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Nadzor nad delom pooblaščenih inženirjev

LETOŠNJE OKROŽNICE STROKOVNEGA SVETA ČLANOM ZBORNICE

STROKOVNI SVET

Redni strokovni nadzori nad pooblašče-
nimi in nadzornimi inženirji, ki jih je v 
začetku leta naključno izbral računalniški 
program, so zaključeni. Strokovni svet je 
skrbno prebral zaključna poročila vseh stro-
kovnih nadzorov. Člane, nad katerimi je 
bil letos izveden redni strokovni nadzor, 
je povabil k izpolnitvi ankete o izvedenih 
strokovnih nadzorih. Anketa je pokazala, 
da se člani strinjajo z nadzori in nimajo ve-
čjih pripomb nad delom nadzornih komisij. 
Strokovni svet je zatem pregledal vprašal-
nike in navodila nadzornim komisijam ter 
pripravil okrožnice z napotki članom. V 
začetku prihodnjega leta bo strokovni svet 

organiziral posvete z vsemi člani nadzornih 
komisij s ciljem nadaljnjega optimiranja 
izvajanja strokovnih nadzorov. 

Ob tem ponovimo, da opravlja zbornica 
strokovni nadzor z namenom:
• nadzora nad strokovnim delom poobla-

ščenih inženirjev; predvsem ali je inženir-
ska storitev, ki obsega poklicne naloge iz 
4. člena Zakona o arhitekturni in inženir-
ski dejavnosti (ZAID), opravljena kako-
vostno in v skladu s predpisi, standardi, 
pravili stroke in zborničnimi akti,

• nadzora nad etičnim ravnanjem poobla-
ščenih inženirjev; predvsem preverjanja 
upoštevanja kodeksa,

• svetovanja pooblaščenemu inženirju na 
podlagi ugotovitev strokovnega nadzora.
V nadaljevanju objavljamo okrožnice, ki 

so bile pripravljene.

Janez Balantič, mag. okolj. ved
Predsednik strokovnega sveta
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ZA ČLANE MSG

Spoštovani člani MSG,
tudi v letošnjem letu smo uspešno za-

ključili z rednimi strokovnimi nadzori, ki se 
izvajajo skladno s Splošnim aktom o stro-
kovnem nadzoru nad delom pooblaščenih 
inženirjev. 

V strokovnem svetu vidimo namen stro-
kovnih nadzorov predvsem kot svetovanje 
pooblaščenemu inženirju in ne kot iskanje 
pomanjkljivosti za vsako ceno. V tej smeri 
so tudi zapisani Ugotovitveni zapisniki, v 
katerih člani nadzornih komisij predvsem 
priporočajo nadzorovanemu inženirju, 
kako bi lahko svoje delo še izboljšal, na 
katere vsebine bi moral biti še bolj pozoren.

V priporočilih, ki so jih zapisali člani 
nadzornih komisij, je kar nekaj priporočil, 

ki se večkrat ponavljajo. V upanju, da bodo 
vsi člani MSG prebrali okrožnico in seveda 
dana priporočila upoštevali pri svojem na-
daljnjem delu, jih navajamo:
• nadzorovani PI naj se seznani z akti, stro-

kovnimi gradivi, pravilniki IZS in pravili 
stroke;

• uredi naj dokazila o licencah programske 
opreme, ki jih pri svojem delu uporablja;

• uvede naj sistem kontrole projektne 
dokumentacije;

• seznani naj se z vrednotenjem inženir-
skih storitev po priporočilih IZS;

• seznani naj se s principom informacijske-
ga modeliranja gradenj (BIM);

• prične naj s prakso uporabe projektnih 
nalog v skladu s pravili stroke;

• bolje naj se seznani z vsebino dokumen-
tov Kodeks poklicne etike, Kodeks kako-
vosti IZS, Disciplinski pravilnik IZS;

• pri pregledovanju DGD in PZI doku-
mentacije naj ugotovitve zapisniško 
komentira;

• uredi naj si arhiv zakonov in pripadajočih 
podzakonskih aktov;

• za vsak posamezen objekt naj izda od-
ločbo o imenovanju vodje nadzora ali 
nadzornika npr. gradbenih del;

• vodi naj zapisnike tedenskih sestankov;
• v celoti naj se seznani s pooblastili, na-

logami in odgovornostmi nadzornega 
inženirja.
Skupaj z ostalimi člani strokovnega 

sveta ocenjujem, da so nadzori dosegli svoj 
namen, saj je odziv nadzorovanih članov 
pozitiven. 

