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Zadeva:  Priprava nove Uredbo o gradbiščih 
 
Spoštovani, 
 
Inženirska zbornica Slovenije ima v skladu s 27. členom ZAID dolžnost nastopati kot posvetovalni 
organ državnim organom, jim podajati pobude in z njimi sodelovati. V skladu z istim členom ima tudi 
dolžnost zastopati stroko v razmerju do državnih organov, zato smo za sodelovanje pri pripravi 
podzakonskih aktov GZ-1 zelo zainteresirani, saj bodo imeli ti podzakonski akti izredno velik vpliv na 
način prihodnjega delovanja inženirske stroke, ki jo zastopamo.  
 
Pravilnik o gradbiščih je eden od pomembnejših predpisov v gradbeništvu, ki ima ključen pomen za 
način izvedbe gradnje, zato vam v času, ko pripravljate novo Uredbo o gradbiščih pošiljamo še naše 
predloge ureditve področja. V tem trenutku podajamo le glavne teze, ki smo jih pripravili na osnovi 
izkušenj z dosedanjo uporabo pravilnika, za katere vas prosimo, da jih upoštevate v novi uredbi, 
podrobnejše pripombe pa bomo pripravili, ko prejmemo osnutek uredbe oz. ko bo ta v javni razpravi. 
Teze smo pripravili v okviru zbornične Projektne skupine za zakonodajo, v katero so vključeni 
pooblaščeni inženirji različnih inženirskih strok – projektanti, nadzorniki in izvajalci. 
 
Sedanji, začasno še veljavni Pravilnik o gradbiščih je po vsebini in strukturi primeren za dograditev in 
bi lahko predstavljal dobro osnovo za nadgradnjo v novo uredbo. Pri tem pa bi bilo potrebno 
upoštevati terminološke in druge spremembe, ki jih je prinesel GZ-1, dodatno pa še naslednje: 
1. Iz uredbe oz. iz načrta ureditve gradbišča naj se izločijo vsa podrobna določila iz področja varstva 

in zdravja pri delu, ki jih obravnava že varnostni načrt. V načrtu ureditve gradbišča naj se navede, 

kateri varnostni načrt je bil osnova za določitev zahtev varstva in zdravja pri delu. 

2. V primeru odstopanj od varnostnega načrta, ki so nastala zaradi drugačne tehnologije gradnje, 

naj uredba zahteva ažuriranje varnostnega načrta. 

3. V načrtu ureditve gradbišča je potrebno navesti, v kakšni obliki so upoštevane zahteve z vidika 

varovanja okolja, da v času gradnje ne bodo preseženi mejni pogoji. Predlagamo, da se akti iz 

področja varstva okolja, ki jih je potrebno na gradbišču upoštevati, zapišejo v prilogi uredbe. 

4. Jasno naj se definira, kako je z vodenjem gradbenega dnevnika. Vodi naj ga vsak izvajalec na 

gradbišču (vključno s podizvajalci), pri čemer nadzornik potrjuje zgolj gradbene dnevnike 

izvajalcev, s katerimi ima investitor sklenjene pogodbe, preostalim izvajalcem (podizvajalcem) pa 

njihov naročnik.  

5. Zapisniki so del gradbenega dnevnika le, če so ti navedeni v dnevniku. 
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6. V uredbi je potrebno zahtevati tudi obveznost vodenja knjige obračunskih izmer v primeru 

cenovne klavzule cena na enoto, ki naj bo poenotene oblike. 

7. Uredba mora prepoznati in zagotoviti udeležbo vodij del in nadzornikov vseh strok, ki so 

vključene ali tangirane z gradnjo. Njihovo sodelovanje mora biti predpisano in sledljivo. 

Poskrbljeno naj bo, da za svoje delo prevzemajo tudi odgovornost. 

8. Uredba naj omogoča digitalno obliko gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer ter 

digitalno dopolnilo gradbiščne table s QR kodo v primerih velikih projektov, kjer je udeležencev 

zelo veliko. Na gradbiščni tabli (ali povezavi, dostopni preko QR kode) naj bodo navedene vse 

odgovorne osebe faze projektiranja, nadzora in izvedbe in njihova podjetja ter koordinator za 

varstvo in zdravje pri delu. 

 
Tako pri pripravi Uredbe o gradbiščih, kot pri pripravi ostalih podzakonskih aktov GZ-1 smo vam torej 
pripravljeni pomagati, zato predlagamo, da vzpostavimo aktivno medsebojno sodelovanje. 
 
 
Lep pozdrav, 
 
Vodja projektne skupine za zakonodajo    Generalna sekretarka IZS 
Ivan Leban, l. r.       mag. Barbara Škraba Flis 

         


