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1. POGLAVJE: NAMEN IN VSEBINA ZAKONA
1. člen
(Namen in vsebina zakona)
(1) Namen tega zakona je vzpostavitev razmer za kvalitetno, družbeno odgovorno in
strokovno neoporečno opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti na področjih
prostorskega načrtovanja, oblikovanja in projektiranja objektov in drugih posegov v prostor,
vodenja njihove gradnje in nadzora njihove gradnje.
(2) Zakon opredeljuje arhitekturno in inženirsko dejavnost, določa strokovne nazive in
pooblastila posameznikov, ki opravljajo to dejavnost in določa način opravljanja arhitekturne
in inženirske dejavnosti. Zakon določa tudi funkcijo, organizacijo, temeljne naloge Zbornice
arhitektov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZAS) in Inženirske zbornice Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: IZS) kot poklicnih stanovskih organizacij opravljalcev arhitekturne in
inženirske dejavnosti, vključno z njunimi javnimi pooblastili pri izvrševanju tega zakona.
2. POGLAVJE: ARHITEKTURNA DEJAVNOST
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2. člen
(arhitekturna dejavnost)
(1) Arhitekturna dejavnost je oblikovno, tehnično, gospodarsko, socialno in okolju
primerno načrtovanje prostora ter objektov in krajinskih ureditev v njem. Arhitekturna
dejavnost obsega arhitekturno načrtovanje, krajinsko-arhitekturno načrtovanje in izdelavo
prostorskih aktov in njihovih sestavin (v nadaljnjem besedilu: prostorsko načrtovanje).
3. člen
(arhitekturno načrtovanje)
(1) Arhitekturno načrtovanje je projektiranje objektov v skladu z zakonom, ki ureja
graditev objektov (v nadaljnjem besedilu: zakon o graditvi objektov) ter svetovanje in
zastopanje naročnikov v zvezi s strokovnimi vprašanji, ki se nanašajo na načrtovanje in
izvajanje njihovih projektov, ter usklajevanje in vodenje teh projektov.
(2) Z arhitekturnim načrtovanjem se lahko ukvarjajo le posamezniki oziroma
posameznice (v nadaljnjem besedilu: posamezniki) z strokovnim nazivom »arhitekt« oziroma
»arhitektka« (v nadaljnjem besedilu: » arhitekt«), ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu.
4. člen
(krajinsko-arhitekturno načrtovanje)
(1) Krajinsko-arhitekturno načrtovanje je projektiranje vrtov, odprtih prostorov in krajine
v skladu z zakonom o graditvi objektov ter svetovanje in zastopanje naročnikov v zvezi s
strokovnimi vprašanji, ki se nanašajo na načrtovanje in izvajanje njihovih projektov, ter
usklajevanje in vodenje teh projektov.
(2) S krajinsko-arhitekturnim načrtovanjem se lahko ukvarjajo le posamezniki s
strokovnim nazivom »krajinski arhitekt« oziroma »krajinska arhitektka« (v nadaljnjem
besedilu: »krajinski arhitekt«), ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu.
5. člen
(prostorsko načrtovanje)
(1) Prostorsko načrtovanje je izdelovanje posameznih sestavin državnega strateškega
prostorskega načrta ter izdelavo osnutkov in predlogov vseh drugih prostorskih aktov, ki jih
opredeljuje zakon, ki ureja načrtovanje prostora.
(2) S prostorskim načrtovanjem se lahko ukvarjajo le posamezniki s strokovnim nazivom
»urbanist« oziroma »urbanistka« (v nadaljnjem besedilu: »urbanist), ki izpolnjujejo pogoje po
tem zakonu.
(3) Izdelovalec prostorskega akta mora pred začetkom izdelave prostorskega akta
imenovati odgovornega urbanista. Odgovorni urbanist je odgovoren za vsako sestavino
predloga prostorskega akta, in za to, da posamezne sestavine prostorske dokumentacije
izdelajo ustrezni strokovnjaki. Odgovorni urbanist mora vsako zaključeno delovno fazo
prostorskega akta potrditi s svojim podpisom in identifikacijsko številko, s čimer jamči, da je
predlog prostorskega akta pripravljen v skladu s predpisi.
6. člen
(arhitekt)
(1) Merila za pridobitev strokovnega naziva »arhitekt« izpolnjuje posameznik:

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti – 2. osnutek (neusklajen) 10.11.06

3

-

ki ima v Republiki Sloveniji pridobljeno ali priznano najmanj štiri in pol letno
univerzitetno izobrazbo arhitekturne smeri,
- ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju arhitekturnega projektiranja po
pridobljeni izobrazbi iz prve alineje,
- ki ima opravljen strokovni izpit za arhitekturno projektiranje,
- zoper katerega ne teče ukrep izbrisa iz imenika arhitektov, krajinskih arhitektov in
urbanistov (v nadaljnjem besedilu: imenik ZAS),
- in ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma
gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni
ukrep prepovedi opravljanja poklica, razen če je veljavnost tega ukrepa že potekla.
(2) Arhitekt ima pooblastilo za opravljanje naslednjih storitev:
- odgovorno projektiranje načrtov arhitekture po zakonu o graditvi objektov,
- gradbeni nadzor na področju arhitekture po zakonu o graditvi objektov,
- odgovorno vodenje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, opredeljenih v
zakonu o prostorskem načrtovanju
- in za svetovanje in zastopanje naročnikov v zvezi s strokovnimi vprašanji, ki se nanašajo
na načrtovanje in izvajanje njihovih projektov, ter usklajevanje in vodenje teh projektov.
(3) Arhitekt lahko poleg pooblastila iz prejšnjega odstavka pridobi tudi pooblastilo za
odgovorno vodenje del na področju arhitekture za stavbe, če ima opravljen dopolnilni izpit iz
odgovornega vodenja del s področja gradbene stroke.
7. člen
(krajinski arhitekt)
(1) Merila za pridobitev strokovnega naziva »krajinski arhitekt« izpolnjuje posameznik:
- ki ima v Republiki Sloveniji pridobljeno ali priznano najmanj štiri in pol letno
univerzitetno izobrazbo s področja krajinske arhitekture,
- ki ima opravljen strokovni izpit za krajinsko-arhitekturno projektiranje,
- ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju krajinsko-arhitekturnega
projektiranja po končani izobrazbi iz prve alineje,
- zoper katerega ne teče ukrep izbrisa iz imenika ZAS
- in ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma
gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni
ukrep prepovedi opravljanja poklica, razen če je veljavnost tega ukrepa že potekla.
(2) Krajinski arhitekt ima pooblastilo za opravljanje naslednjih storitev po zakonu o
graditvi objektov:
- za odgovorno projektiranje načrtov krajinske arhitekture
- za odgovorni gradbeni nadzor izvajanja krajinskih ureditev
- in za svetovanje in zastopanje naročnikov v zvezi s strokovnimi vprašanji, ki se nanašajo
na načrtovanje in izvajanje njihovih projektov, ter usklajevanje in vodenje teh projektov.
(3) Krajinski arhitekt lahko pridobi tudi pooblastilo za odgovorno vodenje del na
področju krajinske arhitekture, če opravi dopolnilni strokovni izpit iz odgovornega vodenja
del s področja krajinske arhitekture.
8. člen
(urbanist)
(1) Merila za pridobitev strokovnega naziva »urbanist« izpolnjuje posameznik:
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-

