
Na podlagi prvega odstavka 50. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 
61/17) je skupščina Inženirske zbornice Slovenije na 50. redni seji 14. aprila 2022 sprejela naslednji 

 
 

SPLOŠNI AKT 
o spremembah in dopolnitvah 

splošnega akta  
o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev 

 
 

1. člen 
 

V Splošnem aktu o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 
37/18 in 68/19) se v 3. členu v šestem odstavku besedilo »zadnjem letu dni« nadomesti z besedilom 
»zadnjih treh letih«. 
 

2. člen 
 

V 4. členu se dodata nova, četrti in peti odstavek, ki se glasita: 
 
»(4) Ob izrednem strokovnem nadzoru se lahko pregleda tudi preostalo zaključeno in nezaključeno delo, 
ki ga je pooblaščeni inženir opravil.«. 
 
»(5) Izredni strokovni nadzor se lahko razširi na več pooblaščenih inženirjev, pri čemer pa se vodi le 
ena zadeva, sestavo nadzorne komisije pa se smiselno razširi glede na konkretni primer.«. 
 

3. člen 
 

V 6. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 

»(3) Nadzorna komisija nad delom posameznega pooblaščenega inženirja je sestavljena iz predsednika 
in enega člana. Najmanj en član nadzorne komisije mora biti član iste matične sekcije in imeti poklicni 
naziv istega strokovnega področja, kot ga ima pooblaščeni inženir, ki je nadzorovan. Nadzorno komisijo 
je po potrebi mogoče razširiti z dodatnimi člani.«. 

 
4. člen 

 
V 7. členu se v prvem odstavku v tretji alineji beseda »petnajst« nadomesti z besedo »deset«. 
 
Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: 

 
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko član nadzorne komisije, ki opravlja nadzor nad delom 
pooblaščenega inženirja s področja prometnega inženirstva, tudi pooblaščeni inženir s področja 
gradbeništva z ustreznimi deset letnimi praktičnimi izkušnjami s področja prometnega inženirstva, 
pridobljenimi kot pooblaščeni inženir s področja gradbeništva pred uveljavitvijo pooblastila pooblaščeni 
inženir s področja prometnega inženirstva.«. 
 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prejšnji odstavek« 
nadomesti z besedilom »prvi in drugi odstavek tega člena«. 

 
Dosedanji tretji do peti odstavek postanejo četrti do šesti odstavek. 

V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se napovedni stavek spremeni 
tako, da se glasi: 

 
»(7) Član nadzorne komisije mora v roku petih dni od prejema sklepa o imenovanju v nadzorno komisijo 
nad delom posameznega pooblaščenega inženirja ali tekom postopka nemudoma, pisno obvestiti 
zbornico, če pri njem obstajajo izločitveni razlogi:«. 
 
 



5. člen 
 

V 8. členu se v drugem odstavku v drugi alineji beseda »članov« nadomesti z besedo 
»člana(ov)«. 

 
6. člen 

 
V 9. členu se v tretjem odstavku za besedo »objektu« doda besedilo »med gradnjo ali«. 

 
7. člen 

  
V 10. členu se v prvem odstavku številka »30« nadomesti s številko »15«. 

 
KONČNA DOLOČBA 

 
8. člen 

(začetek veljavnosti) 
 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 
 

Št. IZS  

Ljubljana, dne  

EVA  

 

Predsednica skupščine Inženirske zbornice Slovenije 

Ksenija Marc 

 

Minister je dal mnenje k temu splošnemu aktu pod št.... z dne ......2022. 