Tudi nadzorovani pooblaščeni inženirji 
so podali nekaj sporočil zbornici, ki jih 
bodo obravnavali organi zbornice, na kate-
rih delovno področje se nanašajo.

Vsem članom MSG želimo uspešno delo.

28. 11. 2022

Jelenko AČANSKI, univ.dipl.inž.grad. 
Član strokovnega sveta, predstavnik MSG

ZA ČLANE MSE

Spoštovani člani MSE,
kljub temu da že nekaj let potekajo stro-

kovni nadzori nad delom članov zbornice, 
v sekciji elektroinženirjev do sedaj ob pre-
gledih ni bilo posebnih zapletov. S strani 
nadzornih komisij na strokovni svet pre-
jemamo ugotovitvene zapisnike, v katere 
se beležijo ugotovitve pregleda. Vsako leto 
strokovni svet tudi vzpodbudi pregledni-
ke, da napišejo svoja mnenja o pregledih 
in predlagajo morebitne korekcije. Vse s 
ciljem, da se vam pomaga pri vašem delu 
in vas vzpodbuja k ustvarjalnemu delu v 
skladu s tehnično regulativo in dobro inže-
nirsko prakso. 

Iz zapisnikov razbiramo pozitiven odnos 
nadzorovanih inženirjev do preglednikov 
in pripravljenost na posredovanje zahteva-
nih informacij. Delovanje vseh pregledanih 
članov je bilo letos ocenjeno kot ustrezno, 
posebnih težav iz zapisnikov ni bilo zaznati.

Vprašalnik, ki smo ga pripravili za naše 
strokovno področje je splošen in naj bi 
služil kot osnovno vodilo za razgovor in 
preverjanje. Preko njega naj bi zbrali osnov-
ne podatke o članu, njegovem strokovnem 

delu in organiziranosti. Posamezne poudar-
ke med pregledom zato sooblikujete sku-
paj s člani komisije. Negativen odgovor na 
vprašanje še ne pomeni neskladje z zahte-
vami. Z vprašalnikom želimo vzpodbuditi 
vaš razmislek in zavedanje o potrebi ure-
jenega poslovnega in projektnega okolja, v 
katerem boste lahko ob upoštevanju tehnič-
ne regulative uresničevali svoje inženirsko 
znanje in vizije. Tako v večjih kot v manjših 
podjetjih in s.p.-jih.

V priporočilih, ki so jih nadzorne komisi-
je zapisale v ugotovitvenih zapisnikih je na-
vedenih nekaj napotkov, na katere morate 
biti pozorni in jih je zato vredno izpostaviti:
• poskrbeti bi bilo treba za izdelavo projek-

tne naloge, pri čemer bi bilo smiselno, da 
je del vsakega projekta;

• tehnična poročila, ki se večkrat upo-
rabljajo, je potrebno posodabljati in 
usklajevati s stanjem aktualne tehnične 
regulative;

• programsko opremo za tehnične izračune 
je potrebno redno posodabljati in spre-
mljati stanje na tem področju;

• v kolikor uporabljate arhiv standardov, 
ga redno posodabljajte in sledite spre-
membam na področju regulative;

• spremljajte strokovno literaturo, upora-
bljajte priročnike in smernice, ki so z 
marsikaterega področja dostopne tako 
preko IZS kot drugod;

• skrbite za svoje strokovno izobraževanje, 
marsikatero organizira tudi IZS;

• kot člani MSE se seznanite z delom in s 
splošnimi akti IZS (statut, disciplinski 
pravilnik ipd.). Vaše aktivno sodelovanje 
pri delu IZS je zaželeno in potrebno, saj 
bomo le na ta način oblikovali zbornico 
in strokovne priročnike, ki nam bodo 
vsem v pomoč. 
Nadzorni pregledi so bili po zapisnikih 

sodeč opravljeni korektno in so dosegli svoj 
namen – kolikor je mogoče je bila pregle-
dana strokovnost dela, obenem so bili člani 
opozorjeni na potrebo po trajnem razvoju 
in izboljševanju inženirske dejavnosti čla-
nov zbornice. Zapisniki so skrbno pisani, za 
kar je potrebno pohvaliti tudi člane nadzor-
nih komisij. 

Želimo vam uspešno inženirsko delo tudi 
v prihodnjem letu!

