
POROČILO DELOVNE SKUPINE 
IZGLASOVANE NA ZBORU MSG, 

DNE 18. 6. 2019



SKLEPI IZGLASOVANI NA ZBORU:

1. ZAČETEK POSTOPKOV ZA RAZDRUŽITEV Z ZBORNICO IZS

2. SPREMEMBA GRADBENE ZAKONODAJE:

• Ohranjane pooblastil, statusa/naziva pooblaščeni inženir za vse člane 
IZS, ki so bili na dan 31.05.2018 vpisani v imenik IZS kot pooblaščeni 
inženirji,

• Ureditev statusa Odgovornih vodij del (Vodij del po GZ), kot so ga 
imeli po ZGO-1

• Ureditev statusa/naziva vodij nadzora in vodij projektov na stavbah in 
drugih objektih



• Izpolnjevanje Bistvenih zahtev lahko zagotavlja le PI gradbene stroke 
in tudi edino PI gradbene stroke jih lahko podpiše! Bistvene zahteve 
so temelj gradbenega zakona in javnega interesa!

• Po zakonu se naj ponovno uvede Obvezano revizijo in s tem 
Odgovornega revidenta kot reguliran poklic.

• Spremembe ZAID glede prekomernih disciplinskih sankcij in pooblastil 
IZS glede izvajanja nadzora nad svojimi člani



AKTIVNOSTI SKUPINE 

• Priprava predlogov za spremembo Gradbene zakonodaje poslanih v 
Državni zbor junija, oktobra in novembra 2019

• V državni zbor, na MOP, na vse politične opcije, Varuha človekovih 
pravic, Fakultete za gradbeništvo, IZS…smo poslali tudi predloge za 
spremembo ZAID-a in jih seznanili o pomembnosti spremembe ZAID-a

• Odprto pismo poslano Predsedniku Vlade RS,  g. Šarcu in na MOP, 
ministru g. Zajcu, dne 5. 7. 2019

• Preko 20 člankov objavljenih v Delu, Financah in Dnevniku o položaju 
in pomenu gradbenega inženirja ter seznanitev javnosti o 
pomembnosti stroke

• E-pošta – cca 60 sporočil poslanih inženirjem o škodljivem delovanju 
IZS in posledicah sprejete gradbene zakonodaje



• Predavanja na GZS 
• Delovanje preko Društev gradbenih inženirjev in tehnikov za spremembo 

zakonodaje
• Z aktivnimi pritiski na MOP, pridobljena odločba MOP-a, dne 25.11.2019, da 

so UE delovale nezakonito, v primeru zavrnitve vloge za izdajo gradbenih 
dovoljenj z imenovanim pooblaščenim inženirjem gradbeništva kot Vodjem 
projekta.

• Predavanja o posledicah Gradbene zakonodaje na FG MB
• Zbori MSG
• Pridobili pravno mnenje glede Vodij projektov 
• Vložili ustavni spor zaradi 14. in 55. člena ZAID-a (Nz in PI, pogojevanje 

zaposlitve PI in zaposlitve za polni delovni čas)
• Ugotovili, da statut ni usklajen z ZAID-om  (disciplinske kazni, pogojevanje 

zaposlitve..)
• Ugotovili, da Vodja del, niti Nadzorni inženir nista regulirana poklica
• Ugotovili, da EU ni zahtevala deregulacije poklicev (trditev IZS), ostal je samo 

PI kot reguliran poklic.



Proti svojim članom, ki smo opozarjali na nepravilnosti delovanja IZS
in na posledice Gradbene zakonodaje je IZS za nelegitimnost skupine
naročila in plačala pravno mnenje v višini 7.000,0 EUR + DDV (tudi iz
vaših naših in članarin)!

Na izredni skupščini IZS v juliju 2019 je bila skupina za postopke
razdružitve in spremembo gradbene zakonodaje izglasovana kot
nezakonita! Čeprav je bila s strani članov MSG na zboru MSG, dne
18.6.2019, potrjena z 98% večino!

IZS JE PROTI ČLANOM SKUPINE IZGLASOVANE NA ZBORU NAROČILA 
PRAVNO MNENJE PRI ODVETNIŠKI PISARNI OBERSTAR



30. 6. 2019: Pripombe na osnutek Zakona o spremembah Gradbenega 
zakona, poslane na MOP

Poleg strokovnih kompetenc opozorilo 
glede odvezama pooblastil nadzornim 
inženirjem.



