
Vprašanje, ali lahko pooblaščeni arhitekti in pooblaščeni krajinski arhitekti vodijo gradnje, ni novo in se je v prete-
klosti že večkrat pojavilo v praksi in teoriji. Nazadnje s sprejetjem Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih
posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), 1 ki je med drugim posegel v Gradbeni
zakon (GZ-1), 2 natančneje v - za naše vprašanje relevanten - 18. člen GZ-1. Upam, da bo ta članek odstrl tančico
in podal dokončen odgovor na to vprašanje.

Ali lahko pooblaščeni arhitekti
in pooblaščeni krajinski arhitekti

vodijo gradnje?

GZ-1 pred novelo ZZNŠPP

Za odgovor na to vprašanje je sprva treba ugotoviti, kaj je
določal GZ-1 pred novelo (ZZNŠPP) in ponovnim posegom
v vprašanje vodenja gradnje. Tedanji 18. člen GZ-1, ki

ureja vodenje gradnje, je v drugem odstavku določal, da

»jvjodenje gradnje opravlja posameznik, ki je poo-
blaščeni strokovnjak v skladu z zakonom, ki ureja
arhitekturno in inženirsko dejavnost, vodja del ali

gradbeni delovodja, v skladu z. zakonom, ki ureja
poklicno in strokovno izobraževanje, ali mojster
s področja gradbeništva v skladu z zakonom, ki

ureja obrt«. 3

Zakon, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, je

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) 4 in

za razliko od GZ-1 ne uporablja pojma »pooblaščeni stro-

kovnjak«, ki je ključen za ugotovitev, kdo lahko opravlja
vodenje gradnje. GZ-1 v 29. točki 3. člena določa, da se
za pooblaščenega strokovnjaka šteje

»pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni krajinski arhi-
tekt, pooblaščeni inženir ali druga pooblaščena
oseba s področja arhitekture, krajinske arhitekture,

gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije,
požarne varnosti ter geotehnologije in rudarstva, ki
jc vpisana v ustrezni imenik v skladu s svojimi
poklicnimi nalogami po zakonu, ki ureja arhi-

tekturno in inženirsko dejavnost«.

ZAID, ki se sicer z ZZNŠPP ni spremenil, v 4. členu dolo-

ča poklicne naloge pooblaščenih arhitektov in krajinskih
arhitektov. Med poklicnimi nalogami teh dveh reguliranih
poklicev vodenja gradnje ni.

Na prvi pogled je tako jasno, da GZ-1 pred novelo ni

podajal pooblastila pooblaščenim arhitektom m krajinskim

arhitektom za vodenje gradnje, vendar pa iz vladne obra-

zložitve k predlogu GZ-1 izhaja, da je zakon želel odpraviti

nejasnost izraza »vodja del« iz starega GZ (zaradi spornosti
enakega poimenovanja reguliranega poklica in funkcije

na gradbišču) in ga nadomestiti z izrazom »pooblašče-
ni strokovnjak« ter da za pooblaščene strokovnjake vpis
v imenike pooblaščenih arhitektov in pooblaščenih inže-
nirjev izvajata ZAPS in IZS 5 Tako je v obrazložitvi izrecno

omenjeno, da so lahko vodje del vpisani tudi v imenik

ZAPS, kar bi bilo v nasprotju s prej ugotovljenim, če ne
bi bila dodana še posebna prehodna določba desetega
odstavka 141 člena GZ-1, v kateri je določeno, da

»[d]o uskladitve ZAID opravlja vodenje gradnje ne

glede na drugi odstavek 18. člena tega zakona posa-

meznik, ki je:
- pooblaščeni inženir v skladu z ZAID,
- pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni krajinski

arhitekt, ki je opravil posebni del strokovnega

izpita v skladu s Pravilnikom o programu in

načinu opravljanja strokovnih izpitov po zakonu

o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 27/85 in
47/95) iz vodenja del,

- vodja del v skladu s tem zakonom,

- gradbeni delovodja v skladu z zakonom, ki ureja
poklicno in strokovno izobraževanje, ali

- mojster s področja gradbeništva v skladu z zako-

nom, ki ureja obrt.«

Po besedilu GZ-1 izpred novele je tako drugi odstavek

18, člena sicer res dajal pooblastilo vodenja gradnje
le tistim, ki jim je to kot poklicno nalogo opredeljeval
ZAID, vendar je v predhodnih določilih določil, da lahko
do uskladitve ZAID vodenje gradnje opravljajo tudi tisti
pooblaščeni arhitekti ali pooblaščeni krajinski arhitekti, ki
imajo opravljen posebni del strokovnega izpita v skladu

s Pravilnikom o programu in načinu opravljanja strokov-

nih izpitov po zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS,

št. 27/85 in 47/95) iz vodenja del. Pri tem je upošteva

sodno prakso, natančneje sodbo Upravnega sodišča RS

št I U 407/2009-11, Tako je zakonodajalec najverjetneje

želel sprejeti novelo k ZAID in tam implementirati določbo

desetega odstavka 141. člena GZ-1, saj ta tja v resnici
tudi sodi.

ZZNŠPP črta del besedila v GZ-1,
da bi odpravil domnevno pravno
praznino

ZZNŠPP je v drugem odstavku 18. člena GZ-1 črtal del

besedila »v skladu z zakonom , ki ureja arhitekturno in

inženirsko dejavnost«. To spremembo so v Predlogu ZZN-
ŠPP obrazložili tako da se z njo odpravlja pravna prazni-
na, ki je nastala z novim GZ-1, ko se ta v 18. členu pri

določanju pristojnosti vodenja gradnje sklicuje na ZAID,

čeprav ta po mnenju predlagateljev ZZNŠPP ne določa

pooblastil za vodenje gradnje, prav tako pa da ZAID

1 Ur I HS. št 105/22.

2 Ur I P 3 št 199/21 in 105/22

- ZZNŠPP

3 Ur. I RS, šl 199/21

4 Ur I RS šl 61/17.

5 Besedilo Predloga gradbenega
zakona z dno 18 6 ?0?1 m oh-

razložitev sprememb. EVA. 2G20-
2550-0C59, <nttps //ims$.dz- r s.si/

IViS/lmisAdmiP.nsf/imisnetAgent?

