne tudi za 
zbornice? 
Posledice: Nezmožnost učinkovitejšega izvajanja javnih pooblastil. 

Rešitev: Zbornicam omogočiti omejen dostop do sistema eGraditev. 

Tuji izvajalci – močno pomanjkljiv postopek evidentiranja; nerešen vir financiranja izvajanja 

postopkov 

Tuji vodje del – pomanjkljivo definiran postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij; nerešen vir 

financiranja izvajanja postopkov 

Analiza: Nejasna in nepopolna postopka. Nerešen vir financiranja izvajanja postopkov. 
Posledice: Nezmožnost izvajanja javnega pooblastila. 

Rešitev: Skupaj (MOP, zbornice) razrešiti dileme in izpiliti postopke ter določiti vir financiranja. 

 

Udeleženci pri gradnji bi morali znati govoriti slovenski jezik. – pripomba ni upoštevana 

 

4. NEUPOŠTEVANE pomembnejše pripombe V ZVEZI Z UDELEŽENCI POSAMEZNIH STROK 

Uvedba vodij načrtov – pripomba ni upoštevana 

Uvedba nadzornikov del - pripomba ni upoštevana 

Uvedba vodij posameznih del - pripomba ni upoštevana 

Podpis DOZ s strani vseh odgovornih udeležencev - pripomba ni upoštevana 

Manjša odstopanja naj potrjujejo tudi vodje načrtov, na katerih načrte spremembe vplivajo – 

pripomba ni upoštevana 

Izjavo o izpolnjevanju bistvenih zahtev v PZI in PID naj podpisujejo vsi PA in PI in ne le Vodja 

projektiranja – pripomba ni upoštevana 

Analiza: vseh zgoraj navedenih sistem ne pozna; ljudje, kot da ne obstajajo; reference se ne 

prenašajo na mlajše 

Posledice: mlajši zaradi tega ne morejo poklicno napredovati in postati vodje 

projektiranja/nadzora/gradbišča, odpreti lastnih gospodarskih subjektov in jih razvijati; mladi 

se ne bodo odločali za poklic brez perspektive; reference bodo odšle skupaj z upokojenci v 

pokoj; domača inženirska stroka in dejavnost bosta propadli 

Pozor: problematika presega GZ in ima dolgoročne posledice na državo in družbo 

Rešitev: ponovna uvedba rešitev iz ZGO-1 (takrat odgovorni projektant, odgovorni nadzornik 

posameznih del, odgovorni vodja posameznih del) 

Javna pooblastila: uvedba teh treh posameznikov je pomembna tudi iz vidika izvajanja 

strokovnega nadzora in disciplinskih postopkov; pooblaščeni strokovnjak naj tudi poklicno 

odgovarja za svoj izdelek 



 

5. NEUPOŠTEVANE pomembnejše VSEBINSKE PRIPOMBE OZ. NOVE VEČJE SPREMEMBE, s katerimi 

se ne strinjamo 

NOVO: Standardizirani popisi za stavbe (32. člen) – pripomba ni upoštevana; dopisano je, da popise 

za stavbe sprejme IZS v sodelovanju z ZAPS, GZS in OZS in ob soglasju MOP, pri čemer MOP predpiše 

tehnično smernico, kako naj se pravila napišejo 

Analiza: Predvidevamo, da standardiziranih popisov, na način kot je zapisan, ne bo mogoče 

sprejeti. IZS, GZS in OZS se na primer že tri leta ne moremo uskladiti v zadevi etičnega 

kodeksa vodij del, zaradi česar ta še vedno ni sprejet. Poleg tega je projekt izdelave popisov 

na IZS v teku že od leta 2019. Z GZ-1 se določa, da bo MOP sprejel tehnično smernico, po 

kateri naj bi zbornica izdelala popise, kar je za IZS nesprejemljivo, saj pomeni spreminjanje 

izhodiščnih pogojev. 

Posledice: S spremembo pogojev v novem GZ-1 bo IZS narejena visoka finančna škoda. UO IZS 

se bo odločal, ali bo IZS pod temi pogoji sploh še pripravljena zagotoviti popise in ali IZS 

odstopa od predloga danega MOPu v maju 2020, da jih zagotovi IZS. 

Rešitev: Besedilo naj ostane enako kot v GZ-1 v javni razpravi s tem, da se dopiše, da IZS 

zagotovi popise za stavbe (glejte našo pripombo z dne 8.9.2020 na GZ-1 v javni razpravi). 

Pravila stroke (36. člen) – pripomba ni upoštevana 

Analiza: Zaradi slabega zapisa v GZ (in zdaj GZ-1) Pravila stroke brez spremembe zapisa ne 

morejo doseči namena, ki je bil dogovorjen v času priprave GZ. Stroka potrebuje pravila, kot 

ga predlagamo. Tudi v tujini (npr. Nemčiji) takšna in podobna pravila o izdelavi projektne 

dokumentacije sprejemajo strokovna združenja oziroma zbornice in to brez soglasja države. 