ki ima v Republiki Sloveniji pridobljeno ali priznano najmanj štiri in pol letno
univerzitetno izobrazbo s področja urbanizma ali prostorskega planiranja,
- ki ima opravljen strokovni izpit za prostorsko načrtovanje,
- ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju prostorskega načrtovanja po
pridobljeni izobrazbi iz prve alineje, pri čemer se za delovne izkušnje na področju
prostorskega načrtovanja štejejo tudi ustrezne delovne izkušnje v organu lokalne
skupnosti, pristojnem za področje urejanja prostora,
- zoper katerega ne teče ukrep izbrisa iz imenika ZAS
- in ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma
gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni
ukrep prepovedi opravljanja poklica, razen če je veljavnost tega ukrepa že potekla.
(2) Merila za pridobitev strokovnega naziva »urbanist« v imenik ZAS izpolnjuje poleg
oseb iz prejšnjega odstavka tudi posameznik:
- ki ima v Republiki Sloveniji pridobljeno ali priznano najmanj štiri in pol letno
univerzitetno izobrazbo s področja arhitekture,
- ki ima opravljen podiplomski specialistični študij urbanizma ali prostorskega planiranja v
trajanju najmanj enega leta,
- in ki izpolnjuje pogoje iz tretje do pete alineje prvega odstavka tega člena.
(3) Urbanist ima pooblastilo za odgovorno vodenje izdelave vseh vrst prostorskih aktov
določenih v zakonu o prostorskem načrtovanju, razen za izdelavo prostorskega plana države.
9. člen
(izjemna pridobitev strokovnega naziva)
(1) Strokovni naziv »arhitekt«, krajinski arhitekt« oziroma »urbanist« lahko pridobi tudi
posameznik, ki nima predpisane izobrazbe oziroma strokovnega izpita po 6. členu, 7. členu
oziroma 8. členu tega zakona, če ima najmanj petnajst let delovnih izkušenj na področju
arhitekturne dejavnosti in se odlikuje z izjemnimi dosežki na tem področju.
(2) O izjemnem vpisu posameznika iz prvega in drugega odstavka tega člena v imenik
ZAS odloča na predlog tega posameznika mešana komisija, sestavljena v skladu s 39. členom.
10. člen
(pogoji opravljanja arhitekturne dejavnosti)
(1) Arhitekti, krajinski arhitekti in urbanisti opravljajo arhitekturno dejavnost:
- kot svobodni poklic
- ali kot zaposleni pri opravljalcu svobodnega poklica iz prvega odstavka ali v projektivni
družbi v skladu s 29. členom.
(2) Arhitekt, krajinski arhitekt in prostorski načrtovalec lahko opravlja arhitekturno
dejavnost kot svobodni poklic, če:
- ni v delovnem razmerju
- če izpolnjuje pogoje, določene z delovno-pravnimi, davčnimi in drugimi predpisi
- in če s ukvarja le z arhitekturno dejavnostjo.
11. člen
(pravila opravljanja arhitekturne dejavnosti)
(1) Arhitekt, krajinski arhitekt in urbanist mora opravljati arhitekturno dejavnost
strokovno in neodvisno ne oziraje se na poslovne interese, ki bi lahko negativno vplivali na
strokovnost njegovega dela.
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(2) Arhitekt, krajinski arhitekt in urbanist mora opravljati svojo dejavnost dejansko in
stalno.
(3) Izvajalci arhitekturne dejavnosti morajo opravljati arhitekturno dejavnost vestno in
odgovorno, pri čemer so posebej zavezani k temu, da
1.
upoštevajo zakone in druge predpise, ki urejajo opravljanje njihovega poklica,
2.
vselej ravnajo nepristransko in neodvisno v skladu s strokovnimi standardi izvajanja
arhitekturne dejavnosti ter varujejo ugled poklica arhitekta, krajinskega arhitekta oziroma
urbanista,
3.
se stalno strokovno usposabljajo v skladu s programom ZAS,
4.
pri opravljanju svojega poklica ne zahtevajo ali sprejmejo ugodnosti od tretjih oseb, ki
niso naročniki njihovih storitev,
5.
so zavezani k molčečnosti o vseh zadevah, ki jih je treba obravnavati zaupno in s
katerimi so se seznanili v zvezi s svojo dejavnostjo,
6.
se do poklicnih kolegov, družb, sodelavcev, naročnikov in pri sodelovanju s pripadniki
drugih poklicev obnašajo odgovorno in kolegialno,
7.
upoštevajo avtorske in sorodne pravice drugih in podpisujejo le takšne načrte in akte, ki
so jih izdelali sami ali so bili izdelani pod njihovim vodstvom ali odgovornostjo, in
8.
se ukvarjajo le z arhitekturno dejavnostjo
9.
redno plačujejo članarino ZAS.
(4) Ravnanje v nasprotju z določbami iz prvega do tretjega odstavka in z drugimi pravili
stroke, ki jih določa kodeks etike arhitektov, krajinskih arhitektov in urbanistov, je
disciplinska kršitev.
(5) Pravila iz prvega in drugega odstavka tega člena in druga pravila kodeksa etike
arhitektov, krajinskih arhitektov in urbanistov morajo upoštevati tudi projektivne družbe, ki se
ukvarjajo z arhitekturno dejavnostjo.
12. člen
(tuji izvajalci arhitekturne dejavnosti)
V DELU ...
VARIANTA: vključi se člen o nagradah na področju arhitekturne dejavnosti, ki daje državnim
organom zakonsko podlago za namenjanje sredstev v nagradne sklade:
12.a člen
(nagrade na področju arhitekturne dejavnosti)
(1) Za dosežke na področju arhitekturne dejavnosti se podeljujejo:
- Plečnikova nagrada in druga priznanja iz Plečnikovega sklada za dosežke na področju
arhitekture, ki jo podeljuje Sklad Jožeta Plečnika,
- priznanja ZAS za dosežke na področju arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture, ki
jo podeljuje ZAS,
- nagrada Maks Fabiani za dosežke na področju urbanizma in regionalnega planiranja, ki
jo podeljuje Upravni odbor Nagrade Maks Fabiani,
(2) Ministrstvo za gradbene zadeve lahko nameni sredstva za nagradne fonde nagrad iz
prvega odstavka v skladu s statuti podeljevalcev nagrad iz prvega odstavka.
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3. POGLAVJE: INŽENIRSKA DEJAVNOST
13. člen
(inženirska dejavnost)
(1) Inženirska dejavnost obsega naslednje naloge v skladu z zakonom o graditvi
objektov: tehnično in ekonomsko načrtovanje in projektiranje gradbenih konstrukcij in drugih
gradbenih elementov, električnih inštalacij in električne opreme, strojnih inštalacij in strojne
opreme, telekomunikacij, tehnologij, izkopov in osnovne podgradnje za podzemne objekte in
drugih elementov objektov in posegov v prostor v skladu z zakonom o graditvi objektov,
revizijo projektne in tehnične dokumentacije, gradbeni nadzor, vodenje del pri graditvi
objektov ter svetovanje in zastopanje naročnikov pri pripravi, vodenju, izvajanju, nadzoru in
obračunu gradbenih del.
(2) Storitve iz prvega odstavka opravljajo v skladu s tem zakonom le posamezniki s
strokovnim nazivom »pooblaščeni inženir« in ustreznim pooblastilom. Storitve vodenja del
pri graditvi objektov lahko opravljajo tudi posamezniki s strokovnim nazivom »pooblaščeni
vodja del« in »pooblaščeni vodja posameznih del«.
14. člen
(pooblaščeni inženir)
(1) Merila za pridobitev strokovnega naziva »pooblaščeni inženir« izpolnjuje
posameznik:
- ki ima v Republiki Sloveniji pridobljeno ali priznano najmanj štiri in pol letno
univerzitetno izobrazbo gradbene ali druge ustrezne tehnične stroke, ki zagotavlja znanja,
potrebna za opravljanje inženirskih storitev iz prvega odstavka,
- ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju inženirske dejavnosti po pridobljeni
izobrazbi iz prve alineje, če želi opravljati inženirske storitve za manj zahtevne in
enostavne objekte oz. pet let, če želi opravljati inženirske storitve za zahtevne objekte.
- ima opravljen strokovni izpit za inženirske storitve ustrezne stroke iz prvega odstavka,
- zoper katerega ne teče ukrep izbrisa iz imenika IZS,
- in ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma
gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni
ukrep prepovedi opravljanja poklica, razen če je veljavnost tega ukrepa že potekla.
(2) Pooblaščeni inženir ima pooblastilo za opravljanje naslednjih storitev v skladu z
zakonom o graditvi objektov:
- za odgovorno projektiranje načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov,
načrtov električnih inštalacij in električne opreme, načrtov strojnih inštalacij in strojne
opreme, načrtov telekomunikacij, načrtov tehnologije, načrtov izkopov in osnovne
podgradnje ali za odgovorno projektiranje drugih načrtov pri projektiranju objektov, razen
načrtov arhitekture in krajinske arhitekture,
- in za gradbeni nadzor in odgovorno vodenje del.
(3) Pooblaščeni inženir iz drugega odstavka tega člena lahko pridobi tudi pooblastilo za
odgovorno revidiranje načrtov, za katerih projektiranje ima pooblastilo, če ima po pridobitvi
strokovnega naziva »pooblaščeni inženir« najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
odgovornega projektiranja zahtevnih objektov in če ima opravljen dopolnilni strokovni izpit
za odgovorno revidiranje ustrezne stroke,
15. člen
(pooblaščeni vodja del)
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(1) Posameznik pridobi strokovni naziv »pooblaščeni vodja del« če:
- ima v Republiki Sloveniji pridobljeno ali priznano visoko strokovno izobrazbo gradbene
ali druge ustrezne tehnične stroke in najmanj pet let delovnih izkušenj pri gradnjah, ali ima
višjo strokovno izobrazbo gradbene ali druge ustrezne tehnične stroke in najmanj sedem
let delovnih izkušenj pri gradnjah, ali ima srednjo izobrazbo gradbene ali druge ustrezne
tehnične stroke in najmanj deset let delovnih izkušenj pri gradnjah,
- ima opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del ustrezne stroke,
- zoper njega ne teče ukrep izbrisa iz imenika,
- in ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma
gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni
ukrep prepovedi opravljanja poklica, razen če je veljavnost tega ukrepa že potekla.
(2) Pooblaščeni vodja del ima pooblastilo za odgovorno vodenje del in odgovorni
gradbeni nadzor za manj zahtevne in enostavne objekte v skladu z zakonom o graditvi
objektov
(3) Pooblaščeni vodja del lahko pridobi pooblastilo za odgovorno vodenje del in
gradbeni nadzor za zahtevne objekte v skladu z zakonom o graditvi objektov, če ima:
- najmanj sedem let delovnih izkušenj pri gradnjah, če ima v Republiki Sloveniji
pridobljeno ali priznano visoko strokovno izobrazbo
- ali deset let delovnih izkušenj pri gradnjah, če ima v Republiki Sloveniji pridobljeno ali
priznano višjo strokovno izobrazbo.
16. člen
(pooblaščeni vodja posameznih del)
(1) Posameznik pridobi strokovni naziv »pooblaščeni vodja posameznih del«, če:
- ima v Republiki Sloveniji pridobljeno ali priznano višjo strokovno izobrazbo gradbene ali
druge ustrezne tehnične stroke in najmanj dve leti delovnih izkušenj pri gradnjah, ali ima
srednjo izobrazbo gradbene ali druge ustrezne tehnične stroke in najmanj tri leta delovnih
izkušenj pri gradnjah,
- ima opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje posameznih del ustrezne stroke,
- zoper njega ne teče ukrep izbrisa iz imenika,
- in ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma
gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni
ukrep prepovedi opravljanja poklica, razen če je veljavnost tega ukrepa že potekla.
(2) Pooblaščeni vodja posameznih del ima pooblastilo za odgovorno vodenje posameznih
del in odgovorni gradbeni nadzor nad izvajanjem posameznih gradbenih del v skladu z
zakonom o graditvi objektov.
17. člen
(izjemna pridobitev strokovnega naziva)
(1) Strokovni naziv »pooblaščeni inženir« lahko izjemoma pridobi tudi posameznik, ki
nima univerzitetne izobrazbe ustrezne tehnične stroke v skladu s prvo alinejo prvega odstavka
14. člena, če:
- izpolnjuje druge pogoje iz prvega odstavka 14. člena,
- ima v RS pridobljeno ali priznano univerzitetno izobrazbo katere koli druge ustrezne
tehnične stroke, ki zagotavlja znanja, potrebna za opravljanje inženirskih storitev iz
drugega ali tretjega odstavka 14. člena,
- ima vsaj deset let delovnih izkušenj na področju inženirske dejavnosti ustrezne stroke
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-