23. 11. 2022

Mag. Marko SMOLE, univ.dipl.inž.el. 
Član strokovnega sveta, predstavnik MSE



14 IZS.NOVO/ Letnik 25, ‰t. 104/ DECEMBER 2022

ZA ČLANE MSS

Spoštovani člani MSS,
s to okrožnico vas seznanjamo z izsledki 

letošnjih rednih strokovnih nadzorov nad 
delom pooblaščenih in nadzornih inženir-
jev. Strokovni nadzori so tudi letos potekali 
brez večjih posebnosti in hujših kršitev ni 
bilo zaznati. 

Namen strokovnih nadzorov ni iskanje 
napak za vsako ceno ampak pridobitev 
širše slike dejanskega stanja na terenu. Na 
podlagi ugotovitev bomo tako lažje uvedli 
aktivnosti za dvig nivoja inženirskih sto-
ritev in posledično za dvig ugleda našega 
poklica. 

S strani nadzornih komisij na strokov-
ni svet prejemamo ugotovitvene zapisnike, 
v katere se beležijo ugotovitve pregledov. 
Vsako leto strokovni svet tudi vzpodbudi 
preglednike, da napišejo svoja mnenja o 
pregledih in predlagajo morebitne korekci-
je. Tako smo prejeli kar nekaj predlogov za 
izboljšanje vprašalnika, ki ga nadzorna ko-
misija uporablja pri svojem delu. Strokovni 
svet je predloge preučil in jih smiselno 
vključil v nadgradnjo vprašalnikov. 

Iz poročil o nadzorih ugotavljamo, da se 
nekatere neustrezne prakse (kot npr. ne-
upoštevanje trenutno veljavnih predpisov 
za izdelavo projektne dokumentacije, po-
manjkljiva tehnična poročila, pomanjkljivi 
izračuni…) skozi leta ponavljajo, za kar 
bo strokovni svet pripravil priporočila za 
učinkovitejše ozaveščanje in izobraževanja 
članov. 

Z namenom pridobivanja povratnih in-
formacij s strani pregledovanih pooblašče-
nih inženirjev je strokovni svet sestavil 

anketo, na podlagi katere bomo prilagodili 
nekatere bodoče aktivnosti. 

Priporočilo vsem članicam in članom je, 
da pri svojem delu v čim večji meri na 
različne načine poskrbite za izboljšanje in-
ženirskih storitev: 
• izdelava ali pridobitev projektih nalog 

kot čvrste smernice za načrtovanje;
• uporaba moderne programske opreme;
• izobraževanje ne le zaradi obveznega pri-

dobivanja točk ampak tudi zaradi nad-
grajevanja ali utrjevanja lastnega znanja;

• spremljanje zakonodaje.
Želimo vam uspešno inženirsko delo tudi 

v prihodnjem letu.

23. 11. 2022

Peter BLAŽEK, univ.dipl.inž.str. 
Član strokovnega sveta, predstavnik MSS 

ZA ČLANE MSGeo

Spoštovani člani MSGeo,
veseli me, da letos nadzorna komisija ob 

izvajanju strokovnih nadzorov ni ugotovila 
nobenih večjih nepravilnosti. Pojavljajo oz. 
ponavljajo pa se še vedno nekatere pomanj-
kljivosti, ki jih v strokovnem svetu želimo 
izpostaviti: 

1. Navedba zakonske podlage na listinah
S spremembami zakonodaje, ki se resda 

v zadnjih letih kar pogosto spreminja, smo 
geodeti premalo pozorni, da te spremembe 
vpišemo tudi na listine, ki jih potrjujemo 
oz. so del naših elaboratov. Dogaja se, da se 
na elaboratih za ureditev mej, parcelacije, 
izravnave mej, še vedno navaja star Zakon 
o geodetski dejavnosti – ZgeoD (Uradni 
list RS št. 8/00), Pravilnik o pogojih, ki se 
nanašajo na prostore in tehnično opremo 
geodetskega podjetja (UL RS, št. 67/00), 
dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev 
ipd. Navedeni zakon, pravilnik in dovolje-
nje se z veljavno zakonodajo ne uporabljajo 
več in jih je potrebno zamenjati s pravo 
zakonodajo: 

Zakon o katastru nepremičnin (Uradni 
list RS, št. 54/21);

Zakon o arhitekturni in inženirski dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 61/17 in 133/22 
– odl. US). 

Po drugi strani smo opazili, da se na 
nekaterih elaboratih sploh ne navaja zakon-
ske podlage, kar daje nižjo verodostojnost 
dokumentu, ki ga podpisujete. 