1. 10. 2019; predlogi za spremembo gradbene zakonodaje poslani v 
Državni zbor in v vednost vsem državnim organom, tudi na IZS!



ZAHTEVE, KI SMO JIH PREDLAGALI GLEDE STROKOVNIH KOMPETENC:

• Opozorili smo, da pooblaščeni arhitekti (PA) nimajo pridobljenih ustreznih
strokovnih pooblastil za zagotavljanje izpolnjevanja bistvenih zahtev iz 15.
člena Gradbenega zakona, kot temeljnih zahtev Gradbenega zakona ter
zaščite javnega interesa pri graditvi objektov po 2. členu Gradbenega
zakona, kot temeljnega namena Gradbenega zakona!

Posledično pooblaščeni arhitekti (PA) načrtov, dokumentov in obrazcev, s
katerimi se zagotavlja izpolnjevanje bistvenih zahtev in zaščita javnega
interesa pri graditvi objektov po Gradbenem zakonu, ne morejo in ne smejo
podpisati in žigosati, saj za to nimajo pridobljenih ustreznih strokovnih
pooblastil.

• Da je s trenutno veljavno gradbeno zakonodajo ogrožena varnost ljudi in
objektov, kot temeljna zahteva Gradbenega zakona, saj je edini namen
Gradbenega zakona zaščita javnega interesa pri graditvi objektov.



• V pravnem mnenju ugotovljeno neustavnost 14. člena ZAID-a, ki
omejuje opravljanje inženirske dejavnosti s pogojevanjem zaposlitve za
polni delovni čas pri gospodarskem subjektu.

• da za tuje inženirje in tuje ponudnike polna zaposlitev ni pogoj za
opravljanje inženirske dejavnosti

• Ustavno sporna določba 55. člena ZAID inženirjem, ki so si po ZGO-1
pridobili status »pooblaščeni inženir« ta status, brez strokovno
podkrepljene utemeljitev, ODVZEMA. Po novi slovenski zakonodaji
ZAID ti inženirji nimajo nobenega reguliranega poklica.

S PREDLOGI SMO POLEG STROKOVNIH KOMPETENC OPOZORILI NA:



• Opozorili smo na enormne pristojnosti, ki so IZS-ju, kot nosilcu javnih
pooblastil dane po 27. členu ZAID ter posledično po internih aktih IZS,

• Po tretjem odstavku 27.člena ZAID ima IZS kot nosilec javnih
pooblastil vpogled v vse osebne podatke in stvarno premoženje
članov zbornice; torej vpogled v podatke GURS, AJPES, MNZ, CSD,
ZPIZS, ZRSZ.

• IZS na podlagi teh podatkov svojim članom, v sklopu rednih in izrednih
nadzorov (prvi in drugi odstavek 27. člena ZAID ter Splošni akt o
strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev), predpisuje
denarne »disciplinske sankcije« glede na višino lastnega premoženja
obravnavanega člana zbornice IZS kot fizične osebe (25. člen in
27.člen Disciplinskega pravilnika IZS)



v višini do 10.000 EUR brez DDV, sankcije s prepovedjo dela do 5 let,
izbris iz imenika in s tem permanentna prepoved opravljanja
inženirskega poklica (44. člen in 45. člen ZAID ter 25.člen do 27. člen
Disciplinskega pravilnika IZS ).

• Redne in izredne nadzore nad člani IZS izvajajo, s strani IZS izbrani in
ustrezno plačani »nadzorniki IZS« (60 EUR/uro brez DDV, vključno s
potnimi in ostalimi stroški), prav tako člani IZS in sočasno zaposleni v
konkurenčnih podjetjih preiskovanih članov IZS ter zaposleni v javni
upravi, ki inženirskega dela, »stalno in trajno«, sploh ne opravljajo
(Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih
inženirjev, 5.člen ZAID – pogoj ohranjanja naziva »pooblaščeni
inženir« ter s tem možnost nastopanja v vseh funkcija delovanja IZS).



• Materialno in finančno okoriščanje na račun članov IZS pa
predstavljajo tudi obvezna, plačljiva in strokovno vprašljiva
izobraževanja (sedma točka prvega odstavka 38. člena ZAID, sedma
točka prvega odstavka 70. člena Statuta IZS ter Splošni akt o stalnem
poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev, Ur.l. RS, št. 37/18),
ki jih, za pridobivanje obveznega ustreznega števila »kreditnih točk«
članov IZS, organizira IZS ter druge, s privoljenjem IZS, »interesne«
organizacije. V kolikor inženir, član IZS, ne zbere ustreznega števila
kreditnih točk, le to predstavlja disciplinsko kršitev (19. člen
Disciplinskega pravilnika IZS, Ur.l. RS, št. 61/17), kar pomeni tudi
predpisovanje denarnih kazni do 10.000 EUR brez DDV v odvisnosti
od premoženja discipliniranega člana, prepoved dela do 5 let, izbris
iz imenika ter s tem permanentna prepoved inženirskega dela.