in lahko dokaže svojo strokovnost usposobljenost z lastnimi inženirskimi storitvami
ustrezne stroke.
(2) Strokovni naziv »pooblaščeni inženir« lahko ne glede na prejšnji odstavek izjemoma
pridobi tudi posameznik, ki ne izpolnjuje pogoja pridobljene oziroma priznane izobrazbe
oziroma nima ustreznega strokovnega izpita iz prvega odstavka 14. člena, če se odlikuje z
izjemnimi dosežki na področju inženirske dejavnosti in ima na tem področju najmanj 15 let
delovnih izkušenj.
(3) O izjemnem vpisu posameznika iz prvega in drugega odstavka tega člena v imenik
odloča na predlog tega posameznika mešana komisija, sestavljena v skladu s 39. členom.
18. člen
(pogoji opravljanja inženirske dejavnosti)
(1) Pooblaščeni inženirji in pooblaščeni vodje del opravljajo inženirsko dejavnost:
- kot svobodni poklic,
- kot zaposleni pri izvajalcu svobodnega poklica iz prve alineje ali kot zaposleni v
projektivni družbi.
(2) Pooblaščeni inženir in pooblaščeni vodja del lahko opravlja inženirsko dejavnost kot
svobodni poklic, če:
- ni v delovnem razmerju,
- če izpolnjuje pogoje, določene z delovno-pravnimi, davčnimi in drugimi predpisi
- in če s ukvarja le z inženirsko dejavnostjo.
(3) Pooblaščeni vodja del in pooblaščeni vodja posameznih del lahko ne glede na prvi in
drugi odstavek tega člena opravlja storitve odgovornega vodenja del tudi:
- kot samostojni podjetnik posameznik, ki ima priglašeno dejavnost gradbeništva,
- ali kot zaposleni pri samostojnemu podjetniku posamezniku iz prve alineje oziroma kot
zaposleni v gospodarski družbi, ki se ukvarja z dejavnostjo gradbeništva.
19. člen
(pravila opravljanja inženirske dejavnosti)

(1) Izvajalec inženirske dejavnosti mora opravljati dejavnost strokovno in neodvisno ne
oziraje se na poslovne interese, ki bi lahko negativno vplivali na strokovnost njegovega dela.
(2) Pooblaščeni inženirji, pooblaščeni vodje del in pooblaščeni vodje posameznih del
morajo opravlja svoj poklic vestno in odgovorno, pri čemer so posebej zavezani k temu, da
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

upoštevajo zakone in druge predpise, ki urejajo opravljanje njihovega poklica,
vselej ravnajo nepristransko in neodvisno v skladu s strokovnimi standardi izvajanja
inženirske dejavnosti ter varujejo ugled poklica pooblaščenega inženirja oziroma
pooblaščenega vodje del,
se stalno strokovno usposabljajo v skladu s programom IZS,
pri opravljanju svojega poklica ne zahtevajo ali sprejmejo ugodnosti od tretjih oseb, ki
niso naročniki njihovih storitev,
so zavezani k molčečnosti o vseh zadevah, ki jih je treba obravnavati zaupno in s
katerimi so se seznanili v zvezi s svojo dejavnostjo,
se do poklicnih kolegov, družb, sodelavcev, naročnikov in pri sodelovanju s pripadniki
drugih poklicev obnašajo odgovorno in kolegialno,
upoštevajo avtorske in sorodne pravice drugih in da podpisujejo le takšne načrte, ki so
jih izdelali sami ali so bili izdelani pod njihovim vodstvom ali odgovornostjo, in
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8.

se ne ukvarjajo z dejavnostmi, ki bi lahko ogrozile neodvisnost in strokovnost
opravljanja njihovega poklica, predvsem s prodajo, nakupom ali posredovanjem z
nepremičninami ter prodajo, nakupom, zastopanjem ali oglaševanjem gradbenih
proizvodov,
9.
redno plačujejo članarino Inženirski zbornici Slovenije.
(2) Ravnanje v nasprotju z določbami iz prvega in drugega odstavka in z drugimi pravili
stroke, ki jih določa kodeks etike pooblaščenih inženirjev in pooblaščenih vodij del je
disciplinska kršitev.
(3) Pravila iz prvega in drugega odstavka tega člena ter druga pravila kodeksa etike
pooblaščenih inženirjev in pooblaščenih vodij del morajo upoštevati tudi projektivne družbe,
ki se ukvarjajo z inženirsko dejavnostjo.
20. člen
(tuji opravljalci inženirske dejavnosti)
V DELU ...
VARIANTA: doda se člen o nagradah na področju inženirske dejavnosti, ki bi državnim
organom nudil zakonsko podlago za vlaganje javnih sredstev v nagradne sklade
20.a člen
(nagrade na področju inženirske dejavnosti)
V DELU .... vsebina podobna kot zgoraj v 12.a členu

4. POGLAVJE: POSTOPEK PRIDOBITVE STROKOVNEGA NAZIVA
21. člen
(pridobitev strokovnega naziva)
(1) Posameznik pridobi strokovni naziv »arhitekt«, »krajinski arhitekt« oziroma
»urbanist« z vpisom v imenik arhitektov, krajinskih arhitektov in urbanistov (v nadaljnjem
besedilu: imenik ZAS).
(2) Posameznik pridobi strokovni naziv »pooblaščeni inženir«, »pooblaščeni vodja del«
in »pooblaščeni vodja posameznih del« z vpisom v imenik pooblaščenih inženirjev in vodij
del (v nadaljevanju: imenik IZS).
(3) Posameznik se vpiše v imenik ZAS oziroma IZS in pridobi strokovni naziv in
pooblastila iz 2. in 3. poglavja tega zakona na lastno zahtevo in po postopku, ki ga v skladu s
tem zakonom vodijo pristojni organi ZAS oziroma IZS.
(4) IZS opravlja poleg nalog iz drugega odstavka tudi vpisovanje in podeljevanje
pooblastil geodetom oziroma geodetkam (v nadaljnjem besedilu: geodet) na podlagi zakona,
ki ureja geodetsko dejavnost (v nadaljevanju: zakon o geodetski dejavnosti). Vsebino
geodetske dejavnosti, način njenega opravljanja in merila za pridobitev strokovnega naziva
geodeta so določena v zakonu o geodetski dejavnosti.
22. člen
( strokovni izpiti)

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti – 2. osnutek (neusklajen) 10.11.06