2. Navedba uporabljenega koordinatnega 
sistema

V geodetskih načrtih in pri zakoličenju 
objektov se včasih ne navede, v katerem ko-
ordinatnem sistemu (D96/TM ali D48/GK) 
je bilo izdelano in kateri višinski sistem 
je bil uporabljen (SVS2010, datum Koper 
ali SVS2000, datum Trst). Če želimo tak 
geodetski načrt dopolniti, moramo potem 
terensko poizvedovati, da ugotovimo kako 
je bil prvotno izdelan. 

3. Izvajanje katastrskih postopkov ureja-
nja parcelnih mej

Pomembno je, da so meje kvalitetno iz-
merjene. Zato naj se ob zaključku tahime-
trične izmere ponovi kontrolno opazovanje 
smeri na navezovalno točko. Razdalje med 
stojišči tahimetrične izmere naj bodo daljše 
od razdalje do izmerjenih mejnih točk. Za 
določitev koordinat stojišč z GNSS spreje-
mnikom, naj se uporabijo primerni stativi 
(dvonožni, trinožni). 

Za oceno točnosti podatkov se priporoča 
uporaba transformacij, ki nam ob nad šte-
vilčnih podatkih, podajo srednjo vrednost 
pogreška. 

4. Vsebina zapisnikov 
Še vedno se pojavlja praksa, da so vča-

sih zapisniki brez grafičnega prikaza, kar 
strankam onemogoča primerno seznanitev 
z dejansko opravljenim postopkom. 

Pri zapisnikih ureditve in spreminjanja 
mej parcel se v grafičnem prikazu izpušča 
prikaz označitve mejnih znamenj in se z 
ustrezno barvo ne prikazuje, ali gre za novo 

ali obstoječe mejno znamenje. Priporočljivo 
je tudi, da se ob mejah, ki so bile urejene v 
predhodnih postopkih, prikaže številke po-
stopkov IDPOS. Morda bi si bilo dobro pred 
terensko obravnavo pripraviti zapisnik z 
vsebino, ki se nanaša na nesoglasje med 
strankami, saj lahko v primeru nestrinja-
nja geodet hitro pozabi zapisati zakonske 
obveze. 

Zaključek 
Strokovni svet ima poleg izvajanja nadzo-

ra tudi funkcijo opozarjanja in svetovanja, 
čemur je namenjena tudi ta okrožnica. 

Z novim Zakonom o katastru nepre-
mičnin in novim načinom prevzemanja in 
oddajanja elaboratov v sistem IS Kataster 
smo se morali tako pooblaščeni geodeti kot 
pregledniki prilagoditi novemu načinu dela. 
Težave so se pojavljale na obeh straneh in 
upam, da bo le teh vedno manj. Programi 
in kontrole se sproti posodabljajo glede na 
zaplete, ki onemogočajo oddajo elabora-
tov in verjamem, da bo v prihodnje manj 
zapletov. Moramo razumeti, da gre za ob-
sežen projekt, ki potrebuje čas in določene 
procese, da se delovanje primerno uteče. 
Pooblaščene geodete zato pozivam, da te-
žave s katerimi se srečujete, posredujete v 
sistem preko elektronske pošte na naslov 
“pomoc.gu@gov.si”, kjer strokovnjaki geo-
detske uprave iščejo rešitve in vam nudijo 
odgovore. 

24. 10. 2022

Samo LENARČIČ univ.dipl.inž.geod. 
Član strokovnega sveta, predstavnik 
MSGeo
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ZA ČLANE MST-PV

Spoštovani člani MST s področja požarne 
varnosti,

skladno z zakonom in akti zbornice se 
opravljajo strokovni nadzori nad delom PI 
tudi s področja požarne varnosti. Nadzore 
opravljajo nadzorne komisije ustanovljene 
skladno s sprejetimi protokoli. V letu 2022 
sta bila opravljena dva redna strokovna 
nadzora nad delom PI s področja požarne 
varnosti in en izredni strokovni nadzor nad 
delom PI. 

Pri dosedanjih rednih in prav tako tudi 
izrednih nadzorih se ugotavlja, da PI s 
področja požarne varnosti na neprimeren 
način uporabljajo določila Pravilnika o po-
žarni varnosti v stavbah oziroma izigravajo 
določila 7. in 8. člena Pravilnika. 

