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POVZETEK
Magistrsko diplomsko delo proučuje vlogo nadzornega inženirja pri pogodbi o nadzoru nad
gradnjo, kjer so opredeljene tudi njegove naloge in odgovornosti, ki so mu poverjene. Gradnja
kot kompleksen proces zgraditve različnih objektov potrebuje strokovno in tehnično
podkovano osebo, ki nadzoruje celotno izvedbo gradbenih del, da so izvedena v skladu s
projektno dokumentacijo, z gradbeno zakonodajo in drugimi ustreznimi predpisi. Naročnik
mora pri izbiri osebe nadzornega inženirja upoštevati, da ima izbrana oseba dovolj znanj in
izkušenj s področja graditve objektov, da je lahko »kos nalogi«, ki ji je poverjena. V slovenskem
pravnem redu imamo več različnih predpisov, ki urejajo vlogo in odgovornost nadzornega
inženirja. V razmerju naročnika in nadzornega inženirja se zaradi asimetrije informacij lahko
pojavljajo številne težave in nevarnosti v njunem razmerju. Pomembna je tudi razlika med
našim pravnim redom, ki spada v kontinentalno pravno ureditev in anglosaško pravno
ureditvijo, ki opredeljuje nadzornega inženirja kot neodvisnega strokovnjaka, ki poleg
tehničnega nadzora opravlja tudi številne druge dejavnosti, med katere spadajo tudi
svetovanje naročniku tekom gradnje in koordiniranje drugih udeležencev pri gradnji.
Magistrsko diplomsko delo ugotavlja, da je vloga nadzornega inženirja v gradbenem procesu
izredno pomembna. Njegova vloga ni izrecno urejena v Obligacijskem zakoniku, kar prispeva
k temu, da pravice in obveznosti nadzornega inženirja, ki so opredeljene v Gradbenem zakonu
kot javnopravnem predpisu, vplivajo na obligacijskopravna vprašanja in obveznosti
nadzornega inženirja v razmerju do naročnika gradnje.

Ključne besede: nadzorni inženir, naročnik, pogodba o nadzoru nad gradnjo, Gradbeni zakon,
Rdeča knjiga FIDIC, Posebne gradbene uzance, asimetrija informacij, kontinentalna in
anglosaška pravna ureditev
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ABSTRACT
The Master's thesis examines the role of an engineer or a building surveyor in the Construction
Supervision Contract, which also defines his duties and responsibilities that are entrusted to
him. Construction as a complex process of building various facilities requires a professional
and technically personified person, who monitors the entire construction work, so that is
carried out in accordance with the project documentation, the construction legislation and
other relevant regulations. When selecting an engineer, the employer must take into account
that the selected person has sufficient knowledge and experience in the construction of
objects, so that he can be "qualified for the tasks" that are entrusted to him. We have several
different regulations within Slovenian legal order that regulate the role and responsibility of
the engineer. Due to the asymmetry of information the employer and the engineer may
encounter a number of problems and dangers within their relationship. It is also important to
distinguish between our legal system, which belongs to the Continental legal system and the
Anglo-Saxon legal system, which defines the engineer as an independent expert, who in
addition to the technical supervision also performs many other activities, including counseling
to the employer throughout the construction and coordination of other participants in the
construction. The Master's thesis notes that the role of the engineer is extremely important
in the construction process. His role is not explicitly regulated in the Obligatory Code, which
contributes to the fact that the rights and obligations of the engineer, which are defined in
the Building Act as a public law regulation, affect the legal issues and the obligations of the
engineer in relation to the employer.

Key words: engineer, employer, Construction Supervision Contract, Building Act, FIDIC Red
Book, Special Construction Usages, asymmetry of information, Continental and Anglo-Saxon
legal system
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1. UVOD
Gradnja kot pomemben proces zgraditve različnih konstrukcij in gradbenih objektov potrebuje
za popolno izvedbo ustrezen nadzor. V magistrskem diplomskem delu je kot izhodišče
predstavljena pravna narava pogodbe o nadzoru nad gradnjo, njene značilnosti ter pogodbeni
stranki te pogodbe. Pogodba o nadzoru nad gradnjo ni ustrezno urejena v Obligacijskem
zakoniku (OZ),1 vendar jo novejša sodna praksa uvršča med mandatne pogodbe, v kateri sta
pogodbeni stranki naročnik gradnje ali investitor in nadzorni inženir.
Nadalje je poudarjeno in razloženo, zakaj je nadzor nad gradnjo potreben in zakaj je izbira
ustreznega nadzornega inženirja učinkovita. Naročniki večinoma niso strokovno dobro
podkovani, da bi lahko sami nadzirali delo izbranih izvajalcev in prav zaradi pomanjkanja
ustreznih znanj s področja gradbeništva, inženirstva in drugih povezanih področij pri gradnji,
skoraj vedno poverijo nadzor ustrezno izbranemu nadzornemu inženirju. Nadzorni inženirji naj
bi delovali v naročnikovem imenu, vendar lahko nekateri nadzorni inženirji izkoristijo svoj
položaj za lastno korist in izrabijo asimetrijo informacij, ker imajo ponavadi več informacij na
področju gradbeništva in so bolj strokovno podkovani kot naročniki.
Poleg tega je predstavljena pravna podlaga pogodbe o nadzoru nad gradnjo in podana
primerjava urejenosti gradbenega nadzora v različnih pravnih virih. Magistrsko diplomsko delo
je osredotočeno na vlogo nadzornega inženirja kot stranke pogodbe o nadzoru nad gradnjo
ter na njegova pooblastila, naloge in odgovornosti pri opravljanju dela. Kot ključno je
predstavljen pomen nadzornega inženirja kot tretje osebe, ki deluje na strani naročnika
oziroma investitorja.

2. SPLOŠNO O POGODBI O NADZORU NAD GRADNJO
2.1. Pravna narava pogodbe
OZ kot temeljni zakonik na področju obligacijskega prava ne ureja vseh pogodbenih tipov, kot
so mešani ali zloženi posli, temveč ureja le tradicionalne tipe pogodb, med katere spada tudi
gradbena pogodba. Ena izmed takih pogodb, ki niso izrecno urejene v OZ, je tudi pogodba o
nadzoru nad gradnjo.2