10

(1) Strokovni izpiti so:
– izpit za arhitekturno projektiranje
– izpit za krajinsko-arhitekturno projektiranje
– izpit za prostorsko načrtovanje
– izpiti za opravljanje inženirskih storitev
– izpiti za vodenje del,
– izpiti za revidiranje
– in izpit za opravljanje geodetskih storitev.
(2) ZAS zagotavlja opravljanje izpitov za arhitekturno in krajinsko-arhitekturno
projektiranje ter prostorsko načrtovanje. IZS zagotavlja opravljanje vseh drugih strokovnih
izpitov.
(3) Strokovne izpite organizira komisija za strokovne izpite zbornice, opravljajo pa se
pred izpitno komisijo zbornice.
(4) Minister oziroma ministrica, pristojna za prostorske in gradbene zadeve (v
nadaljnjem besedilu: minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve), s pravilnikom
predpiše standarde znanj ter program in način opravljanja strokovnih izpitov iz prve do šeste
alineje prvega odstavka tega člena. Standardi znanj ter program in način opravljanja
strokovnega izpita za opravljanje geodetskih storitev se določijo na podlagi zakona o
geodetski dejavnosti.
23. člen
(vpis v imenik)
(1) Posameznika vpiše v imenik vpisna komisija ZAS oziroma IZS na njegovo zahtevo,
če izpolnjuje merila za pridobitev strokovnega naziva, določena v 2. ali 3. poglavju tega
zakona. Če posameznik, ki je vložil zahtevo za vpis v imenik, ne izpolnjuje meril za vpis,
vpisna komisija vpis zavrne.
(2) Zoper odločbo o vpisu oziroma o zavrnitvi vpisa je dovoljena pritožba na ministrstvo,
pristojno za gradbene zadeve.
(3) Z dnem vpisa v imenik ZAS oziroma IZS postane posameznik član oziroma članica
(v nadaljnjem besedilu: član) ZAS oziroma IZS.
(4) Vpisna komisija IZS vpiše posameznika v imenik IZS, če izpolnjuje pogoje za vpis,
ki jih določa zakon o geodetski dejavnosti.
24. člen
(žig in članska izkaznica)
(1) Član zbornice dobi ob vpisu oziroma ob vsaki pridobitvi novega pooblastila žig in
člansko izkaznico zbornice z enotno identifikacijsko označbo, iz katere mora biti razviden
strokovni naziv posameznika in njegova pooblastila. Obliko in vsebino članske izkaznice in
žiga določita ZAS oziroma IZS v soglasju z ministrom, pristojnim za prostorske in gradbene
zadeve.
(2) ZAS oziroma IZS vpisanemu članu izda žig najpozneje v 15 dneh od tedaj, ko vpisani
posameznik dokaže, da izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne oziroma inženirske
dejavnosti iz 10. člena oziroma 18. člena.
(3) Do pridobitve žiga je član zbornice vpisan v imenik zbornice kot mirujoči član.
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25. člen
(izbris iz imenika)
(1) Vpisanega posameznika se izbriše iz imenika:
- če pisno zahteva izbris;
- če se ugotovi, da ne izpolnjuje z zakonom določenih meril za pridobitev pooblastila;
- če mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja storitev;
- če mu je bil v disciplinskem postopku izrečen ukrep izbrisa iz imenika
- če na podlagi drugega opomina ni poravnal članarine za tekoče leto,
- če se ukvarja z dejavnostmi, ki so v nasprotju z 8. točko drugega odstavka 11. člena, 8.
točko drugega odstavka 19. člen,
- ali če umre.
(2) Z izbrisom iz imenika prenehajo vse pravice, ki izvirajo iz pooblastila.
(3) Izbris se začne na predlog osebe, ki za to izkaže upravičen interes, na zahtevo
pristojnega inšpektorja ali po uradni dolžnosti. V primeru smrti vpisane osebe vpisna komisija
le-to izbriše po uradni dolžnosti, ko izve za takšno dejstvo.
(4) O izbrisu odloča vpisna komisija. Zoper odločbo o izbrisu je dovoljena pritožba, o
kateri odloča ministrstvo, pristojno za gradbene zadeve.
(5) Izbrisana oseba mora najpozneje v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o izbrisu
vpisni komisiji ZAS oziroma IZS vrniti enotni žig in člansko izkaznico. V primeru smrti
vpisane osebe morajo za vrnitev enotnega žiga in članske izkaznice poskrbeti dediči umrlega.
(6) Oseba, ki je bila izbrisana iz imenika, ima pravico ponovnega vpisa, če izpolnjuje
merila za vpis ter če so v primeru iz 3. in 4. in 6. alineje prvega odstavka tega člena prenehali
veljati v teh alinejah določeni ukrepi oziroma razlogi.
(7) Z izbrisom iz imenika ne preneha obveznost poravnanja obveznosti do ZAS, ki so
nastale do trenutka izbrisa.
26. člen
(mirovanje pravic)
(1) Arhitektu,
krajinskemu
arhitektu,
urbanistu,
pooblaščenemu
inženirju,
pooblaščenemu vodji del ali posameznih del, ki ne izpolnjuje več pogojev iz 10. člena
oziroma iz 18. člena, začasno preneha pooblastilo po tem zakonu.
(2) Arhitektu, krajinskemu arhitektu in urbanistu, ki se zaposli v družbi, ki se ukvarja z
dejavnostmi iz 8. točke 2. odstavka 11. člena, začasno preneha pooblastilo po tem zakonu.
(3) Posameznik iz prvega in drugega odstavka mora deponirati svoj žig in člansko
izkaznico pri zbornici v osmih dneh od trenutka, ko preneha izpolnjevati pogoje.
(4) Po prenehanju razloga iz prejšnjega odstavka se posamezniku na njegovo zahtevo
ponovno vzpostavijo pooblastila po tem zakonu in vrne njegov žig.
27. člen
(imeniki zbornic)
(1) V imenik ZAS se vpisujejo vsi arhitekti, krajinski arhitekti in urbanisti. ZAS poleg
imenika ZAS vodi tudi imenik projektivnih družb, ki izvajajo arhitekturno dejavnost, seznam
tujih arhitektov, seznam sodnih izvedencev in seznam .
(2) V imenik IZS se vpisujejo vsi pooblaščeni inženirji, pooblaščeni vodje del,
pooblaščeni vodje posameznih del in geodeti. IZS poleg imenika IZS vodi tudi imenik
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projektivnih družb, seznam tujih inženirjev in vodij del, seznam sodnih izvedencev in imenik
geodetskih podjetij v skladu z zakonom o opravljanju geodetske dejavnosti.
(3) Zbornica lahko v okviru imenika in seznamov zbornice iz prvega odstavka vodi
naslednje osebne podatke o svojih članih:
1.
ime in priimek vpisanega člana,
2.
kraj in datum rojstva,
3.
državljanstvo,
4.
stalno oziroma začasno prebivališče,
5.
šolska izobrazba ter strokovni in znanstveni naslov,
6.
podatki o opravljenem strokovnem izpitu,
7.
podatki o specialističnih znanjih,
8.
podatki o zaposlitvi oziroma načinu opravljanja dejavnosti,
9.
podatki o izrečenih disciplinskih ukrepih,
10. podatki o stalnem poklicnem izobraževanju v skladu s pravili zbornice,
11. identifikacijska številka, naziv in vrsta pooblastila,
12. mirovanje, odvzem ali vrnitev pooblastila.
(4) Zbornica v imenikih projektivnih družb oziroma geodetskih podjetij vodi tudi
naslednje podatke o podjetju in njihovih odgovornih osebah in lastnikih:
- naziv in sedež projektivne družbe
- matično in davčno oziroma identifikacijsko številko projektivne družbe
- podatek o lastniški strukturi projektivne družbe,
- registrirane dejavnosti projektivne družbe,
- ime in priimek odgovorne osebe
- notranji akt oz. drug dokument, iz katerega je razviden prevladujoči vpliv arhitektov,
krajinskih arhitektov, urbanistov (pri družbah, ki se ukvarjajo z arhitekturno dejavnostjo),
- pogodbe o zaposlitvi arhitektov, krajinskih arhitektov, urbanistov, pooblaščenih
inženirjev, pooblaščenih vodij del in geodetov ter njihove identifikacijske številke,
- pogodbo o zavarovanju za odgovornost za škodo zaradi opravljanja arhitekturne oziroma
inženirske dejavnosti.
(5) Podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena se pridobivajo na podlagi zahteve za
vpis, ki mora vsebovati vse podatke iz prejšnjega člena, ter iz prilog, ki dokazujejo
izpolnjevanje pogojev za vpis v imenik.
(6) Vsakdo ima pravico pridobiti podatke o tem, ali je posameznik ali projektivna družba
vpisana v imenik zbornice, ter naslov vpisane osebe in njena pooblastila.
(7) Pravico do vpogleda v vse podatke imenikov imajo le pooblaščene osebe pristojne
davčne uprave, pristojni inšpektorji ter sodišče.
28. člen
(spremembe podatkov)
(1) Posameznik oziroma projektivna družba, ki je vpisana v katerega od imenikov
zbornic, mora zbornici sporočiti vsako spremembo podatkov, ki se vpisujejo v imenik, in sicer
najpozneje v 15 dneh po nastanku spremembe.

