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DZ RS 
Vsem poslanskim skupinam 
Članom odbora za infrastrukturo, okolje in prostor 
Članom odbora za kulturo 
 

Naš znak: 001-0002/2021-1 
Datum: 15.9.2021 

 
Zadeva: Gradivo za nujno sejo Odbora za kulturo (38. nujna seja) in Odbora za infrastrukturo, 

okolje in prostor (44. nujna seja) dne 15.9.2021: 
- Apel k zaščiti inženirske stroke 

Spoštovani, 
 
Inženirska zbornica Slovenije (IZS) je včeraj popoldne prejela vabilo na današnjo nujno sejo Odbora za 
kulturo (38. nujna seja) in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor (44. nujna seja). Po preučitvi gradiva 
smo se odločili, da vam napišemo ta dopis, s katerim vam želimo predstaviti stališča pooblaščenih 
inženirjev in IZS, ki pooblaščene inženirje zastopa, do tematike vodenja izdelave projektne dokumentacije 
oziroma vodje projekta. V tematiko projektnih natečajev se ne bomo spuščali, saj se IZS do v gradivu 
naštetih sprememb na področju projektnih natečajev ni opredeljevala. 
 
Pooblaščeni inženirji in IZS spremembo predloga Gradbenega zakona (GZ-1), ki iz določila o tem, kdo in 
na kakšen način imenuje vodjo projekta (vodjo izdelave projektne dokumentacije) podpiramo, saj 
vzpostavlja enakopravnost vseh inženirskih strok, ki sodelujejo pri izdelavi projektne dokumentacije in 
vrača pooblaščenim inženirjem pridobljene pravice, ki so jim bile odvzete z GZ in predvsem pojasnilom 
MOP upravnim enotam iz leta 2018, ki ni imelo nobene pravne podlage, kar je leta 2019 v DZ RS v 
odgovoru na poslansko vprašanje potrdil tudi takratni minister za javno upravo Rudi Medved. 
 
Po predlogu GZ-1 naj bi vodjo projekta določil prevzemnik posla pod pogoji, ki jih bo določil investitor. 
Nelogično je, da bi bil za vse vrste stavb (stanovanjskih, poslovnih, industrijskih) to vedno in izključno 
pooblaščeni arhitekt. Poglejmo primer podzemne garažne hiše (npr. na Kongresnem trgu v Ljubljani). V 
tem primeru so izrazito pomembne zahteve po stabilnosti in mehanski odpornosti (tudi potresni varnosti, 
vključno z geologijo in geomehaniko), varnostjo pred požarom, prezračevanje, ki pa ne sodijo v pristojnost 
pooblaščenega arhitekta, ampak pooblaščenih inženirjev. Zato nasprotujemo, da bi torej pooblaščenim 
inženirjem vzeli pristojnost, da nastopajo v vlogi vodje projekta za stavbe, saj imajo pooblaščeni inženirji 
znanje in kompetence za to funkcijo, ki so jo opravljali že v preteklosti. Vodja projekta ne izdeluje načrtov 
posameznih strok, ampak koordinira njihovo izdelavo in jih potrdi. Načrt arhitekture v vsakem primeru 
lahko izdelujejo le arhitekti. 
 
Mogoče se želi pooblaščene inženirje onemogočiti zato, da bi bili lahko edini prevzemniki posla 
arhitekturni biroji, inženirski biroji, ki pa nimajo zaposlenih arhitektov, pa bi bili lahko le njihovi 
podizvajalci, s čimer bi se ustvaril monopol arhitekturnih podjetij, posledično bi torej cene na trgu (v 
odnosu do investitorjev in podizvajalcev) diktirali arhitekti. V inženirski dejavnosti je 98% mikro in malih 
podjetij, katerih lastniki so razen majhnega števila izjem pooblaščeni inženirji, zato bi imelo omejevanje 
vodje projekta za stavbe na pooblaščene arhitekte ogromen vpliv na njihov obstoj. 
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Ne drži, da je možnost vodenja projektov s strani pooblaščenih inženirjev želja le večjih inženirskih birojev. 
Pooblaščeni inženirji so si enotni, da so sposobni in kompetentni voditi izdelavo projektov za stavbe in 
vsako drugo ureditev doživljajo kot krivično. 

 
Ob tem velja navesti, da lahko v tujini kot vodje projekta za stavbe nastopajo tako pooblaščeni arhitekti 
kot inženirji (tudi npr. na Bavarskem, po kateri se pri pripravi gradbene zakonodaje in predpisov tako radi 
zgledujemo), res pa je, da so v Avstriji za vodenje izdelave projektne dokumentacije za nekatere objekte, 
kot so cerkve, muzeji in spominski objekti, pristojni le pooblaščeni arhitekti. 
 
Menimo, da mora biti tudi v primeru, ko kot vodja projekta nastopa pooblaščeni inženir, v izdelavo 
projektne dokumentacije za stavbe obvezno vključen pooblaščeni arhitekt, saj je on eni in edini, ki je 
pooblaščen za izdelavo načrta arhitekture. Kot razumemo predlog GZ-1, je to tudi zagotovljeno. Je pa 
zagotovljeno tudi to, da bo v obratnem primeru, ko bo kot vodja projekta nastopal pooblaščeni arhitekt, 
v izdelavo projektne dokumentacije obvezno vključen tudi pooblaščeni inženir gradbeništva, ki bo 
poskrbel za ustrezno gradbeno konstrukcijo že v fazi izdaje gradbenega dovoljenja. S tem bodo 
odpravljene težave, s katerimi se soočajo investitorji in njihovi pooblaščeni inženirji kot izdelovalci načrtov 
pri izdelavi projektov za izvedbo, ko zaradi tega, ker pooblaščeni arhitekti kot vodje projektov v fazi 
izdelave dokumentacije za gradbeno dovoljenje zelo pogosto ne vključujejo drugih strok, zaradi 
neustreznih zasnov ni mogoče zagovoriti optimalnih rešitev z vidika stabilnosti in potresne varnosti, na 
kar opozarjajo pooblaščeni inženirji gradbeništva, IZS pa je na to opozorila MOP. 
 
Problematika vodje projekta, ki naj bi prihajal iz »prevladujoče stroke« je večplastna in podrobneje 
razvidna iz prilog, ki jih prilagamo temu dopisu. Vljudno vas prosimo, da jih preberete pred današnjo sejo 
oziroma glasovanjem na njej. 
 
Apeliramo nas vas, da zaščitite inženirsko stroko in na današnji seji glasujete prosti sprejetju 1. in 2. 
sklepa.  
 
Enakopravnost vseh strok je tudi pogoj za integralno projektiranje, ki pa je pogoj za nič energijsko gradnjo. 
 
Lepo vas pozdravljamo. 

Predsednik Inženirske zbornice Slovenije 
Mag. Črtomir Remec 

 
Priloge: 
1. Predlog IZS za spremembo 3. dostavka 12. člena Gradbenega zakona z utemeljitvijo 

2. Dopis IZS št. 0040-0014/2019-1 z dne 19.11.2019 – Pristojnost upravnih enot po 43. členu 

Gradbenega zakona 

3. Zakaj spor o načinu določitve vodje projekta? 

4. Dopis IZS št. 0040-0022/2020-1 z dne 15.1.2020 – odziv na apel ZAPS 