1

Ur. l. RS, št. 97/2007, 30/2010, 20/2018.
V. Kranjc, Pravice in obveznosti nadzornega inženirja do naročnika in izvajalca gradnje, v: Podjetje in delo, 43
(2017), str. 1114.
2
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Kljub temu, da pogodba o nadzoru nad gradnjo ni posebej zakonsko urejena, jo lahko z
uporabo ustreznih določb OZ ustrezno umestimo in razložimo njene temeljne značilnosti.
Novejša slovenska pravna teorija in sodna praksa namreč uvrščata pogodbo o nadzoru nad
gradnjo med pogodbe prizadevanja, za katere veljajo pravila mandatne pogodbe.3
Pogodba o naročilu ali mandatna pogodba spada med pogodbe, ki so ustrezno urejene v OZ.
766. člen OZ določa, da se pri mandatni pogodbi prevzemnik naročila zavezuje naročitelju, da
bo zanj opravil določene posle, za katere ima prevzemnik naročila pravico do plačila za svoj
trud.4
Mandatna pogodba se od drugih vrst pogodb razlikuje v izpolnitvenem ravnanju, ki se ga
obveže opraviti mandatar. Mandatarjevo izpolnitveno ravnanje ima značilnost obligacije
prizadevanja, pri čemer se njegova obveznost razlikuje od obveznosti podjemnika po podjemni
pogodbi, za katero je značilna obligacija uspeha. Nadzorni inženir kot mandatar se obveže, da
si bo prizadeval doseči končni interes naročitelja, pri tem pa bo ravnal v skladu z ustrezno
strokovno skrbnostjo. Za pogodbo prizadevanja je značilno, da pogodbena stranka krši svoje
pogodbene obveznosti takrat, ko ravna v nasprotju z ustrezno profesionalno skrbnostjo. 5
Sklenitev pogodbe o nadzoru nad gradnjo povzroči enako kot mandatna pogodba nastanek
dvostranskega obligacijskega razmerja. Tako naročnik in nadzorni inženir se zavežeta opraviti
izpolnitvena ravnanja. Izpolnitveno ravnanje nadzornega inženirja je opravljanje storitve
nadzora nad gradnjo, medtem ko pa je izpolnitveno ravnanje naročnika plačilo nadzornemu
inženirju za opravljene storitve nadzora. Nadzorni inženir svoje storitve nadzora nad gradnjo
opravlja odplačno.6
Nadzorni inženir opravlja storitev nadzora nad gradnjo celotno obdobje gradnje objekta, zato
se izpolnitveno ravnanje nadzornega inženirja izpolnjuje nepretrgoma v obdobju, v katerem
poteka gradnja. Izpolnitveno ravnanje ima zato značilnosti nepretrganega trajnega
izpolnitvenega ravnanja.7

3

V. Kranjc, Pravice in obveznosti nadzornega inženirja do naročnika in izvajalca gradnje, v: Podjetje in delo, 43
(2017), str. 1115.
4
Ur. l. RS, št. 97/2007, 30/2010, 20/2018.
5
N. Plavšak in drugi, Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem (2004), str. 188, 190, 191.
6
Prav tam, str. 1106.
7
Prav tam.
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Z opravljanjem nadzora nad gradnjo nadzorni inženir hkrati izpolnjuje svojo obveznost do
naročnika in uresničuje naročnikovo pravico do nadzora, ki jo ima v razmerju do izvajalca
gradbenih del.8
Ena od značilnosti mandatne pogodbe je tudi, da tveganje uspeha posla bremeni naročitelja,
pri čemer mora naročitelj mandatarju plačati za njegov trud pri izvajanju določenega posla
kljub temu, da posel ni bil končan oziroma ni privedel do željenega uspeha. 9 Novejša sodna
praksa temu pritrjuje in določa, da nadzorni inženir kot mandatar dobi plačilo za opravljeno
delo, če uspešno izvede posel in ravna v skladu z naročnikovimi interesi ali da posla sicer
uspešno ne opravi, vendar ravna v skladu z ustrezno profesionalno skrbnostjo in v skladu z
interesi naročnika, in sicer tako, da si z ustrezno skrbnostjo prizadeva, da se uresniči
naročnikov interes.10 V nasprotju z mandatno pogodbo pa je v podjemni pogodbi tveganje
neuspeha na strani tistega, ki izpolnjuje svojo obveznost, v tem primeru podjemnika.11
Storitve mandatar ponavadi opravlja poklicno, in sicer v zvezi z opravljanjem svojega poklica
oziroma dejavnosti. V tem primeru ima nadzorni inženir v razmerju do naročnika položaj
profesionalne osebe. Pri tem je pomembno, da odplačno ponuja svoje storitve naročniku, ki
utemeljeno domneva, da ima nadzorni inženir ustrezno strokovno znanje, določene
sposobnosti v zvezi z opravljanjem storitve nadzora in izkušnje z nadzorom nad gradbenimi
deli. Njegova ravnanja se presojajo po merilih ustrezne strokovne oziroma profesionalne
skrbnosti.12
Glede na opisane značilnosti mandatne pogodbe lahko potegnemo vzporednice in zaključimo,
da nadzornega inženirja lahko štejemo za mandatarja, pri čemer ima njegovo izpolnitveno
ravnanje značilnost obligacije prizadevanja. Na podlagi tega slovenska sodna praksa jasno
uvršča pogodbo o nadzoru nad gradnjo med mandatne pogodbe. Starejša sodna praksa
namreč določa, da ima pogodba o nadzoru nad gradnjo naravo mandatne pogodbe,13 temu
pritrjuje tudi novejša sodna praksa, ki poleg tega opredeljuje, da se pri pogodbi o nadzoru nad
gradnjo nadzorni inženir zaveže, da bo v skladu s pravili stroke opravljal nadzor nad gradnjo
objekta in si bo prizadeval, da bo naročnik pridobil zgrajen objekt določenih lastnosti, in sicer

8

N. Plavšak in drugi, Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem (2004), str. 1106.
Prav tam, str. 191.
10
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. I Cpg 1690/2015, z dne 26.10.2016.
11
N. Plavšak in drugi, Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem (2004), str. 191.
12
Prav tam, str. 195.
13
Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. Cpg 1898/92, z dne 10.6.1993.
9
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pravočasno in brez napak. Pri obligaciji prizadevanja se kot merilo vzame ravnanje izvajalca, in
sicer njegova dejanja in opustitve, ter se nato na podlagi ravnanj izvajalca preverja, ali so bile
storitve nadzornega inženirja pravilno izpolnjene.14
Menim, da ni naloga nadzornega inženirja kot prevzemnika naročila, da mora preprečiti in
ugotoviti vsako napako pri delu izvajalca. V tem primeru bi bilo potrebno nadzirati dobesedno
vsako aktivnost izvajalca, kar je v praksi nemogoče. Namen vloge nadzornega inženirja je
tekom gradnje preprečiti in odkrivati napake izvajalčevih del in jih ustrezno popraviti. Nadzorni
inženir namreč sklene pogodbo o nadzoru nad gradnjo z naročnikom, pri čemer se obveže, da
bo skrbno nadzoroval in pregledoval izvajalčevo delo. Vsekakor pa se ne more zavezati
naročniku, da bo zaradi njegovega nadzora objekt izveden brez kakršnekoli napake.15