5. POGLAVJE: PROJEKTIVNA DRUŽBA
29. člen
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(projektivna družba)
(1) Projektivna družba je gospodarska družba, ki se ukvarja s projektiranjem na področju
arhitekturne oziroma inženirske dejavnosti.
(2) Gospodarska družba pridobi status projektivne družbe na področju arhitekturne
dejavnosti z vpisom v imenik projektivnih družb pri ZAS, če izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima registrirano dejavnost projektiranja in z njo povezanega tehničnega svetovanja,
- ima zaposlenega po pogodbi o zaposlitvi vsaj enega posameznika s strokovnim nazivom
arhitekta, krajinskega arhitekta ali urbanista,
- je v večinski lasti arhitektov, krajinskih arhitektov ali urbanistov,
- imajo arhitekti, krajinski arhitekti ali urbanisti odločilen vpliv na upravljanje družbe.
- se ukvarja le z arhitekturno dejavnostjo (oziroma v primeru iz četrtea odstavka tega člena
tudi z inženirsko dejavnostjo),
- je večina članov poslovodnega organa članov zbornice,
- in ustanovitveni akt in notranji akti ne smejo biti v nasprotju s tem zakonom ter kodeksom
etike, ki ga sprejme zbornica,
(3) Gospodarska družba pridobi status projektivne družbe za opravljanje inženirske
dejavnosti z vpisom v imenik IZS, če izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima registrirano dejavnost projektiranja in z njo povezanega tehničnega svetovanja,
- ima zaposlenega po pogodbi o zaposlitvi vsaj enega pooblaščenega inženirja,
- je večina članov poslovodnega organa članov zbornice,
- nima registriranih dejavnosti v zvezi z nakupom, prodajo in posredovanjem nepremičnin,
prodajo, posredovanjem ali zastopanjem gradbenih izdelkov oziroma v zvezi z dejavnostjo
gradbeništva
- in ustanovitveni akt in notranji akti ne smejo biti v nasprotju s tem zakonom ter kodeksom
etike, ki ga sprejme zbornica.
(4) Projektivna družba, ki se ukvarja z arhitekturno in inženirsko dejavnostjo, mora
izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka tega člena, po pogodbi o zaposlitvi pa mora imeti
zaposlenega tudi vsaj enega pooblaščenega inženirja.
(5) Projektivna družba, ki se ukvarja zgolj z arhitekturno dejavnostjo, se vpiše v imenik
projektivnih družb ZAS. Projektivna družba, ki se ukvarja zgolj z inženirsko dejavnostjo, se
vpiše v imenik projektivnih družb IZS. Projektivna družba, ki se ukvarja z arhitekturno in z
inženirsko dejavnostjo, se vpiše v imenika projektivnih družb pri obeh zbornicah.
(6) Projektivna družba ni članica zbornice, vendar mora pri opravljanju dejavnosti
upoštevati kodeks poklicne etike in druga pravila ravnanja članov zbornice, ki se nanašajo na
opravljanje dejavnosti. V primeru nespoštovanja pravil zbornice je lahko zoper projektivno
družbo sprožen disciplinski postopek pred disciplinskim sodiščem zbornice.
30. člen
( vpis v imenik projektivnih družb)
(1) Projektivna družba lahko začne opravljati arhitekturno oziroma inženirsko dejavnost
z vpisom v imenik projektivnih družb ZAS oziroma IZS.
(2) Vpisna komisija zbornice vpiše projektivno družbo v imenik projektivnih družb na
njeno zahtevo, če predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 29. člena. Če družba, ki je
vložila zahtevo za vpis v imenik, ne izpolnjuje meril za vpis, vpisna komisija vpis zavrne.
(3) Zoper odločbo o vpisu oziroma o zavrnitvi vpisa je dovoljena pritožba na ministrstvo,
pristojno za gradbene zadeve.
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(4) Zbornica izda vpisani projektivni družbi najpozneje v petnajstih dnevih od dneva
vpisa v imenik projektivnih družb potrdilo in žig projektivne družbe z identifikacijsko
številko in označbo, iz katere mora biti razvidno, da gre za projektivno družbo.
(5) Obliko in vsebino članske izkaznice in enotnega žiga določita ZAS oziroma IZS v
soglasju z ministrom, pristojnim za prostorske in gradbene zadeve.
(6) Obveznost plačevanja pristojbine za vodenje v imeniku projektivnih družb nastopi s
prvim dnem meseca, ki sledi vpisu v imenik.
(7) Projektivna družba mora zbornici v 15 dneh sporočiti vsako spremembo, ki lahko
vpliva na status projektivne družbe (spremembo v lastništvu, upravljanju itn.).
31. člen
(izbris projektivne družbe)
(1) Projektivno družbo se izbriše iz imenika projektivnih družb:
- če pisno zahteva izbris,
- če preneha obstajati,
- če ne izpolnjuje več pogojev za vpis,
- če je bil zoper njo v disciplinskem postopku izrečen ukrep začasnega izbrisa
- ali če nima sklenjene pogodbe o zavarovanju za odgovornost za škodo zaradi opravljanja
arhitekturne oziroma inženirske dejavnosti iz 31. člena.
(2) Izbris iz imenika projektivnih družb pri eni od zbornic ne vpliva na pooblastila
projektivne družbe, ki jih ima zaradi vpisa v imenik projektivnih družb pri drugi zbornici.
32. člen
(zavarovanje odgovornosti za škodo)
VARIANTA: vskladiti z dikcijo v ZGO:
(1) Član zbornice (razen mirujočih in častnih članov) mora skleniti zavarovanje za kritje
odgovornosti v zvezi z napakami pri opravljanju arhitekturne oz. inženirske dejavnosti v
skladu z zakonom o graditvi objektov.
(2) Projektivna družba sklene zavarovanje za kritje odgovornosti v zvezi z napakami pri
opravljanju arhitekturne oz. inženirske dejavnosti v skladu z zakonom o graditvi objektov.
Projektivna družba mora imeti sklenjeno zavarovanje ves čas vpis v imenik projektivnih
družb.
(3) Minimalna zavarovalna vsota za zavarovalni primer znaša 50 000 eurov.
(4) ZAS in IZS nadzorujeta, ali imajo projektivne družbe sklenjena zavarovanja.
(5) ZAS in IZS lahko prevzameta sklepanje zavarovanja za svoje člane.
(6) Minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve, sprejme pravilnik o zavarovanju
odgovornosti za škodo pri gradnji, v katerem natančneje opredeli način in vrste zavarovanj.

6. POGLAVJE: POKLICNI ZBORNICI
33. člen
(namen delovanja zbornic)
(1) ZAS in IZS sta poklicni zbornici, ustanovljeni zaradi:
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− zagotavljanja strokovnosti in varovanja javnega interesa na področju urejanja prostora in
graditve objektov ter varstva tretjih oseb,
− zagotavljanja strokovnosti in razvoja na področju arhitekturne in inženirske dejavnosti,
varovanja poklicnih interesov svojih članov, omogočanja avtonomnega določanja
poklicnih pravil članov zbornice, avtonomnega nadziranja izvajanja teh pravil ter
podeljevanja strokovnih nazivov in opravljanja drugih javnih pooblastil v skladu s tem in
drugimi zakoni.
(2) Člani ZAS in člani IZS so vsi posamezniki, vpisani v katerega od imenikov, ki jih
vodita zbornici.
(3) ZAS in IZS sta pravni osebi javnega prava.
(4) Sedeža ZAS in IZS sta v Ljubljani.
(5) ZAS in IZS odgovarjata za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Člani za
obveznosti zbornice ne odgovarjajo.
34. člen
(delovno področje ZAS in IZS)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
1.

(1) ZAS opravlja zlasti naslednje naloge:
skrbi za razvoj kulture gradnje in prostorskega načrtovanja ter neodvisnost in ugled
strokovnega delovanja arhitektov, krajinskih arhitektov in urbanistov,
vodi imenike arhitektov, krajinskih arhitektov in urbanistov,
zagotavlja opravljanje strokovnih izpitov s področja arhitekture, krajinske arhitekture
in prostorskega načrtovanja,
varuje poklicne interese svojih članov in skrbi za strokovno in pravno podporo članom
skrbi za strokovno izpopolnjevanje svojih članov in sodeluje pri pripravi študijskih in
drugih izobraževalnih programov s področja arhitekturne dejavnosti in dejavnosti
prostorskega načrtovanja,
sprejema kodeks poklicne etike članov zbornice in disciplinski pravilnik
daje mnenja, predloge in stališča državnim organom, organom lokalnih skupnosti in
nosilcem javnih pooblastil ter pravosodnim in drugim organom v zvezi z dejavnostmi
arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja,
izvaja nadzor nad spoštovanjem aktov zbornice in ukrepa v skladu z disciplinskim
pravilnikom in drugimi akti zbornice,
vodi imenik projektivnih družb , ki opravljajo arhitekturne dejavnosti,
vodi druge sezname po tem zakonu,
vodi evidenco projektov članov zbornice in podeljuje evidenčne številke projektov in
nadzoruje, ali je projektna dokumentacija v skladu s predpisi in splošnimi akti zbornic,e
v skladu s predpisi o imenovanju sodnih izvedencev organizira pripravljalne seminarje
in strokovna preverjanja za kandidate za sodne izvedence s področja arhitekturne
dejavnosti,
za investitorja vodi izvedbo javnih natečajev s področja načrtovanja prostora ter
arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih rešitev,
ustanovi in vodi poravnalni svet in si prizadeva odpravljati spore med člani zbornice
oziroma izvajalci arhitekturne dejavnosti v zvezi z opravljanjem teh dejavnosti
in druge naloge po tem in drugih zakonih.
(2) IZS opravlja zlasti naslednje naloge:
varuje poklicne interese svojih članov in skrbi za strokovno in pravno podporo članom,
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2.