Država tam določa le dokumentacijo za upravne postopke, ki je izvleček iz projektne 

dokumentacije. 

Posledice: Pravila stroke, kot so trenutno zapisana v GZ-1, ne prinašajo dodane vrednosti. 

Rešitev: Popraviti zapis na način, kot predlagamo. 

NOVO: Izbrisano integralno projektiranje. 

Analiza: Brisanje pomeni, da stroke niso več enakovredne, ampak da imajo nekatere podrejen 

položaj. Ali to pomeni tudi, da vodja projektiranja ni dolžan vključevati vseh relevantnih strok 

in jim prisluhniti? 

Posledice: Slabše rešitve. 

Rešitev: Vrniti integralno projektiranje v zakon. 

Definirati termin zmogljivosti objekta (št. postelj, prevozov, ljudi, vgradnja novih ali zamenjava starih 

sistemov (tehnološka oprema in procesi), povečanje obtežbe in vplivov na okolje) (3. člen) – 

pripomba ni upoštevana 

Analiza: Termin ni nikjer definiran.  

Posledica: Vpliva na to, ali je nekaj rekonstrukcija ali ne in ali je potrebno GD ali ne. Isto pri 

vzdrževalnih delih v javno korist. Nedefinirano stanje dopušča različno razumevanje oziroma 

tolmačenje predpisa s strani udeležencev in upravnih organov ter razlike v vodenje upravnih 

postopkov v primerljivih primerih, kar je za investitorja nedopustno, ker je nepredvidljivo. 

Vpliva tudi na čas in stroške. 

  



Katera dela vplivajo pomembno na bistvene zahteve in katera ne (16. člen) – pripomba ni upoštevana 

Analiza: Uporabnikom (izvajalcem, investitorjem) določilo ni jasno. Pojasnjeno v obrazložitvi 

GZ, a to ni predpis. (V fazi priprave GZ je bilo razloženo, da je tudi obrazložitev zakona pravna 

podlaga, a se je izkazalo, da to ni res. Poleg tega je uporabniki ne berejo.) Poleg tega termin 

zaključna gradbena dela ni nikjer definiran. Tudi samo definicija termina zadeve ne bi rešila. 

Posledice: Zmeda. Nekateri izvajalci imajo vodjo del, pa ga ne bi potrebovali, drugi pa ga 

nimajo, pa bi ga morali imeti. Neenotna obravnava tudi s strani inšpekcijskega nadzora. 

Rešitev: Odpraviti dvom z jasnim zapisom v zakonu ali podzakonskim aktom. 

Definiranje nesorazmernih stroškov (22. člen) – pripomba ni upoštevana 

Analiza: Rekonstrukcije morajo izpolnjevati bistvene zahteve, razen v primeru nesorazmernih 

stroškov. Ni določeno, kaj so nesorazmerni stroški. Za investitorja so stroški hitro 

nesorazmerni, saj bi rad gradil z najmanj stroški. Investitor (laik) se v večini primerov ne 

zaveda pomena bistvenih zahtev.  

Posledice: Nevarne gradnje. 

Rešitev: Bistvene zahteve so v javnem interesu, zato mora nesorazmerne stroške opredeliti 

zakon ali podzakonski akt. 

Zagotoviti varnost objektov pred njihovo legalizacijo (poglavje o legalizaciji objektov) - pripomba ni 

upoštevana 

Analiza: Zakon dopušča legalizacijo potencialno nevarnih objektov brez strokovne preverbe. 

Posledice: Bivanje in delo v nevarnih objektih. Objekti se lahko oddajajo in prodajajo, z 

legalizacijo pridobijo na vrednosti, ki pa je v resnici nimajo. Kupec oziroma najemnik pa nima 

nobene informacije o varnosti oziroma nevarnosti objekta. 

Revizija projektne dokumentacije – pripomba ni upoštevana 

Analiza: Bolje preventiva kot kurativa. Več napak, ki se jih odkrije šele med gradnjo, kar 

podaljša in podraži gradnjo. Lahko ostanejo tudi skrite napake, ki so zdaleč bolj nevarne. 

Nemčija, čeprav nima potresa, ima obvezno revizijo mehanske odpornosti in stabilnosti 

določenega obsega (zahtevnih) objektov. Prav tako revizijo požarne varnosti. Izvajajo ju za to 

posebej certificirani strokovnjaki, ki jih izbere investitor ali določi upravni organ. Podobno je v 

Avstriji. 