2.2. Vsebina pogodbe
Nadzorni inženir ima lahko z vidika obligacijskega prava drugačne obveznosti, kot pa mu jih
nalaga javnopravni predpis. S sklenitvijo pogodbe o nadzoru nad gradnjo lahko pogodbeni
stranki svoje obveznosti izrecno določita v pogodbi. V praksi pa se pogosto zgodi, da
pogodbeni stranki svojih obveznosti ne konkretizirata v pogodbi, ampak le določita, da se
mora izvajati nadzor nad gradnjo. V tem primeru je nesporno, da mora nadzorni inženir
izpolnjevati vsaj tiste naloge, ki mu jih nalaga javnopravni predpis. To pa vsekakor ne pomeni,
da nadzorni inženir z izpolnitvijo obveznosti po javnopravnem predpisu, izpolni tudi obveznost
nadzora po obligacijskopravnih pravilih.16
Glavna obveznost nadzornega inženirja pri pogodbi o nadzoru nad gradnjo je nadziranje
izvajalca gradbenih del, ali bodo dela izvedena tako, da bo realiziran načrtovani projekt.17
Poleg samega nadzora nad gradnjo, spadajo med tipične obveznosti nadzornega inženirja še
nadzor projekta, spremljanje pravočasnega izpolnjevanja obveznosti s strani izvajalca del,
merjenje izvedenih del, porabljenega materiala, kontrola pri določanju zneska za vmesna in
končna plačila ter pomoč pri izbiri podizvajalcev. Vse to pripomore k temu, da s sprejetjem

14

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. I Cpg 1690/2015, z dne 26.10.2016.
V. Kranjc, Pravice in obveznosti nadzornega inženirja do naročnika in izvajalca gradnje, v: Podjetje in delo, 43
(2017) str. 1116.
16
V. Kranjc, Obligacijskopravna vprašanja o vlogi nadzornega inženirja in gradnji po OZ in Rdeči knjigi FIDIC, v:
Podjetje in delo, 35 (2009), str. 10.
17
Prav tam, str. 11.
15
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dodatnih obveznosti s strani nadzornega inženirja povzroči, da določena sprejeta obveznost
ni podrejena pravilom mandatne pogodbe, ampak zanjo veljajo drugačna pravila znotraj OZ.18
Velja namreč, da v kolikor konkretnega pogodbenega razmerja ni mogoče umestiti ali
podrediti pod pravila ene izmed zakonsko urejenih pogodb, potem je vsekakor razlaga in
ustrezna uporaba OZ otežena, saj je potrebno določena ravnanja umestiti pod različne
določbe in pravila, ki pa si lahko nasprotujejo. V tem primeru je pomembno, da pogodbene
stranke poskušajo čim konkretneje opredeliti njihovo pogodbeno razmerje predvsem zato, da
se izognejo nepotrebnim sporom in nejasnostim v zvezi z razlago njihovih pogodbenih pravic
in obveznosti.19
S sklenitvijo pogodbe o nadzoru nad gradnjo se nadzorni inženir zaveže opravljati storitev
nadzora, pri čemer je predmet njegovega izpolnitvenega ravnanja izvajanje gradbenega
nadzora nad tem, kako izvajalec, ki se je zavezal zgraditi določen objekt, opravlja gradnjo
objekta.20
Za uresničitev končnega interesa naročnika, torej zgraditev objekta določenih lastnosti in brez
napak v določenem roku, botruje tudi to, da naročnik sklene pogodbo o nadzoru z nadzornim
inženirjem. Končni interes naročnik lahko izpolni le, če izvajalec izpolni svoje obveznosti, ki se
jih je s sklenitvijo gradbene pogodbe zavezal izpolniti. S sklenitnijo pogodbe o nadzoru nad
gradnjo, pa se nadzorni inženir zaveže le, da bo v skladu s pravili stroke opravljal nadzor nad
gradnjo in si bo prizadeval za dosego končnega interesa naročnika.21
Značilnost izpolnitvenega ravnanja nadzornega inženirja pomembno določa vsebino njegovih
pravic in obveznosti in je pomembna za presojo, ali je nadzorni inženir pravilno izpolnil svojo
obveznost. Pomembno je zgolj to, ali je nadzorni inženir pri opravljanju nadzora ravnal v skladu
s pravili stroke in se prizadeval za dosego končnega interesa naročnika, ne pa ali je naročnik
uresničil svoj končni interes.22
V pogodbi o nadzoru nad gradnjo pogodbeni stranki določita poglavja v pogodbi glede
predmeta obveznosti nadzornega inženirja, vrste nalog, ki jih opravlja nadzorni inženir in
opredelita pooblastila, ki jih naročnik prenaša na nadzornega inženirja, ki so lahko med drugim

18

V. Kranjc, Pravice in obveznosti nadzornega inženirja do naročnika in izvajalca gradnje, v: Podjetje in delo, 43
(2017), str. 1117.
19
V. Kranjc, Oddaja gradbenih in investicijskih del po pravilih FIDIC, v: Podjetje in delo, 39 (2013), str. 710-711.
20
N. Plavšak in drugi, Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem (2004), str. 1105.
21
Prav tam.
22
Prav tam.
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določena v posebni prilogi pogodbe. Poleg tega zapišeta v pogodbo še ime in priimek
nadzornega inženirja, njegov naziv in identifikacijsko številko, opredelita nadzorne inženirje za
posamezna dela po strokah, dokumentacijo, ki jo predaja naročnik nadzornemu inženirju,
zapišeta določbe glede vrednosti del ter načina obračunavanja za opravljena dela, določbe
glede načina naročanja dodatnih del in njihovega obračunavanja, določbe glede rokov,
terminov in vseh ostalih s časom povezanih obveznosti nadzornega inženirja, obveznosti
obveščanja in način obveščanja, pogodbene kazni in končne določbe.23
Bistvena značilnost pogodbe o nadzoru nad gradnjo je odplačnost, vendar kljub temu za
pogodbo o nadzoru nad gradnjo enako kot za mandatno pogodbo velja, da določitev višine
plačila ni bistvena sestavina pogodbe. Če pogodbeni stranki višino plačila za storitve nadzora
ne določita, potem se uporabi 778. člen OZ, ki določa, da nadzorni inženir v takem primeru
pridobi pravico do plačila, ki je običajen za to vrsto posla.24
Storitev opravljanja nadzora lahko obsega različne vrste poslov. Pri opredelitvi predmeta
izpolnitvenega ravnanja nadzornega inženirja moramo izhajati iz okoliščine, da nadzorni
inženir z izpolnjevanjem svoje obveznosti opravljanja nadzora uresničuje naročnikovo pravico
do nadzora v razmerju do izvajalca gradbenih del.25
Za veljavnost pogodbe o nadzoru nad gradnjo, morata pogodbeni stranki določiti predmet
izpolnitvenega ravnanja, ki se ga nadzorni inženir s sklenitvijo pogodbe obveže opraviti.26 OZ
v 2. odstavku 34. člena namreč določa, da mora biti predmet obveznosti določen ali določljiv.27
Pogodbeni stranki lahko predmet izpolnitvenega ravnanja nadzornega inženirja specificirata s
tem, da določita vrsto poslov, ki jih je zavezan opraviti nadzorni inženir. Tako določeni posli
imajo naravo pogodbeno dogovorjenih lastnosti storitve opravljanja nadzora. V primeru, da
pogodbeni stranki ne določita v pogodbi vrste poslov, ki jih je zavezan opraviti nadzorni
inženir, so za določitev predmeta obveznosti nadzornega inženirja pomembne običajne
lastnosti storitve opravljanja nadzora, med katere spadajo tisti posli, ki so potrebni za
uresničitev naročnikove pravice do strokovnega nadzorstva v razmerju do izvajalca gradbenih
del.28