skrbi za razvoj in neodvisnost inženirske in geodetske dejavnosti ter neodvisnost in
ugled strokovnega delovanja pooblaščenih inženirjev, pooblaščenih vodij del in
odgovornih geodetov,
3.
sprejema kodeks poklicne etike članov zbornice in disciplinski pravilnik,
4.
izvaja nadzor nad spoštovanjem aktov zbornice in ukrepa v skladu z disciplinskim
pravilnikom in drugimi akti zbornice,
5.
zagotavlja opravljanje strokovnih izpitov s področja opravljanja inženirskih in
geodetskih storitev,
6.
vodi imenik pooblaščenih inženirjev, pooblaščenih vodij del in odgovornih geodetov,
7.
vodi imenik projektivnih družb, ki opravljajo inženirske dejavnosti,
8.
vodi imenik geodetskih podjetij,
9.
vodi druge evidence in sezname,
10. za investitorja vodi izvedbo javnih natečajev s področja konstrukcijskih, tehnoloških in
drugih rešitev in
11. daje mnenja, predloge in stališča državnim organom, organom lokalnih skupnosti,
nosilcem javnih pooblastil ter pravosodnim in drugim organom v zvezi z inženirsko in
geodetsko dejavnostjo,
12. skrbi za strokovno izpopolnjevanje svojih članov in sodeluje pri pripravi študijskih in
drugih izobraževalnih programov s področja inženirske in geodetske dejavnosti,
13. v skladu s predpisi o imenovanju sodnih izvedencev organizira pripravljalne seminarje
in strokovna preverjanja za kandidate za sodne izvedence s področja inženirske in
geodetske dejavnosti,
14. ustanovi in vodi poravnalni svet in si prizadeva odpravljati spore med člani zbornice v
zvezi z opravljanjem inženirske in geodetske dejavnosti,
15. in izvaja druge naloge po tem in drugih zakonih.
(3) ZAS in IZS lahko poleg nalog iz prvih dveh odstavkov opravljata tudi eno ali več
drugih dejavnosti, če te prispevajo k namenu ustanovitve zbornic in če imajo podlago v njunih
statutih.
35. člen
(organi zbornice, matične sekcije in skupno koordinacijsko telo)
(1) Organi ZAS in IZS so skupščina zbornice, predsednik, upravni odbor zbornice,
vpisna komisija, komisija za strokovne izpite in disciplinski organi. Zbornica lahko s statutom
določi tudi druge organe oziroma delovna telesa zbornice
(2) Predsednik zbornice in člani disciplinskih organov zbornice ne morejo biti člani
drugih organov oziroma delovnih teles zbornice.
(3) Statut podrobneje uredi naloge organov zbornice, trajanje njihovega mandata, njihovo
sestavo ter način izvolitve oziroma imenovanja.
36. člen
(skupščina zbornice)
(1) Skupščina zbornice je najvišji organ odločanja zbornice in ima zlasti naslednje
pristojnosti:
- sprejme statut zbornice, kodeks etike in disciplinski pravilnik in druge splošne akte
zbornice
- imenuje in razrešuje predsednika zbornice, člane vpisne komisije in disciplinskih organov
zbornice,
- sprejema program dela in finančni načrt zbornice ter določa višino članarine
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sprejema druge odločitve v skladu s tem zakonom in statutom zbornice.
(2) Skupščina lahko v skladu s statutom imenuje odbore in komisije kot svoja delovna
telesa.
37. člen
(upravni odbor zbornice)
(1) Upravni odbor zbornice je izvršilni organ zbornice. Upravni odbor zbornice vodi
poslovanje zbornice in skrbi za izvrševanje programa dela, splošnih aktov in sklepov
skupščine zbornice. Upravnemu odboru zbornice predseduje predsednik zbornice. Upravni
odbor lahko sprejema tudi splošne akte zbornice, če tako določa statut.
(2) Upravni odbor zbornice lahko imenuje komisije oziroma delovna telesa za
opravljanje posameznih nalog zbornice. Upravni odbor zbornice na predlog posameznih strok
združenih v zbornici imenuje izpitne komisije za posamezne vrste strokovnih izpitov.
(3) Člane upravnega odbora zbornice imenuje in razrešuje skupščina zbornice.
(4) Upravni odbor zbornice je v postopku opravljanja strokovnega izpita pritožbeni organ
na 2. stopnji.
38. člen
(predsednik zbornice)
(1) Predsednik oziroma predsednica zbornice (v nadaljnjem besedilu: predsednik
zbornice) predstavlja in zastopa zbornico.
(2) Predsednik zbornice je član upravnega odbora zbornice po funkciji in predseduje
upravnemu odboru zbornice, ga predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje.
39. člen
(vpisna komisija)
(1) Vpisna komisija odloča o vpisu v imenike zbornice in o izbrisu iz njih. Vpisna
komisija je pri opravljanju svojih nalog samostojna in neodvisna.
(2) V vpisni komisiji morajo biti zastopani predstavniki vseh strok združenih v zbornici.
Vpisna komisija odloča z navadno večino vseh članov komisije.
(3) Vpisna komisija izmed svojih članov izvoli predsednika komisije. Predsednik vpisne
komisije zastopa in predstavlja komisijo ter podpisuje odločbe o vpisu oziroma izbrisu.
(4) Mešano komisijo za izjemni vpis posameznika iz 9. člena in iz 17. člena sestavljajo
vsi člani vpisne komisije, predstavnik ministrstva, pristojnega za gradbene zadeve in
predstavnik fakultete tiste stroke, na katero se veže pooblastilo, za katerega se zaproša.
Predstavnike ministrstva in fakultet mora na poziv vpisne komisije v mešano komisijo
imenovati minister, pristojen za gradbene zadeve oziroma dekan fakultete v 10. dneh od
prejema poziva. Mešana komisija odloča o izjemnem vpisu soglasno (VARIANTA: z večino
glasov vseh članov komisije).
40. člen
(komisija za strokovne izpite)
(1) Komisija za strokovne izpite zagotavlja izvajanje strokovnih izpitov, ki se opravljajo
na zbornici in izvaja nostrifikacije strokovnih izpitov, ki so bili opravljeni v tujini. Člani
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komisije za strokovne izpite so vsi predsedniki izpitnih komisij za posamezne vrste izpitov.
Predsednike posameznih izpitnih komisij imenuje upravni odbor zbornice.
(2) Člani izmed sebe izvolijo predsednika komisije za strokovne izpite. Predsednik
zastopa in predstavlja komisijo ter skupaj s predsedniki posameznih izpitnih komisij
podpisuje potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.
(3) Predsednik komisije za strokovne izpite je pritožbeni organ na 1. stopnji.
41. člen
(disciplinski organi)
(1) Disciplinska organa zbornice sta disciplinsko sodišče in disciplinski tožilec oziroma
disciplinska tožilka (v nadaljnjem besedilu: disciplinski tožilec). V disciplinskih zadevah
zoper člane poklicne zbornice in zoper v imenik zbornice vpisane projektivne družbe odloča
disciplinsko sodišče zbornice. Pred disciplinskim sodiščem zastopa obtožbo disciplinski
tožilec.
(2) Disciplinsko sodišče izmed svojih članov izvoli predsednika disciplinskega sodišča.
(3) Delovanje disciplinskih organov natančneje uredita statut in disciplinski pravilnik.
42. člen
( statut in drugi akti zbornice)
(1) Zbornica ima svoj statut, s katerim se podrobneje uredi zlasti:
1.
pravice in dolžnosti članov zbornice
2.
organizacijo, pristojnosti in način izvolitve organov zbornice,
3.
dejavnosti poklicne zbornice,
4.
disciplinske zadeve
5.
poravnalni svet
6.
zastopanje in predstavljanje poklicne zbornice,
7.
način zagotavljanja enakopravnega in enakovrednega zastopanja vseh strok, ki so
združene v poklicni zbornici,
8.
način in organizacija izvajanja javnih pooblastil,
9.
financiranje zbornice,
10. obveščanje članov zbornice,
11. strokovno izobraževanje članov zbornice.
(2) Statut, kodeks poklicne etike in disciplinski pravilnik sprejema skupščina z
dvotretjinsko večino glasov navzočih članov skupščine.
(3) Statut in splošni akti, s katerimi zbornica ureja zadeve, ki so s tem zakonom določene
kot javno pooblastilo, se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije po pridobitvi mnenja
ministra, pristojnega za gradbene zadeve.
(4) Minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve, lahko zadrži izvrševanje
splošnih aktov iz tretjega odstavka, za katere meni, da so nezakoniti, ter jih predloži v mnenje
Vladi Republike Slovenije.
43. člen
(viri financiranja zbornice)
(1) Delovanje zbornice se financira iz:
1.
članarin
2.
taks, ki jih zbornica zaračunava za opravljanje javnih pooblastil,
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plačil za druge storitve, ki jih zbornica opravlja za svoje člane oz. druge osebe,
denarnih kazni za disciplinske prekrške in povračil stroškov, ki jih ima zbornica zaradi
vodenja disciplinskih postopkov,
5.
drugih virov. Za druge vire se štejejo tudi donacije, dotacije in drugi prispevki pravnih
in fizičnih oseb, ter sredstva, ki jih zbornica pridobi zunaj okvira javnih pooblastil, vendar
v okviru del in nalog predvidenih v statutu zbornice.
(2) Zbornica samostojno odmerja in pobira članarino, takse in druga plačila iz prvega
odstavka tega člena.
(3) Obveznost plačevanja članarine nastopi s prvim dnem v mesecu, ki sledi včlanitvi.
(4) Način plačevanja članarine in drugih virov financiranja se uredi s statutoma zbornic.
(5) V primeru neplačevanja članarine je zbornica izvršilni naslov.
3.
4.