Posledice: Dolgoročno nezanesljivo in nevarno grajeno okolje. 

Rešitev: Pri nas bi to lahko bili PI, ki bi jih investitor ali upravni organ izbral s seznama glede 

na ustrezne izkušnje in reference. Nov reguliran poklic ne bi bil potreben. 

 

Pozor: Potres zaradi večstranskega vpliva njegovih posledic na družbo v povezavi z 

nezavidljivim stanjem starejšega gradbenega fonda v RS presega gradbeno kategorijo 

(bistveno zahtevo) in bi ga bilo treba v RS obravnavati kot novo družbeno paradigmo. 

NOVO: Projektna in druga dokumentacija 

Analiza: Ni opisa termina »druga dokumentacija«, ki jo lahko izdela kdorkoli. 

Posledice: Zakon je v tem delu nerazumljiv. 

Rešitev: Dodati termin v člen 3 in ga pojasniti. 

  



Tehnični pregledi - pripomba ni upoštevana 

Analiza: Tehnični pregledi niso obvezni niti za javne manj zahtevne objekte oz. je meja za 

manj zahtevne objekte previsoka. Potrebne izkušnje izvedencev na tehničnih pregledih niso 

ustrezno določene. 

Posledice: Tudi pri nekaterih s stališča možnih posledic razmeroma pomembnih objektih ni 

zagotovljeno, da so ti res ustrezno zgrajeni, varni in skladni s projektno dokumentacijo. 

Rešitev: Izpolnjevanje bistvenih zahtev je v javnem interesu, zato je potrebno tehnične 

preglede uvesti vsaj še za javne manj zahtevne objekte, pri čemer je potrebno hkrati 

zagotoviti ustreznejše razvrščanje objektov glede na zahtevnost. Urediti je potrebno tudi 

potrebne izkušnje za  izvedence na pregledih. 

NOVO: Uvedba začasnega objekta 

Analiza: Edini kriterij zagotavljanja bistvenih in drugih zahtev je zgolj konstrukcija, sploh pri 

večjih objektih (manjka npr. požarna in električna varnost). Takšen objekt bi moral imeti vsa 

dokazila ter opravljene preglede in meritve, ki bi dokazali varnost objekta ter izpolnjevati 

zahteve s področja varstva okolja. 

Posledice: Ne bodo izpolnjene vse bistvene zahteve. Objekt ne bo varen in zanesljiv za 

uporabo. 

Rešitev: Uvesti še kriterije glede drugih zahtev. 

NOVO: Gradnja brez GD na zgrajenih objektih, kjer se izvaja rekonstrukcija, ki je nujna za zmanjšanje 

ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, in s katero se vzpostavi prejšnje stanje. 

Analiza: Ne zahteva se izdelava PZI, udeležba nadzornika, DZO.  

Posledice: Ne bodo izpolnjene vse bistvene zahteve, kar je sicer v javnem interesu. Gradili se 

bodo novi enako ali še bolj nevarni objekti. 

Rešitev: Zahteva naj se izdelava PZI, ki naj se predloži prijavi gradnje, zahteva naj se obvezno 

imenovanje nadzornikov in izdelava DZO. 

NOVO: Sprememba namembnosti 

Analiza: Pridobiti je potrebno GD, PZI pa ni potrebno izdelati. 

Posledice: Ne bodo nujno izpolnjene vse bistvene zahteve, kar je sicer v javnem interesu. V 

primeru okoliščin, ki bodo po spremembi neugodnejše, to lahko vodi v nevarne objekte (npr. 

večja predvidena obtežba po spremembi namembnosti). 

Rešitev: Zahteva naj se izdelava PZI, ki naj se predloži prijavi gradnje. V njej naj vsi relevantni 

PA in PI za ta objekt ovrednotijo pričakovane spremembe. V kolikor se s spremembo 

namembnosti raven izpolnjevanja bistvenih zahtev poslabšuje, naj se smatra, da gre za 

rekonstrukcijo in naj se postopa po postopkih, predvidenih za rekonstrukcijo. 

  



 

6. OSTALA ZAKONODAJA - osnutka ni mogoče dokončno komentirati, saj ni jasno, če bodo in kako 

bodo spremenjeni na GZ-1 vezani zakoni, pravilniki, uredbe: 

 

• Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti 

• Uredba o razvrščanju objektov 

• Pravilnik o gradbiščih  

• Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 

• Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike 

• Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti  

• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih 

 

Zakon naj ne rešuje le zadev, ki zanimajo (javno) upravo, ampak tudi zadeve, ki zanimajo druge 

uporabnike zakona, saj je namenjen vsem uporabnikom na področju graditve objektov, tudi 

investitorjem, projektantom, nadzornikom, izvajalcem in zbornicam kot nosilcem javnih pooblastil. 