23

A. Šajna, Priročnik za nadzor pri gradnji (2012), str. 21, URL: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOCYJLGU3L6/861bb291-8d72-471b-a5cd-9d0a3375219d/PDF (2.6.2018).
24
N. Plavšak in drugi, Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem (2004), str. 1110, 1111.
25
Prav tam, str. 1108.
26
Prav tam, str. 1109.
27
Ur. l. RS, št. 97/2007, 30/2010, 20/2018.
28
N. Plavšak in drugi, Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem (2004), str. 1109,1110.
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Če pogodbeni stranki v pogodbi ne določita drugače, potem predmet obveznosti nadzornega
inženirja določajo običajne lastnosti storitve opravljanja nadzora, med katere spadajo dolžnost
preverjati, ali izvajalec opravlja dela v skladu s projektno dokumentacijo, dolžnost nadzorovati
kakovost izvedenih del, vgrajenega materiala in tehnološke opreme, dolžnost preverjati, ali
izvajalec opravlja dela v skladu s terminskim načrtom in bo tako dela izvedel v pogodbeno
dogovorjenih rokih in dolžnost nadzorovati, ali izvajalec izpolnjuje druge obveznosti, ki so
pomembne za uresničitev končnega interesa naročnika, torej izvedbo objekta določenih
lastnosti, pravočasno in brez napak.29
Pomemben za določitev vsebine pogodbe o nadzoru nad gradnjo je tudi Gradbeni zakon (GZ)30
kot javnopravni predpis, v katerem zasledimo obveznost naročnika zagotoviti gradbeni
nadzor, ki se kaže kot naročnikova javnopravna obveznost. Gradbeni nadzor po GZ primarno
zagotavlja uresničevanje javnih interesov gradnje. Kljub temu, da GZ ureja nadzor zaradi
varovanja javnih interesov, pa se obveznosti nadzornega inženirja po GZ prekrivajo z njegovimi
obligacijskopravnimi obveznostmi v razmerju do naročnika na podlagi sklenjene pogodbe o
nadzoru nad gradnjo.31
GZ pri tem določa, da naročnik in nadzorni inženir spadata med udeležence pri graditvi
objektov in da mora biti dogovor o izvajanju storitev med naročnikom in nadzornim inženirjem
sklenjen v pisni obliki.32 Iz stališča sodne prakse lahko ugotovimo, da predpisana pisna oblika
pogodbe o gradbenem nadzoru ni določena kot konstitutiven pogoj, torej pogoj za veljavnost
pogodbe, ampak v dokazne namene, da naročniku olajša dokazovanje, da je izpolnil svojo
javnopravno obveznost zagotoviti ustrezen gradbeni nadzor in da olajša kontrolo izpolnjevanja
te obveznosti s strani države.33 Vzporednico glede pisnosti pogodbe le v dokazne namene
lahko potegnemo z gradbeno pogodbo, ki je sklenjena med naročnikom in izvajalcem in pri
kateri je prav tako pisna oblika predpisana le ad probationem in ne ad valorem.34

29

N. Plavšak in drugi, Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem (2004), str. 1110.
Ur. l. RS, št. 61/2017, 72/2017.
31
N. Plavšak in drugi, Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem (2004), str. 1111.
32
10. člen, Ur. l. RS, št. 61/2017, 72/2017.
33
Sodba in sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. I Cpg 1735/2014, z dne 4.2.2015.
34
Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. I Cp 481/2014, z dne 4.6.2014.
30
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2.3. Pogodbeni stranki
Nadzorni inženir, kot ena izmed pogodbenih strank, je oseba s posebnim strokovnim znanjem,
ki se v tem segmentu pomembno razlikuje od druge pogodbene stranke, torej naročnika.
Zavedemo se lahko, da naročnik največkrat nima ustreznega strokovnega znanja in za
natančen nadzor nad deli potrebuje strokovno podkovano osebo z določenim tehničnim
znanjem ter znanjem s področja gradbeništva za opravljanje dela nadzora nad izvajanjem
gradbenih del. Poleg tega potrebuje oseba za natančen in skrben nadzor veliko časa, da lahko
sproti nadzoruje izvedbo del izvajalca.35
Nadzorni inženir je ena izmed pogodbenih strank pogodbe o nadzoru nad gradnjo, pri čemer
ima v razmerju do naročnika položaj profesionalne osebe. Profesionalna oseba je vsak pravni
subjekt, ki nastopa v pravnem poslu v zvezi z opravljanjem svojega poklica oziroma dejavnosti
in pri tem ponuja določena izpolnitvena ravnanja, za katera se zahteva določeno strokovno
znanje in izkušnje.36
Za uspešno opravljanje dela nadzora mora nadzorni inženir imeti izvajalske in projektantske
izkušnje ter znanja, prav tako pa mora poznati različne predpise in zakonodajo s področja
gradbeništva. Za nadzornega inženirja je zaželjeno, da ima izkušnje s področja nadzora nad
gradnjo objektov, saj bo s tem veliko lažje učinkovito opravljal nadzor in bo pri tem dosežen
optimalen učinek. S svojim znanjem in izkušnjami pri nadzoru nad gradnjo bo veliko lažje in
kompetentneje strokovno preverjal, ali gradnja poteka v skladu z zahtevanimi načrti, s pogoji
gradnje in z ustreznimi predpisi.37
Nadzorni inženir mora pri opravljanju nadzora nad gradnjo ravnati v skladu s pravili stroke. Pri
opravljanju nadzora nad gradnjo mora biti samostojen v smislu, da na naročnikova navodila o
načinu opravljanja nadzora nad gradnjo ni vezan. Samostojnost se kaže v dveh vidikih,
predvsem v tem, da nadzorni inženir nima pravice zahtevati od naročnika navodila za izvajanje
nadzora ter da naročnik nima pravice dajati navodil nadzornemu inženirju glede načina
izvajanja nadzora oziroma nadzorni inženir teh navodil ni dolžan upoštevati.38