44. člen
(določanje višine članarine)
(1) Članarino določi skupščina zbornice na podlagi letnega plana dela zbornice.
Članarina se določi tako, da se ovrednoti predvidene stroške financiranje materialnih in drugih
stroškov, ki jih ima zbornica v zvezi z obravnavo vlog za vpis v imenikov in seznamov
zbornice, vpisom v imenike, vodenjem in vzdrževanjem imenikov, v zvezi z obravnavo prijav
na strokovni izpit, opravljanjem strokovnih izpitov, izdajo potrdil o opravljenem izpitu in
vodenjem evidenc o strokovnih izpitih, v zvezi z obravnavo prijav in vodenjem disciplinskih
postopkov zoper člane zbornice, strokovnim delovanjem strok in komisij, vodenjem
poravnalnega sveta ter v zvezi z informiranjem in izobraževanjem članov zbornice. Od
predvidenih stroškov se odštejejo takse, preostali predvideni stroški pa so osnova za določitev
članarine. Članarina se določi lahko kot članarina enakopravno porazdelijo med člane
zbornice.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je član zbornice, katerega skupni prihodki iz
dejavnosti preteklega leta niso presegli 1,000.000 tolarjev, za tekoče leto oproščen plačevanja
članarine, če podatek o tem posreduje zbornici do konca marca tekočega leta.
45. člen
(takse in druga plačila)
(1) Višina taks iz 2. točke 43. člena se določa na podlagi materialnih in drugih stroškov,
ki jih ima zbornica v zvezi z obravnavo vlog za vpis v imenik, vpisom v imenik, izdajanjem
potrdil, izkaznic in žigov, vodenjem in vzdrževanjem imenika, v zvezi z obravnavo prijav na
strokovni izpit, opravljanjem strokovnih izpitov, izdajo potrdil o opravljenem izpitu in
vodenjem evidenc o strokovnih izpitih. Višina taks in drugih plačil za delo zbornice se določi
s cenikom zbornice, ki ga sprejme upravni odbor zbornice.
(2) Storitve iz 3. točke prvega odstavka 43. člena zbornica izvaja in zaračunava po tržnih
načelih.
46. člen
(obveznost namenske uporabe sredstev, dobljenih iz članarin in drugih virov financiranja)
Sredstva, pridobljena s članarinami in taksami, se lahko namenijo le za financiranje
materialnih in drugih stroškov, ki jih ima zbornica v zvezi z obravnavo vlog za vpis v
imenikov in seznamov zbornice, vpisom v imenike, vodenjem in vzdrževanjem imenikov, v
zvezi z obravnavo prijav na strokovni izpit, opravljanjem strokovnih izpitov, izdajo potrdil o
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opravljenem izpitu in vodenjem evidenc o strokovnih izpitih, v zvezi z obravnavo prijav in
vodenjem disciplinskih postopkov zoper člane zbornice, strokovnim delovanjem strok in
komisij ter v zvezi z informiranjem in izobraževanjem članov zbornice. Druga pridobljena
sredstva lahko zbornica nameni tudi za svetovanje in izvajanje neposredne strokovne pomoči
članom ter za druge naloge po programu dela zbornice.
47. člen
(disciplinske kršitve in sankcije)
(1) Disciplinske kršitve članov poklicne zbornice in v imenik zbornice vpisanih
projektivnih družb in geodetskih podjetij določa disciplinski pravilnik zbornice. Nihče ne
more biti disciplinsko kaznovan za ravnanje, če to ravnanje ni bilo že prej določeno kot
disciplinska kršitev in če ni bila zanj določena tudi disciplinska sankcija.
(2) Disciplinske sankcije so:
- opomin,
- denarna kazen do najvišje višine 15.000 eurov za člane zbornice oziroma do 30.000 eurov
za projektivne družbe in geodetska podjetja, vpisane v imenike zbornic,
- začasna prepoved udeležbe na javnih natečajih za dobo od treh do sedem let
- ter izbris iz imenika za dobo do največ sedem let.
(3) Denarna kazen se lahko izreče kot samostojna sankcija ali skupaj s prepovedjo
udeležbe na javnih natečajih ali izbrisom iz imenika.
48. člen
(disciplinski postopek)
(1) O disciplinskih kršitvah razsoja disciplinsko sodišče v disciplinskem postopku.
(2) Disciplinski postopek se začne na pisno zahtevo disciplinskega tožilca.
(3) V disciplinskem postopku ima kršitelj pravico biti zaslišan in lahko predlaga izvedbo
dokazov. Disciplinsko sodišče odloči po opravljeni ustni obravnavi.
(4) Zoper odločbo disciplinskega sodišča je dovoljen upravni spor.
49. člen
(opravljanje nalog na podlagi javnega pooblastila)
(1) ZAS opravlja naloge iz 5. do 7. alinej prvega odstavka 34. člena kot javno pooblastilo
po določbah tega zakona. IZS opravlja naloge iz 5. do 8 alineje drugega odstavka 34. člena
kot javno pooblastilo po določbah tega zakona in zakona, ki ureja opravljanje geodetskih
dejavnosti.
(2) ZAS in IZS morata za izvajanje javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka izpolnjevati
kadrovske, prostorske in druge pogoje, ki jih s pravilnikom predpiše in ugotovi minister,
pristojen za gradbene zadeve, z odločbo v upravnem postopku.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka preverja ministrstvo, pristojno za
gradbene zadeve.
50. člen
(strokovno nadzorstvo nad izvajanjem javnih pooblastil)
(1) Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem nalog, ki jih zbornica opravlja kot javno
pooblastilo po določbah tega zakona, opravlja ministrstvo, pristojno za gradbene zadeve.
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(2) Predstavniki ministrstva, pristojnega za gradbene zadeve, se imajo pravico
udeleževati sej organov zbornice (razen sej disciplinskih organov), na njih razpravljati ter
predlagati obravnavanje določenih zadev na teh sejah.
(3) Če predsednik zbornice ali drug njen pristojni organ na predlog upravičenih oseb ne
skliče seje skupščine oziroma seje upravnega odbora, jo na predlog člana skupščine lahko
skliče minister, pristojen za gradbene zadeve.
(4) Če ministrstvo pri opravljanju nadzorstva ugotovi hujše kršitve pri poslovanju
pristojnih organov zbornice oziroma če ugotovi, da določeni sklep ali splošni akt, ki je v zvezi
z opravljanjem javnih pooblastil zbornice, ne temelji na zakonu ali na njegovi podlagi
izdanem predpisu, lahko s posebnim sklepom zadrži izvrševanje takšnega sklepa ali splošnega
akta. V sklepu mora navesti razloge za zadržanje in predložiti pristojnemu organu zbornice,
da o njem ponovno odloči.
(5) Če pristojni organ zbornice vztraja pri svoji odločitvi, o sporu odloči Vlada na
predlog ministra, pristojnega za gradbene zadeve.
51. člen
(možnost prenehanja javnega pooblastila in izpolnitev posebnih pogojev pred stečajem ali
likvidacijo)
(1) Javno pooblastilo, ki ga imata zbornici po tem zakonu, preneha, če zbornica ne
izpolnjuje več predpisanih pogojev oziroma če dela v nasprotju s predpisi. Odločbo o
odvzemu opravljanja javnega pooblastila sprejme minister, pristojen za gradbene zadeve.
(2) V primeru, da pride do likvidacijskega ali stečajnega postopka zbornice, se ta
postopek ne glede na predpise, ki urejajo prenehanje pravnih oseb, ne more zaključiti prej,
preden zbornica ne izroči ministrstvu, pristojnemu za gradbene zadeve, imenika in drugih
evidenc, ki jih je vodila pri izvajanju javnih pooblastil po določbah tega zakona oziroma
zakona o geodetski dejavnosti.
(3) V primeru prenehanja zbornice zagotavlja opravljanje nalog, ki jih ta zakon določa
kot javna pooblastila zbornice, ministrstvo, pristojno za gradbene zadeve.

