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Kranj, 01.06.2018 

 

Spoštovani študenti Visoke šole za gradbeno inženirstvo Kranj, 

 

Novi Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), med drugim, 
na novo opredeljujeta možnosti pridobitve pooblastil za opravljanja različnih del povezanih z 
gradbeništvom za diplomante vseh stopenj s področja gradbeništva. Diplomanti so vsi tisti, ki 
uspešno končajo eno od naslednjih stopenj izobraževanja na področju gradbeništva na eni od 
akreditiranih ustanov: 

- višješolski študij in pridobijo naziv inženir gradbeništva (izobrazba stopnje 6/1), 
- visokošolski študij prve stopnje in pridobijo naziv diplomirani inženir gradbeništva (VS) 

(izobrazba stopnje 6/2), 
- univerzitetni študij prve stopnje in pridobijo naziv diplomirani inženir gradbeništva (UNI) 

(izobrazba stopnje 6/2), 
- magistrski študij druge stopnje in pridobijo naziv magister gradbeništva (izobrazba 

stopnje 7). 

Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj je akreditiran visokošolski zavod. To med drugim 
pomeni, da diplomanti VŠGI Kranj po uspešnem zaključku študija pridobijo javno veljavni naziv: 
Diplomirani inženir gradbeništva (VS) in so deležni vseh pravic, ki izhajajo iz tega. 

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti v svoji vsebini med drugim podaja pogoje, kdo lahko 
po novem, to je od 01.06.2018 dalje, pripravlja projektno dokumentacijo za graditev objektov. 
Po novem to lahko opravljajo pooblaščeni arhitekti in inženirji, ki so vpisani v imenik Inženirske 
zbornice. Pooblaščeni inženir za določeno področje inženirskih znanosti (gradbeništvo, 
elektrotehnika, strojništvo, geodezija, ...) pa lahko postane samo nekdo, ki je uspešno končal 
drugo bolonjsko stopnjo študija ustrezne smeri s področja inženirskih znanosti in izpolnjuje 
druge kriterije za vpis v imenik pooblaščenega inženirja. 

Do 31.05.2018 je po stari zakonodaji veljalo, da je lahko projektno dokumentacijo pripravljal 
odgovorni projektant. Ta pa je lahko postal pod določenimi pogoji (predvsem dolžina delovnih 
izkušenj s področja projektiranja) tudi nekdo, ki je končal stopnjo izobrazbe 6/1 ali 6/2 in se vpisal 
v imenik pooblaščenih inženirjev. 

Nova zakonodaja (ZAID) tako na novo ureja področje projektiranja objektov in omejuje možnost 
pridobitve statusa pooblaščenega inženirja zgolj na diplomante, ki so uspešno zaključili drugo 
bolonjsko stopnjo izobrazbe in pridobili naziv magister ustrezne inženirske znanosti (npr. 
magister gradbeništva). Tako velja v večini držav EU in ZAID to implementira tudi v Sloveniji. 
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Gradbeni zakon pa med drugim na novo opredeljuje udeležence pri gradnji objektov. Ti so: 
investitor, projektant, nadzornik in izvajalec. Projektant je lahko pooblaščeni arhitekt ali 
pooblaščeni inženir, kot je to pojasnjeno v predhodnih odstavkih. Enako velja za nadzornika. Ta 
je lahko samo pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir. 

Izvajalec pa je pravna oseba, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas z najmanj 
enim vodjo del. Vodja del je lahko nekdo, ki je uspešno zaključil izobraževanje najmanj prve 
bolonjske stopnje in pridobil naziv diplomirani inženir gradbeništva (VS), ter se vpisal v imenik 
odgovornih vodij del pri Inženirski zbornici Slovenije. 

Po novem je tako šest reguliranih poklicev zmanjšano na samo dva. Stara zakonodaja po ZGO-1 
in ZGeoD-1 je regulirala do 31.05.2018 naslednje poklice: 

- odgovorni projektant, 
- odgovorni vodja del in odgovorni vodja posameznih del, 
- odgovorni nadzornik in odgovorni nadzornik posameznih del, 
- odgovorni revident, 
- odgovorni geodet in 
- geodet. 

Po novi zakonodaji GZ in ZAID od 01.06.2018 pa sta regulirana samo še dva: 

- pooblaščeni inženir in 
- vodja del. 

Več o prehodu reguliranih poklicev iz stare zakonodaje po ZGO-1 in ZGeoD-1 na nova regulirana 
poklica po novi zakonodaji GZ in ZAID si lahko preberete na spletni strani (stran 10): 

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/glasilo/IZS_NOVO_84_web.pdf 

 

Če povzamem:  

Diplomanti VŠGI Kranj, tako kot diplomanti ostalih visokošolskih zavodov: 

- ne morejo pridobiti naziva pooblaščeni inženir in v sklopu tega opravljati dejavnosti 
projektiranja gradbenih objektov in nadzora, lahko pa nadaljujejo študij na drugi bolonjski 
stopnji in dobijo možnost pridobitve statusa pooblaščenega inženirja, 

- lahko po novi zakonodaji pridobijo naziv vodja del, pri čemer morajo opraviti strokovni 
izpit pri Inženirski zbornici Slovenije in se vpisati v imenik vodij del pri Inženirski zbornici 
Slovenije. 

Za dodatne informacije sem na voljo. 

 

Lep pozdrav, 

Dekan VŠGI Kranj 
Dr. Erik Zupančič 
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