35

V. Kranjc, Pravice in obveznosti nadzornega inženirja do naročnika in izvajalca gradnje, v: Podjetje in delo, 43
(2017) str. 1114, 1119.
36
N. Plavšak in drugi, Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem (2004), str. 1107.
37
A. Šajna, Priročnik za nadzor pri gradnji (2012), str. 6, URL: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOCYJLGU3L6/861bb291-8d72-471b-a5cd-9d0a3375219d/PDF (2.6.2018).
38
N. Plavšak in drugi, Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem (2004), str. 1105, 1106.
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Za nadzornega inženirja kot udeleženca obligacijskega razmerja je značilno tudi, da mora pri
svojem delu ravnati v skladu s 6. členom OZ. Nadzorni inženir mora pri izpolnjevanju
obveznosti iz svoje poklicne dejavnosti, v tem primeru nadzora nad gradnjo, ravnati z večjo
skrbnostjo, in sicer s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Skrbnost dobrega strokovnjaka
pomeni, da udeleženci izpolnjujejo obveznosti iz svoje poklicne dejavnosti, pri tem pa morajo
ravnati z večjo stopnjo skrbnosti. Skrbnost dobrega strokovnjaka se nanaša na gospodarske
subjekte, ki opravljajo delo pogosto, redno ter s pridobitnim namenom, med katere spada tudi
delo nadzornega inženirja. OZ namreč udeležence usmerja in zavezuje, da skrbno ravnajo, pri
čemer morajo ravnati po pravilih stroke in običajih, in sicer kot je glede na konkretne
okoliščine primerno in razumno.39
Pri pravilih stroke gre za znanje udeležencev ožjega poslovnega kroga, pri čemer so merila še
vedno abstraktna in se presojajo po povprečni osebi določenega poslovnega kroga. Prav tako
je določeno, da običaji nastajajo pri poslih določene vrste ter v določenih panogah, ki pa so
znani udeležencem določenega področja.40
Obveznost skrbnega ravnanja je določena kot pravni standard in kot načelo. Kot pravni
standard določa potrebno ravnanje nadzornega inženirja, kot načelo pa usmerja pri razlagi in
uporabi pravil. Skrbnost je opredeljena tudi kot merilo, ali je nadzorni inženir ravnal tako, da
mu ni mogoče očitati, da je ravnal krivdno oziroma je ustrezno merilo za določitev stopnje
krivde.41
Naročnik kot druga pogodbena stranka s sklenitvijo pogodbe o nadzoru nad gradnjo pridobi
upravičenje od nadzornega inženirja zahtevati, da opravlja storitev nadzora, poleg tega pa se
obveže plačati nadzornemu inženirju za storitve opravljanja nadzora. Interes naročnika, h
kateremu stremi s sklenitvijo pogodbe o nadzoru nad gradnjo, je zagotoviti, da bo storitev
nadzora nad gradnjo opravljala strokovno podkovana in tehnično kompetentna oseba in da
bo nadzor nad izvedbo gradbenih del učinkovit, saj ima naročnik v razmerju do nadzornega
inženirja položaj laika glede nadzora nad gradnjo.42

39

N. Plavšak in drugi, Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem (2003), str. 101-102.
Prav tam, str. 102.
41
Prav tam, str. 100.
42
N. Plavšak in drugi, Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem (2004), str. 1107, 1108.
40
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2.4. Obligacijskopravne obveznosti nadzornega inženirja
Temeljne obveznosti nadzornega inženirja so usmerjene v način izvajanja gradbenih del in v
kakovost uporabljenega materiala. Glavni cilj izvajanja storitev nadzora s strani nadzornega
inženirja je zagotoviti, da bo končni rezultat gradnje povsem skladen s pogodbenimi
obveznostmi izvajalca gradbenih del.43
S sklenitvijo pogodbe o nadzoru nad gradnjo se nadzorni inženir zaveže opraviti različne vrste
poslov, ki obsegajo nadzor nad tem, ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo,
nadzor nad kakovostjo izvedenih del in uporabljenih materialov, nadzor nad roki opravljanja
gradbenih del, preverjanje situacij gradbenih del in obračuna del ter nadzor nad pravilnim
izpolnjevanjem ostalih obveznosti izvajalca, ki so mu naložene na podlagi gradbene pogodbe.44
Nadzorni inženir mora pri opravljanju nadzora nad gradnjo preverjati, ali izvajalec opravlja
gradbena dela v skladu s projektno dokumentacijo. Če izvajalec krši svoje pogodbene
obveznosti in ne izvaja gradbena dela v skladu s projektno dokumentacijo, takrat mora
nadzorni inženir v imenu naročnika uresničiti pravice, ki naročniku pripadajo na podlagi
sklenjene gradbene pogodbe z izvajalcem. Nadzorni inženir mora v tem primeru zahtevati od
izvajalca gradbenih del, da odstrani dela, ki so bila zgrajena v nasprotju s projektno
dokumentacijo in da jih ponovno izvede. Če je zaradi zgrajenih del v nasprotju s projektno
dokumentacijo postala varnost oziroma zanesljivost objekta vprašljiva, mora nadzorni inženir
od izvajalca zahtevati, da na svoje stroške poruši zgrajene dele in jih ponovno zgradi v skladu
s projektno dokumentacijo.45
Če izvajalec v primernem roku ne ravna na zahtevo nadzornega inženirja oziroma ne uskladi
gradbenih del z zahtevano projektno dokumentacijo, potem mora nadzorni inženir o tem
obvestiti naročnika gradnje, da se lahko odloči za uveljavljanje pravice odstopa od pogodbe
na podlagi 2. odstavka 627. člena OZ.46
Nadzorni inženir mora s splošnim nadzorom nad izvajalcem ter z neposrednim nadzorom nad
izvajanjem gradbenih del zagotoviti, da so dela izvedena v skladu s projektno dokumentacijo,
s specifikacijami, v pravilnem zaporedju ter v skladu z navodili za izvedbo del, ki jih vsebuje
načrtovan projekt. Nadzornemu inženirju ni potrebno nadzorovati vseh del, temveč se od

43

N. Plavšak in drugi, Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem (2004), str. 1111, 1112.
Prav tam, str. 1112.
45
Prav tam, str. 1113.
46
Prav tam.
44