• Itd.



• Na podlagi zgoraj navedenih aktov (ZAID Ur.l. RS, št. 61/17; Statuta
IZS Ur.l. RS, št. 61/17; Disciplinskega pravilnika IZS, Ur.l. RS, št. 61/17;
Splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih
inženirjev Ur.l. RS, št. 61/17 in Splošnega akta o stalnem poklicnem
usposabljanju pooblaščenih inženirjev Ur.l. RS, št. 37/18) ugotavljamo
da je IZS-ju kot nosilcu javnih pooblastil omogočena sočasna
zakonodajna, izvršilna in sodna oblast nad lastnimi člani, le nad
slovenskimi inženirji, brez ustreznega nadzora najvišjih državnih
institucij nad delovanjem in pristojnostmi IZS.



• Predlagali smo, da se spremeni šesto poglavje ZAID-a, ki določa
organizacijo in delovno področje zbornice. Gradbeni inženirji namreč
upravičeno smatramo, da zakon neustrezno določa podrejen položaj
gradbenih inženirjev še posebej v primerjavi z arhitekti, ki jim priznava
združevanje v posebni zbornici.

V PREDLOGIH ZA SPREMEBO ZAID-a SMO PODALI PREDLOG GLEDE 
UREDITVE ZBORNIC:



Obrazložitev:

• V 25. členu zakon določa ustanovitev dveh zbornic. IZS in ZAPS.
Predlagamo, da se ZAID v tem delu spremeni in da zakon ponovno
določi delovanje le ene zbornice, ki deluje na področju graditve
objektov in urejanja prostora, saj postavlja gradbene inženirje v
izrazito neenakopraven položaj, kar je rezultiralo v podrejenost
položaja gradbeništva v Republiki Sloveniji in izjemno slabo stanje v
stroki in njeno perspektivo, kar so jasno izrazili člani Matične sekcije
Gradbenikov z izglasovano zahtevo na Zboru matične sekcije
gradbenih inženirjev junija 2019, po ustanovitvi lastne zbornice.
Smatramo, da bi vsaka od inženirskih strok morala imeti možnost
ustanovitve lastne zbornice, podobno kot je to urejeno na Hrvaškem,
ali pa ustanovitev enotne zbornice z ustrezno avtonomijo strok.



Odprto pismo poslano Predsedniku Vlade RS,  g. Šarcu in na 
MOP, ministru g. Zajcu, dne 5. 7. 2019



ODZIVI NA ODPRTO PISMO,     
dne 8. 7. 2019

V odprtem pismu smo 
opozorili na odvzem 
pridobljenih pravic 
nadzornim inženirjem in 
zahtevali umik nezakonitih 
navodil Upravnim enotam s 
strani Aleša Prijona 
(prejšnjega državnega 
sekretarja na MOP), da so 
vodje projektov in vodje 
nadzorov na stavbah PA.



SEZNANITEV GZS O POSLEDICAH GRADBENE ZAKONODAJE, dne 18. 9. 2019

• Predvsem o položaju Vodje del, ki ni član zbornic. Nobene, ne IZS, ne 
GZS. Plačuje članarino IZS , nima reguliranega poklica, podvržen je 
etičnemu kodeksu, disciplinskim postopkom, kaznim.

• Nima volilne pravice.
• Tujcem se naziv „pooblaščeni inženir“ ne odvzema!



Skupina izglasovana na zboru MSG, 18. 6. 2019 je del večje skupine
gradbenih inženirjev in aktivno deluje že od leta 2016 v boju za
prihodnost gradbeništva.
Kot skupina izglasovana na zboru, smo izgubili moč gradbene iniciative,
ker smo delali pod okriljem IZS, ki pa je proti nam naročila pravno
mnenje.
Prepričani smo, da smo zaradi aktivnosti vseh nas, ponovno slišani!
To niso zasluge posameznikov! Pomembno je, da smo združeni, da
delujemo enotno, z istim ciljem!
V nadaljevanju članki o ozaveščanju javnosti o pomembnosti gradbene
stroke.