7. POGLAVJE: PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

52. člen
(pridobitev strokovnega naziva arhitekta)
-

-

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona pridobi strokovni naziv »arhitekt posameznik:
ki ima ob uveljavitvi tega zakona pridobljen status pooblaščenega arhitekta po 129. členu
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23,
41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 92/2005-ZJC-B,
93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1)
ali pridobljeno licenco z označbo A po 130. členu ZGO-1.
53. člen
(pridobitev strokovnega naziva krajinskega arhitekta)
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(1) Z dnem uveljavitve tega zakona pridobi strokovni naziv »krajinski arhitekt« tisti
posameznik:
- ki ima ob uveljavitvi tega zakona pridobljen status pooblaščenega krajinskega arhitekta po
129. členu ZGO-1
- oziroma pridobljeno licenco z označbo KA po 130. členu ZGO-1.
(2) Posameznik iz prvega odstavka obdrži pet let po uveljavitvi tega zakona tudi
pooblastilo za odgovorno prostorsko načrtovanje za podrobne občinske načrte, v tem času pa
ima tudi pravico do opravljanja dopolnilnega strokovnega izpita iz prostorskega načrtovanja.
(3) Posameznik iz prvega odstavka, ki je v roku iz prejšnjega odstavka opravil dopolnilni
strokovni izpit iz prostorskega načrtovanja, obdrži pooblastilo za odgovorno prostorsko
načrtovanje za podrobne občinske načrte tudi po preteku petih let od uveljavitve tega zakona.
54. člen
(pridobitev strokovnega naziva urbanista)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona pridobi strokovni naziv urbanista pooblaščenega
prostorskega načrtovalca posameznik, ki ima ob uveljavitvi tega zakona pridobljeno licenco z
oznako P.
(2) Strokovni naziv urbanista lahko pridobi na lastno zahtevo posameznik, ki ima ob
uveljavitvi tega zakona licenco A oziroma KA in podiplomski specialistični študij urbanizma
ali planiranja in tri leta delovnih izkušenj na področju prostorskega načrtovanja, če opravi
dopolnilni strokovni izpit iz prostorskega načrtovanja.
(3) Strokovni naziv urbanista lahko na lastno zahtevo pridobi posameznik, ki ima z
dnem uveljavitve tega zakona pridobljeno licenco A ali KA in deset let delovnih izkušenj na
področju prostorskega načrtovanja, če opravi dopolnilno izobraževanje s področja
prostorskega načrtovanja, ki ga organizira ZAS, in dopolnilni strokovni izpit iz prostorskega
načrtovanja.
(4) Strokovni naziv urbanista lahko na lastno zahtevo pridobi posameznik, ki ima ob
uveljavitvi tega zakona pridobljeno licenco A ali KA, če ima najmanj 20 let delovnih izkušenj
na področju prostorskega načrtovanja.
55. člen
(pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni inženir)
(1) Šteje se, da osebe, ki so z dnem uveljavitve tega zakona vpisane v imenik
pooblaščenih inženirjev s pooblastilom za odgovorno projektiranje načrtov za manj zahtevne
in enostavne objekte ustrezne stroke v skladu z določbami ZGO-1, izpolnjujejo pogoje za
pooblaščenega inženirja s pooblastilom za odgovorno projektiranje, gradbeni nadzor in
odgovorno vodenje del manj zahtevnih in enostavnih objektov po tem zakonu za tisto stroko,
v zvezi s katero so opravili posebni del strokovnega izpita in za katero imajo pooblastilo za
projektiranje.
(2) Šteje se, da osebe, ki so z dnem uveljavitve tega zakona vpisane v imenik
pooblaščenih inženirjev s pooblastilom za odgovorno projektiranje načrtov za zahtevne, manj
zahtevne in enostavne objekte ustrezne stroke v skladu z določbami ZGO-1, izpolnjujejo
pogoje za pooblaščenega inženirja s pooblastilom za odgovorno projektiranje, gradbeni
nadzor in odgovorno vodenje del zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov po tem
zakonu za tisto stroko, v zvezi s katero so opravili posebni del strokovnega izpita in za katero
imajo pooblastilo za projektiranje.
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(3) Šteje se, da osebe, ki so z dnem uveljavitve tega zakona vpisane v imenik
pooblaščenih inženirjev s pooblastilom za odgovorno revidiranje načrtov ustrezne stroke v
skladu z določbami ZGO-1, izpolnjujejo pogoje za pooblaščenega inženirja s pooblastilom za
odgovorno revidiranje po tem zakonu za tisto stroko, v zvezi s katero so opravili posebni del
dopolnilnega strokovnega izpita za revidiranje in za katero imajo pooblastilo za revidiranje.
(4) Šteje se, da univerzitetni diplomirani inženirji, ki so z dnem uveljavitve tega zakona
vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev s pooblastilom za odgovorno vodenje del za manj
zahtevne in enostavne objekte ustrezne stroke v skladu z določbami ZGO-1, izpolnjujejo
pogoje za pooblaščenega inženirja s pooblastilom za odgovorno projektiranje, gradbeni
nadzor in odgovorno vodenje del manj zahtevnih in enostavnih objektov po tem zakonu za
tisto stroko, v zvezi s katero so opravili posebni del strokovnega izpita in za katero imajo
pooblastilo za vodenje del.
(5) Šteje se, da univerzitetni diplomirani inženirji, ki so z dnem uveljavitve tega zakona
vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev s pooblastilom za odgovorno vodenje del za
zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte ustrezne stroke v skladu z določbami ZGO-1,
izpolnjujejo pogoje za pooblaščenega inženirja s pooblastilom za odgovorno projektiranje,
gradbeni nadzor in odgovorno vodenje del zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov
po tem zakonu za tisto stroko, v zvezi s katero so opravili posebni del strokovnega izpita in za
katero imajo pooblastilo za vodenje del.
56. člen
(pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni vodja del)
(1) Šteje se, da diplomirani inženirji in inženirji, ki so z dnem uveljavitve tega zakona
vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev s pooblastilom za odgovorno vodenje del za manj
zahtevne in enostavne objekte ustrezne stroke v skladu z določbami ZGO-1, izpolnjujejo
pogoje za pooblaščenega vodjo del s pooblastilom za gradbeni nadzor in odgovorno vodenje
del manj zahtevnih in enostavnih objektov po tem zakonu za tisto stroko, v zvezi s katero so
opravili posebni del strokovnega izpita in za katero imajo pooblastilo za vodenje del.
(2) Šteje se, da diplomirani inženirji in inženirji, ki so z dnem uveljavitve tega zakona
vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev s pooblastilom za odgovorno vodenje del za
zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte ustrezne stroke v skladu z določbami ZGO-1,
izpolnjujejo pogoje za pooblaščenega vodjo del s pooblastilom za gradbeni nadzor in
odgovorno vodenje del zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov po tem zakonu za
tisto stroko, v zvezi s katero so opravili posebni del strokovnega izpita in za katero imajo
pooblastilo za vodenje del.
(3) Šteje se, da tehniki, ki na dan uveljavitve tega zakona izpolnjujejo pogoje iz drugega
odstavka 230. člena ZGO-1, izpolnjujejo pogoje za pooblaščenega vodjo del s pooblastilom
za gradbeni nadzor in odgovorno vodenje del zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov po tem zakonu za tisto stroko, v zvezi s katero so opravili posebni del strokovnega
izpita, še tri mesece od dneva uveljavitve tega zakona, potem pa samo, če se do dne izteka teh
treh mesecev vpišejo v imenik IZS.
(4) Šteje se, da inženirji, ki na dan uveljavitve tega zakona izpolnjujejo pogoje iz tretjega
odstavka 230. člena ZGO-1, izpolnjujejo pogoje za pooblaščenega vodjo del s pooblastilom
za gradbeni nadzor in odgovorno vodenje del manj zahtevnih in enostavnih objektov po tem
zakonu za tisto stroko, v zvezi s katero so opravili posebni del strokovnega izpita, še tri
mesece od dneva uveljavitve tega zakona, potem pa samo, če se do dne izteka teh treh
mesecev vpišejo v imenik IZS.
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(5) Šteje se, da tehniki, ki na dan uveljavitve tega zakona izpolnjujejo pogoje iz prvega
odstavka 77. člena ZGO-1, izpolnjujejo pogoje za pooblaščenega vodjo del s pooblastilom za
gradbeni nadzor in odgovorno vodenje del manj zahtevnih in enostavnih objektov po tem
zakonu za tisto stroko, v zvezi s katero so opravili posebni del strokovnega izpita, še tri
mesece od dneva uveljavitve tega zakona, potem pa samo, če se do dne izteka teh treh
mesecev vpišejo v imenik IZS.
58.a člen
(pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni vodja posameznih del)
(6) Šteje se, da inženirji in tehniki, ki na dan uveljavitve tega zakona izpolnjujejo pogoje
iz tretjega odstavka 77. člena ZGO-1, izpolnjujejo pogoje za odgovorno vodenje posameznih
del in odgovorni gradbeni nadzor nad izvajanjem posameznih gradbenih del po tem zakonu za
tisto stroko, v zvezi s katero so opravili posebni del strokovnega izpita, še tri mesece od dneva
uveljavitve tega zakona, potem pa samo, če se do dne izteka teh treh mesecev vpišejo v
imenik IZS.
57. člen
(zamenjava članskih izkaznic in žigov)
(1) Zbornica brez nadomestila zamenja članske izkaznice in žige članov zbornice, ki so
bili vpisani v imenik zbornice na dan uveljavitve tega zakona, v treh mesecih po sprejetju
pravilnika o žigih in članskih izkaznicah. Do takrat lahko člani zbornice uporabljajo žige in
izkaznice, oblikovane in izdane v skladu s pravilnikom o obliki in vsebini izkaznice in
enotnega žiga pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih
prostorskih načrtovalcev in pravilnikom o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga
pooblaščenih inženirjev.
58. člen
(imeniki)
(1) Imenik ZAPS in imenik IZS, ki ga na dan uveljavitve tega zakona vodita Zbornica
arhitektov Slovenije in Inženirska zbornica Slovenije, postanega imenika ZAS in IZS.
59. člen
(zbornici)
(1) Naloge ZAS po tem zakonu z dnem uveljavitve tega zakona začne opravljati
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, ki je bila ustanovljena na podlagi 108. člena
ZGO-1. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije mora v enem mesecu po uveljavitvi tega
zakona spremeniti svoje ime v skladu s tem zakonom.
(2) Naloge IZS po tem zakonu začne z dnem uveljavitve tega zakona opravljati
Inženirska zbornica Slovenije, ki je bila ustanovljena na podlagi 108. člena ZGO-1.
(3) Zbornici iz prvega odstavka morata svoja statuta in druge splošne akte o organizaciji
zbornice prilagoditi temu zakonu v enem letu od njegove uveljavitve.
60. člen
(podzakonski akti)
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(1) Minister mora sprejeti podzakonske akte po tem zakonu v enem letu po njegovi
uveljavitvi.
(2) Do uveljavitve podzakonskih aktov iz prvega odstavka zbornice pri izvajanju javnih
pooblastil uporabljajo naslednje podzakonske akte:
1.
Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih arhitektov,
pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev, (Uradni list
RS, št. 114/2004, 53/2005)
2.
Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev,
(Uradni list RS, št. 51/2004, 60/2005, 73/2005)
3.
Pravilnik o pogojih za izdajo mnenja v postopku za priznanje kvalifikacije
odgovornega projektanta arhitekture (Uradni list RS, št. 41/2004)
4.
Pravilnik o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev (Uradni list
RS, št. 124/03 in 56/05).
5.
Pravilnik o pogojih, ki jih mora za izvajanje javnih pooblastil izpolnjevati poklicna
zbornica, Uradni list RS, št. 59/03
6.
Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in
prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03, 56/05).
61. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 28. in 77. člen ter celoten četrti del
ZGO-1.
62. člen
(končna določba)
(1) Ta zakon začne veljati v 15 dneh po njegovi objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in se prične uporabljati ..................
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