~ 13 ~

njega zahteva, da opravlja nadzor nad najpomembnejšimi deli, od katerih je bistveno odvisen
uspeh gradnje za dosego končnega interesa naročnika gradnje.47
Način in obseg nadzora, ki ga je dolžan opravljati nadzorni inženir, sta odvisna od značilnosti
gradbenih del, ki jih nadzoruje ter od predmeta njegove pogodbene obveznosti, pri čemer ni
dolžan preverjati vsake podrobnosti izvedenih del in ni dolžan biti stalno prisoten na gradbišču,
razen če je v sklenjeni pogodbi z naročnikom glede nadzora del drugače določeno.48
Nadzorni inženir mora zlasti med izvajanjem gradbenih del opravljati sproten nadzor
posameznih situacij, in sicer s preverjanjem ustreznosti gradbenih konstrukcij in drugih
bistvenih delov objekta. Pri nadzoru vgrajenega materiala in drugih proizvodov pa mora
opravljati sproten pregled celotne dokumentacije, atestov in dokazil.49
Pri nadzoru nad gradnjo mora nadzorni inženir preverjati tudi, ali izvajalec opravlja dela v
skladu s terminskim načrtom projekta in ali bodo dela izvedena v pogodbeno dogovorjenih
rokih. Če glede na potek izvajanja gradbenih del izhaja, da izvajalec gradbena dela ne bo končal
pravočasno v pogodbeno dogovorjenih rokih, takrat mora nadzorni inženir od izvajalca
zahtevati, da ukrepa, kar je treba, da bodo gradbena dela izvedena v skladu s terminskim
načrtom projekta in s sklenjeno gradbeno pogodbo.50
Poleg glavne obveznosti ima nadzorni inženir v razmerju do naročnika tudi druge obveznosti,
prek katerih se uresničuje načelo vestnosti in poštenja. Med te obveznosti spadajo obveznost
poročanja naročniku in pojasnilne obveznosti nadzornega inženirja.51
Pojasnilna obveznost je obveznost pogodbene stranke opozoriti drugo stranko na določene
okoliščine, ki so pomembne za uresničitev interesov, zaradi katerih je druga pogodbena
stranka sklenila pogodbo, ter ji razložiti pomen teh okoliščin za uresničitev njenih interesov.
Za izpolnitev navedene obveznosti, mora nadzorni inženir naročnika obvestiti o vseh
okoliščinah, ki so bistvene za uresničitev naročnikove pravice v razmerju do izvajalca in z
uresničitvijo katerih naročnik doseže interes pravilne izpolnitve izvajalčevih obveznosti.
Nadzorni inženir mora naročnika obveščati o tem, da izvajalec ni uskladil gradbenih del s
projektno dokumentacijo. Poleg tega ga mora obveščati o tem, da izvajalec ni izvedel
določenih ukrepov za pospešitev gradnje, da bodo dela dokončana v skladu s terminskim
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N. Plavšak in drugi, Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem (2004), str. 1113.
Prav tam, str. 1114.
49
Prav tam.
50
Prav tam.
51
Prav tam, str. 1112.
48
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planom gradnje. Obvestila o zgoraj navedenih okoliščinah so pomembna za naročnika, saj
lahko v teh primerih uresniči pravico do odstopa od pogodbe na podlagi 2. odstavka 627. člena
in 628. člena OZ.52
Nadzorni inženir mora na naročnikovo zahtevo obveščati naročnika tudi o drugih okoliščinah,
ki so povezane z nadzorom izvedenih gradbenih del. Pogodbeni stranki se lahko dogovorita,
da nadzorni inženir redno poroča naročniku gradnje glede poteka gradnje.53
Razumevanje, da so obveznosti in pooblastila nadzornega inženirja določene le v pogodbi o
nadzoru nad gradnjo, je napačno. Smiselno je sicer, da pogodba o nadzoru nad gradnjo čim
natančneje določi obveznosti in naloge, ki naj jih opravlja nadzorni inženir. Kljub temu pa velja
v praksi, da je pogosto večji del obveznosti nadzornega inženirja določen že kar v gradbeni
pogodbi, ki ga skleneta naročnik in izvajalec del. Tako je tudi v gradbenih pogodbah, ki se
sklepajo po splošnih pravilih FIDIC. Gradbena pogodba lahko na primer določa, da mora
izvajalec za določena ravnanja pridobiti ustrezno odobritev nadzornega inženirja, da mora v
primeru nastopa nepredvidenih razmer obvestiti nadzornega inženirja oziroma da mora vpise
v gradbeni dnevnik potrditi nadzorni inženir. S sklenitvijo pogodbe o nadzoru nad gradnjo
nadzorni inženir sprejme tudi obveznosti in naloge, ki so zanj določene v gradbeni pogodbi.
Opredelitev obveznosti in nalog nadzornega inženirja že v gradbeni pogodbi je pomembna
zaradi tega, ker mora tudi izvajalec pri izvedbi gradbenih del predvideti, kdo ima določena
upravičenja za naročnika.54

2.5. Problem v razmerju naročnik-nadzorni inženir
2.5.1. Asimetrija informacij na splošno
Pravico do nadzora nad deli in kontrolo nad kakovostjo materiala opredeljuje 651. člen OZ, ki
določa, da je izvajalec naročniku dolžan omogočiti stalen nadzor nad deli in kontrolo nad
količino in kakovostjo porabljenega materiala.55 Kljub temu, da ima naročnik zoper izvajalca
gradbenih del na voljo odškodninske in jamčevalne zahtevke, pa želi med izvajanjem
gradbenih del preprečiti napake gradbe. Vsekakor je v njegovem interesu, da nadzoruje, ali
izvajalec pri gradnji uporablja ustrezne materiale, deluje v skladu z načrtovanim projektom in
52

N. Plavšak in drugi, Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem (2004), str. 1115, 1116.
Prav tam, str. 1116.
54
V. Kranjc, Pravice in obveznosti nadzornega inženirja do naročnika in izvajalca gradnje, v: Podjetje in delo, 43
(2017), str. 1116.
55
Ur. l. RS, št. 97/2007, 30/2010, 20/2018.
53

~ 15 ~

da dela opravlja v skladu s pravili stroke. Nadzor in kontrola nad opravljanjem gradbenih del
sta za izvajalca moteča, zato OZ izrecno določa, da mora izvajalec naročniku omogočiti nadzor
nad izvajanjem gradbenih del.56
Pri pravici do nadzora nad gradnjo prihaja do zaščite naročnikovih interesov. Opravljanje
gradbenega nadzora je predvsem naročnikova pravica in ne njegova obveznost. Pravica
opravljati nadzor je določena pravna možnost ravnati na določen način in od drugega
zahtevati, da omogoči nadzor in ravna na določen način. Pravica do nadzora namreč omogoča
pozitivno in negativno izbiro, pri kateri se naročnik odloči, ali bo nadzor opravljal ali ne.57
V pogodbenem razmerju naročnika in nadzornega inženirja pa se lahko pojavijo številne težave
zaradi njunega odnosa v razmerju principal-agent, pri katerem je značilna asimetrija
informacij. Asimetrija informacij na splošno namreč pomeni, da imajo nekateri udeleženci
določene informacije, ki jih drugi nimajo. Pri asimetriji informacij gre namreč za položaj, pri
katerem ima stranka, ki je vpletena v določeno transakcijo, boljše ali več informacij od druge
stranke. To se pogosto zgodi v transakcijah, kjer prodajalec pozna bistveno več informacij o
določenem izdelku od kupca, čeprav se lahko pojavi tudi obratna situacija, pri kateri je kupec
bolje osveščen od prodajalca. Pri asimetriji informacij gre za potencialno škodljivo situacijo,
pri kateri lahko ena stranka izkoristi svojo prednost napram drugi stranki, ki ji primanjkuje
določenega znanja.58
Tudi v gradbeništvu se lahko soočamo z asimetrijo informacij med naročniki in nadzornimi
inženirji, ki pogosto vodi do pojava problema moralnega hazarda, kar pomeni, da je izvedba
nadzora nad gradbenimi deli daleč do naročnikovih ciljev.59