Delo
Privilegirani arhitekti, degradirani gradbeniki
Pooblaščenim inženirjem, ki so do zdaj odgovorni vodje del ali 
odgovorni nadzorniki, so omejili pooblastila



Finance, marec 2019 
Državni sekretar Aleš Prijon; 
Arhitektov ne favoriziram



Finance, marec 2019 
Brisanje pooblaščenih inženirjev 
ni logično, še manj dopustno



Finance, marec 2019 
Nova gradbena zakonodaja 
je gradbeno stroko močno 
udarila, zato ta kliče po 
spremembah



Finance, marec 2019 
Škode ne bomo mogli 
popraviti



Dnevnik, junij 2019 
Vroča kri v inženirski zbornici



Finance, 19. 6. 2019 
Kako vročo juho bodo pojedli na 
inženirski zbornici Slovenje?



Delo, 22. 6. 2019 
Gradbinci zapuščajo zbornico, 
predajajo jo v roke KPK



Dnevnik, 28. 6. 2019     
Po desetletjih brezbrižnosti 
vodstva IZS, so inženirji ogorčeni 
nad uničenjem in vse hitrejšim 
propadom gradbene stroke



Delo, 4. 7. 2019
Gradbeni zakon: Krivičen 
do tri tisoč inženirjev in 
tisoč družb



Dnevnik, 6. 7. 2019

Gradbeni inženirji so ogorčeni, da se 
inženirska zbornica »v preteklosti ni 
borila za svoje člane, zdaj pa proti 
njim in njihovim zahtevam naroča 
pravna mnenja, seveda plačana iz 
članarin članov«.



Dnevnik, 6. 7. 2019
Strokovne kompetence ali 
apetiti?



Dnevnik, 14. 6. 2019

Oster boj za velike posle



Delo, 10. 8. 2019
Naj bo vodja gradnje 
arhitekt ali gradbeni 
inženir?



TOPNEWS, 12. 9. 2019
AFERA, kako je Aleš Prijon 
zablokiral gradnjo IKEE v LJ



Dnevnik, 9. 7. 2019
Gradbeniki brez 
podpore IZS



29. 7. 2019, Kanal A, 
prispevek dr. Medveda: 
Gradbeni inženirji se bojijo 
za svojo usodo



Z aktivnimi pritiski na MOP, pridobljena odločba MOP-a, dne 25. 11. 2019 
da so UE delovale nezakonito, v primeru zavrnitve vloge za izdajo 
gradbenih dovoljenj z imenovanim pooblaščenim inženirjem 
gradbeništva kot Vodjem projekta.



Predlogi novega Gradbenega zakona, ki je v obravnavi samo ohranja 
pooblastila po GZ-1

Ničesar pa ne spreminja glede bistvene problematike, ki smo jo 
ponovno predstavili:

• Izbrisani Nadzorni inženirji

• Vodje del, ki nimajo reguliranega poklica in niso člani zbornic.

• Glede neustavnosti 14. in 55. člena ZAID-a.

• Arhitekti so, poleg stavb, lahko tudi vodje projektov in vodje nadzorov 
na vseh gradbeno - inženirskih objektih

• Sočasna zakonodajna, izvršilna in sodna oblast IZS nad lastnimi člani.



• Razdružitev z zbornico smo izglasovali, ker se zbornica ni borila za
pridobljene pravice svojih članov. Ni zastopala interesov gradbenih
inženirjev in njihovih kompetenc. Celo nasprotno, IZS je delovala proti
lastnim članom, nam odvzemala pravice pridobljene po zakonu.
Gradbenega inženirja degradirala, nadzorovala, disciplinirala in kaznovala.
Proti članom, ki se borimo za gradbeno stroko pa naročala pravna
mnenja.
• Avtonomije znotraj IZS matična sekcija gradbenih inženirjev nima. Ne
moremo se braniti, zavzemati za svoje pravice.



Posnetek izjave  predsednika zbornice, dne 18. 6. 2019 na zboru 
gradbenikov

• Na podlagi obljube g. Remca na zboru MSG, o umiku s položaja
predsednika, smo pomislili, da bi z novim predsednikom morda bila
pravica gradbenega inženirja znotraj zbornice drugačna. Morda bi
lahko dosegli avtonomijo stroke in v tem primeru bi bila odcepitev
rigorozen ukrep.

• Vendar danes vemo, da predsednik ponovno kandidira. 

Vlada že 20 let!