OpenAgeni&2&DZ-MSS-0l /673960
a0b8ee8925d71d53e41ac1432a

78?aobP04c13d6dfe9H5d
32d45e5f37>.

Jože Oberstar,
univ. dipl pravnik,

odvetnik v Odvetniški

pisarni Oberstar

v Ljubljani
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ne uporablja oz. opredeljuje pojma »pooblaščeni stro-

kovnjak«. 6 Predlog ZZNŠPP nikjer ne omenja desetega
odstavka 141. člena GZ-1, ki je jasno uredil obdobje do

spremembe ZAID, tako da o navedeni »pravni praznini «

sploh ni bilo mogoče govoriti. Iz predloga ZZNŠPP nadalje

izhaja, da je bila želja zakonodajalca (predlagatelja) rešiti
dvom in podeliti pooblastilo opravljanja vodenje gradnje

pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim krajinskim arhi-

tektom, Z uporabo zgodovinske ( genetične ) razlage 7 bi

lahko prišli do zaključka, da je sprememba GZ-1 poobla-

ščenim arhitektom in pooblaščenim krajinskim arhitektom

podala pooblastilo vodenja gradnje, vendar pa obstaja

utemeljeno vprašanje, ali je ZZNŠPP s črtanjem dela dru-

gega odstavka 18. člena GZ-1 dejansko dosegel namen
predlagatelja zakona.

Prepričan sem, da ne; zdaj sicer v drugem odstavku

18. člena ZAID ni več omenjen, vendar je v tem členu

vseeno uporabljen pojem »pooblaščeni strokovnjak«, kate-
rega pomen, kot že omenjeno, določa 29. točka 3. člena

GZ-1, ki z ZZNŠPP ni bila spremenjena, zato le-ta ponov-

no napeljuje na ZAID, in sicer na 4. člen, ki opredeljuje

poklicne naloge posameznih pooblaščenih strokovnjakov

(pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih inženirjev, pooblaš-
čenih krajinskih arhitektov).

Situacija se tako ni spremenila in je pravni položaj enak

tistemu po sprejetju GZ-1, saj GZ-1 tudi po noveli v 29. točki
3. člena še vedno napotuje na ZAID pri vprašanju, kdo
lahko vodi gradnjo, hkrati pa v prehodnih določbah, natanč-
neje v desetem odstavku 151. člena GZ-1, ki z ZZNŠPP
ni bil spremenjen, vzpostavlja že omenjeni pravni položaj,

kjer do uskladitve ZAID ne glede na besedilo drugega

odstavka 18. člena GZ-1 lahko opravljajo vodenje gradnje

pooblaščeni inženir v skladu z ZAID, pooblaščeni arhitekt

in pooblaščeni krajinski arhitekt, ki je opravil posebni del

strokovnega izpita iz vodenja del v skladu s pravilnikom

o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov po

ZGO, 8 vodja del, gradbeni delovodja in mojster s področja

gradbeništva. Četudi bi kdo trdil, da se del besedila »ki
je vpisana v ustrezni imenik v skladu s svojimi poklicnimi
nalogami po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko
dejavnost « 29. točke 3. člena GZ-1 nanaša samo na »druge

osebe«, to ne bi spremenilo naše trditve, da se situacija

z novelo z ZZNŠPP ni spremenila, saj je ZAID tisti zakon,

ki opredeljuje regulirana poklica pooblaščeni arhitekt in

pooblaščeni krajinski arhitekt, zanju določa vpis v imenik

in prav tako določa njune poklicne naloge, med katerimi

ni nalog izvajanja gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del. Temu pritrjuje tudi obrazložitev ZZNŠPP.

Za konec opozarjam na dejstvo, da je ZAID t. i. Iex
specialis in je edino pravilno, da se spremembe poklicnih

nalog reguliranih poklicev pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni
inženir in pooblaščeni krajinski arhitekt, med katere lahko

sodi tudi vodenje gradnje, urejajo v njem, ne pa v GZ-1,

ki je kot t. i. /ex generalis veliko bolj splošen. ZZNŠPP,

s katerim se je poseglo v kar 11 zakonov, je tako očitno

predstavljal prevelik zalogaj našemu zakonodajalcu, ki naj

se v prihodnosti vzdržuje sprejemanja zakonov, s katerimi
posega v več drugih, vsebinsko popolnoma različnih zako-

nov, saj to iz javne razprave izvzema zakonske spremembe
in dopušča napake, ki se ne bi smele dogajati.

6 Predlog zakona za zmanjšanje

neenakosti in škodljivih posegov
politike ter zagotavljanje spoštova-

nja pravne države, EPA 2707-Vlll,
<https://imssdz-rs.si/IMiS/lmisAd

min.ns1/lmisnetAgent?OpenAgent

&2&DZ-MSS-01 /f715c40l e0752
63tdde998ea3 14ecc689a7 ccd

90b57d8fb7b39i8013l8b091a8>.

7 Pavčnlk, M., m Novak, A.: Teori-

ja prava, Prispevek k razumevanju

prava, LEXPERA d.o.o., GV Založba,

Ljubljana 2019.

8 Ur. I RS, št. 7/85 m 47/95
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