2.5.2. Asimetrija informacij in tveganje pri gradbenih projektih
Razmerje principal-agent je osnova za obstoj gradbenega nadzornega sistema. Pomen
gradbenega nadzora je, da nadzorni inženir sprejme plačilo naročnika, nadzorni inženir pa
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V. Kranjc, Pravice in obveznosti nadzornega inženirja do naročnika in izvajalca gradnje, v: Podjetje in delo, 43
(2017), str. 1114.
57
N. Plavšak in drugi, Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem (2004), str. 950.
58
P. Xiang in drugi, Construction Project Risk Management Based on the View of Asymetric Information, v:
Journal of Construction Engineering and Management (2012), str. 1303, URL:
http://www.academia.edu/5927700/Construction_Project_Risk_Management_Based_on_the_View_of_Asym
metric_Information (2.6.2018).
59
R. Zhang in drugi, Study on the Project Supervision System Based on the Principal-Agent Theory, v: Journal of
Industrial Engineering and Management (2015), str. 493, URL:
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/16585/1328-7341-3-PB.pdf (2.6.2018).
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mora delovati v interesu naročnika, da opravi nadzor v skladu s projektno dokumentacijo, z
gradbeno zakonodajo ter drugimi predpisi.60
Obstaja tipično razmerje principal-agent tako med naročniki in nadzornimi inženirji ter med
naročniki in izvajalci. Da je cilj gradbenega projekta dosežen, pa morajo temeljni interesi vseh
udeležencev sovpadati. Porazdelitev tveganja med udeleženci pri izvedbi gradbenih del je
potrebno opraviti racionalno, saj je porazdelitev tveganja pomemben dejavnik pri uspehu
gradbenega projekta.61
Raziskava, izvedena s strani kitajskih strokovnjakov, pokaže, da obstaja razmerje principalagent tudi med udeleženci v gradbenih projektih in da je asimetrija informacij glavni razlog za
projektno tveganje. Udeleženci, ki imajo dodatne informacije, lahko le-te izkoristijo za
manipulacijo na trgu, trgovanje z notranjimi informacijami in tako tveganje prenesejo na druge
stranke, ki nosijo dodatne izgube.62
Asimetrija informacij pri vodenju gradbenih projektov vpliva na vedenje udeležencev
odločanja, kar pogosto zmanjšuje učinkovitost odločanja. Zatorej je asimetrija informacij
ključni dejavnik za probleme, ki nastanejo pri vodenju gradbenih projektov in je tako vsekakor
potrebno zmanjšati asimetrijo informacij, da lahko dosežemo željeni cilj znižanja tveganja pri
izvedbi gradbenih del.63

3. POMEN NADZORA NAD GRADNJO
Gradnja objekta kot proces ni namenjena le strankam, kot sta naročnik in izvajalec, ampak se
velikokrat gradijo objekti, ki so namenjeni javni rabi in se zatorej v ospredje postavlja javni
interes gradnje. Takrat je še posebej pomembno, da se izvede strokoven nadzor nad izvedbo
del, saj je le strokovno in kvalitetno izvedena gradnja primerna za javno rabo, saj se v primeru
nestrokovnih in nesolidnih gradenj ogroža življenje, zdravje ljudi in njihovo premoženje. V
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R. Zhang in drugi, Study on the Project Supervision System Based on the Principal-Agent Theory, v: Journal of
Industrial Engineering and Management (2015), str. 501, URL:
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/16585/1328-7341-3-PB.pdf (2.6.2018).
61
P. Xiang in drugi, Construction Project Risk Management Based on the View of Asymetric Information, v:
Journal of Construction Engineering and Management (2012), str. 1304, URL:
http://www.academia.edu/5927700/Construction_Project_Risk_Management_Based_on_the_View_of_Asym
metric_Information (2.6.2018).
62
Prav tam, str. 1304, 1305.
63
Prav tam, str. 1305.
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interesu javnosti je vsekakor gradnja v skladu z gradbenimi predpisi, ki se lahko uporablja
varno in preprečuje nevarnosti njene uporabe.64
Gradnja je zelo zahteven posel, tako gradbeno, finančno in pravno. Pri gradnji objektov
naročnik praviloma ni klasični investitor, ki razpolaga z vsemi strokovnimi znanji, ki pridejo v
poštev za gradnjo objektov. Pri svojem delu naročnik potrebuje veliko strokovnjakov iz
različnih področij, od investitorjev, nadzornih inženirjev ter strokovnjakov iz finančne in
pravne stroke.65
Gradnja je dalj časa trajajoč proces, pri kateri ni uspešno zaključenega gradbenega projekta,
če udeleženci ne opravljajo svojega dela učinkovito in ne sodelujejo med seboj. Uspešen
zaključek gradnje ni odločilen le od enega posameznika, ampak je za dosego končnega
željenega cilja ključno in pomembno sodelovanje vseh prisostvujočih oseb.66
Menim, da je za gradnjo kot zelo kompleksen in zapleten proces posebej potrebna previdna
izbira udeležencev pri gradbenih procesih. Naročnik mora pri izbiri tako izvajalcev,
projektantov in nadzornih inženirjev posvetiti veliko časa in energije, saj bo celoten uspeh
izvedbe gradbenih del odvisen od udeležencev, ki jih je izbral in pooblastil naročnik. Zagotovo
lahko trdimo in poudarimo, da je eden ključnih udeležencev za dobro izvedbo gradbenega
projekta sam nadzorni inženir, saj je ravno nadzor nad pravilno in kvalitetno izvedenimi deli
ter vgrajeni materiali pomemben pri končnem uspehu, saj je pri pomanjkljivo izvedenem delu
ključno, da nadzorni inženir izvajalca del opozori na neskladja z načrti in z zakonodajo ter na
nekvalitetno izvedena dela. Neodkritje tovrstnih napak oziroma neopozarjanje neskladnosti
gradbenih objektov s strani nadzornega inženirja ne škodujejo le naročniku kot glavnemu
investitorju gradnje, ampak celotni skupnosti ljudi, še posebej, če gre za objekte, ki so
namenjeni javni rabi. Tako ceste, mostovi, javne zgradbe so v uporabi velikega števila ljudi in
lahko si zamislimo, kako huda nevarnost bi lahko pretila ljudem kot uporabnikom javnih dobrin
oziroma kolikšna gromozanska škoda bi lahko bila povzročena, če izvajalci del ne bi zgradili
infrastrukture, kot so mostovi, predori, zgradbe, v skladu z načrti, s projekti in z gradbenimi
predpisi, poleg tega pa njihovo nekvalitetno izvedeno delo ne bi nadzoroval nadzorni inženir s
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V. Kranjc, Pravice in obveznosti nadzornega inženirja do naročnika in izvajalca gradnje, v: Podjetje in delo, 43
(2017), str. 1114.
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V. Kranjc, Obligacijskopravna vprašanja o vlogi nadzornega inženirja in gradnji po OZ in Rdeči knjigi FIDIC, v:
Podjetje in delo, 35 (2009), str. 5.
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A. Šajna, Priročnik za nadzor pri gradnji (2012), str. 7, URL: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOCYJLGU3L6/861bb291-8d72-471b-a5cd-9d0a3375219d/PDF (2.6.2018).
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potrebnim strokovnim znanjem in z izkušnjami. Ni naključje, da je bila tudi za ta namen
sprejeta nova gradbena zakonodaja, ki še posebej poudarja aktivnejšo in močnejšo vlogo
nadzornih inženirjev in jim nalaga več nalog. Kakšne spremembe in novosti konkretneje
prinaša nova gradbena zakonodaja, pa si bomo podrobneje pogledali tudi v nadaljevanju.