PI s področja požarne varnosti se mora 
pri svojih načrtih enoznačno opredeliti, ali 
načrt požarne varnosti izdeluje: 
• skladno s 7. členom Pravilnika po pri-

poročenih metodah, ki jih predstavljajo 
tehnične smernice TSG-1-001:2019 ali 

• skladno z 8. členom Pravilnika z upora-
bo tujih predpisov ali metod požarnega 
inženirstva. 
Pojasnila: 
Pri načrtovanju po priporočeni metodi po 

7. členu Pravilnika je dolžan PI v celoti upo-
števati določila TSG-1-001:2019 in v načrt 
ne sme vključevati rešitev, ki niso vključene 
v okviru priporočenih metod, ki jih navaja-
jo TSG-1-001:2019. 

Opuščanje zahtev in sklicevanje na nižje 
zahteve iz podobnih tujih predpisov ni do-
pustno in se šteje kot strokovna napaka. 
Prav tako ni dopustno mešanje določil TSG-
1-001:2019 z določili tujih predpisov ki niso 
navedeni v TSG-1-001:2019 in se prav tako 
šteje kot strokovna napaka. Izdajatelj TSG 
je MOP in v primeru, da je PI s strani MOP 
prejel pojasnila o drugačnem načinu upo-
rabe določil TSG, je dolžan tak dokument 
priložiti v svojem izdelku. 

Pri načrtovanju po 8. členu Pravilnika 
mora PI s področja požarne varnosti izdelati 
načrt požarne varnosti z upoštevanjem do-
ločil predpisov ali metod požarnega inženir-
stva na način, kot ga zahtevajo izbrani pri-
merni tuji predpisi upoštevani kot celota. 
Razume se, da mora PI z navedenimi doku-
menti tudi razpolagati. Pri tem je še posebej 
pomembno, da je potrebno poleg določil, ki 
pomenijo prihranek ali pa olajšajo načrto-
vanje, upoštevati tudi določila, ki so strožja 

kot v okviru TSG-1-001:2019. Dopustno pa 
je pri določenih poglavjih uporabiti TSG-1-
001:2019, če so njihove zahteve višje kot v 
izbranem predpisu za načrtovanje. 

Zgornjim pojasnilom naj sledijo tudi 
nadzorne komisije pri rednih in izrednih 
strokovnih nadzorih PI s področja požarne 
varnosti, ki so dolžne preveriti, če je pri 
načrtovanju v okviru 8. člena Pravilnika 
skladno z Gradbenim zakonom izvedena 
neodvisna kontrola. 

Ob tem je potrebno ponovno opozoriti na 
morebitni konflikt interesov pri opravljanju 
strokovnega nadzora PI. Član nadzorne ko-
misije je v konfliktu interesov v primeru, da 
je pri tehničnem pregledu objekta sodeloval 
kot izvedenec za posamezno stroko (imeno-
van s strani ene od upravnih enot). Na mo-
rebitna odstopanja je bil dolžan opozoriti že 
med samim tehničnim pregledom. 

Glede na stanje na objektih je potrebno 
PI s področja požarne varnosti opozoriti na 
dosledno upoštevanje predpisov pri izpol-
njevanju dokumenta Izkaz požarne varnosti 
stavbe in dosledno preverjanje izvedenih 
ukrepov varstva pred požarom na objektu. 

Z namenom preprečevanja postopkov-
nih napak pri izvajanju izrednih strokovnih 
nadzorov je nujno, da se pri predlogih 
za uvedbo izrednih strokovnih nadzorov 
dosledno upoštevajo postopki določeni v 
internih aktih IZS. Uvedbo strokovnih nad-
zorov, ki postopkovno niso predlagani na 
predpisan način se zavrže. 

Komisije za strokovne nadzore PI s po-
dročja požarne varnosti: 

Za lažje izvajane strokovnih nadzorov 
nad PI s področja požarne varnosti bi bilo 
potrebno povečati število PI, ki sodelujejo 
v nadzornih komisijah. Prav tako se išče 
nadomestilo za sedanjega člana SS za po-
dročje požarne varnosti. Zato vabimo PI 
požarne varnosti k sodelovanju v nadzornih 
komisijah in strokovnem svetu. Vaš izkaz 
interesa nam posredujte na e-naslov izs@
izs.si.

28. 11. 2022

Andrej SRNA, univ.dipl.inž.str.
Član strokovnega sveta, predstavnik 
MST-PV

Ostale stroke okrožnic tokrat niso pri-
pravile. ■