4. PRAVNI OKVIR POGODBE O NADZORU NAD GRADNJO
4.1. Razlog za sprejetje nove slovenske gradbene zakonodaje
Eden od javnopravnih predpisov, ki se je dotikal in je urejal nadzor nad gradnjo, je bil tudi prej
veljavni Zakon o graditvi objektov (ZGO-1),67 ki je prenehal veljati 1.6.2018, saj je bila sprejeta
nova gradbena zakonodaja. S 1.6.2018 sta se namreč pričela uporabljati dva nova zakona, ki
se dotikata področja nadzora nad gradnjo, in sicer GZ ter Zakon o arhitekturni in inženirski
dejavnosti (ZAID).68
GZ v 2. odstavku 2. člena določa, da je navedeni zakon namenjen predvsem zaščiti javnega
interesa, kamor med drugim prištevamo varstvo objektov, spoštovanje načela enakih
možnosti glede neoviranega dostopa in uporabe objektov, skladnosti umeščanja objektov v
prostor, spodbujanje trajnostne gradnje, evidentiranje, uporabnost objektov in njihovo
učinkovitost, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo okolja in ohranjanja narave.69
Eno od področij, ki je bilo potrebno prenove v gradbeni zakonodaji, je tudi področje nadzora
nad gradnjo. Prvotno je bila v času priprave GZ izražena želja, da bi se nadzorni inženir zaradi
večanja svoje vloge na gradbišču preimenoval v »vodjo gradnje«, vendar je bilo to kasneje
opuščeno in ni bilo zapisano v zakonskem besedilu. Za tovrstno opredelitev je bilo namreč
preveliko nasprotovanje strokovne javnosti, predvsem izvajalcev in gradbincev. Njihovo
mnenje je bilo, da so naloge nadzornega inženirja preveč poudarjene in bi se zatorej preveč
posegalo v avtonomijo samih izvajalcev.70 Opredelitev bolj poudarjene vloge nadzornega
inženirja se je namreč zgledovala po nemškem in italijanskem pravnem redu. Navkljub
nasprotovanju strokovne javnosti s strani izvajalcev se je ohranila predlagana ureditev, pri
kateri se kaže krepitev in povečanje nalog nadzornega inženirja.71
67

Ur. l. RS, št. 102/2004, 14/2005, 92/2005, 93/2005, 111/2005, 136/2007, 108/2009, 61/2010, 20/2011,
57/2012, 101/2013, 110/2013, 19/2015, 61/2017, 66/2017.
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Ur. l. RS, št. 61/2017.
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Ur. l. RS, št. 61/2017, 72/2017.
70
Eden od takih predlogov je bil tudi, da bi nadzorni inženir vodil gradbeni dnevnik, kar bi po mnenju strokovne
javnosti izvajalcev pomenilo prevelik poseg v njihovo avtonomijo.
71
Gradbeni zakon (GZ) / z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom mag. Sabine Jereb (2018), str. 40-41.
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Z novo zakonodajo naj bi država vpeljala »nadzornike« kot osebe javnega zaupanja, katere pa
bi država nadzorovala preko različnih inšpekcij. GZ namreč poudarja večjo vlogo in
javnopravno obveznost udeležencev pri gradnji objektov ter vlogo gradbene in drugih
inšpekcij. Eden izmed pomembnih udeležencev je nadzorni inženir, ki mora nadzorovati
izpolnjevanje predpisanih zahtev v času, ko se izvaja gradnja. Nadzornega inženirja imenuje
naročnik in ima tudi obveznost do države, saj so mu naloge dodeljene tako, da aktivno deluje
na gradbišču in nadzoruje potek izvajanja gradbenih del. Na podlagi opravljene analize prej
veljavnega ZGO-1 so ugotovili, da je imel nadzorni inženir v primerjavi s sedaj veljavnim GZ
bistveno manjši obseg nalog, ki so mu bile predpisane in pri svojem delu nadzora ni sodeloval
kot aktivni udeleženec pri gradnje objektov. Cilj novega zakona je tudi povečanje vloge
gradbenih inšpekcij na gradbiščih, in sicer tudi že pred pričetkom izvajanja gradbenih del. To
bi bistveno prispevalo pri preprečevanju nelegalnih gradenj in drugih kršitev predpisov z
gradbenega področja. Prav tako je bilo tudi mnenje strokovne javnosti, da bi moral biti
inšpekcijski nadzor bolj učinkovit in vloga gradbene inšpekcije močnejša.72
S spremembo zakonodaje je prišlo tudi do sprejetja novega ZAID, ki ureja regulacijo poklicev
in dejavnosti v novem zakonu, ki pa je bilo prej urejeno v enotnem ZGO-1. Sedaj ureja namreč
štiri regulirane poklice, in sicer pooblaščenega inženirja, arhitekta, krajinskega arhitekta in
prostorskega načrtovalca ter je tako znotraj novega zakona podrobneje določeno, kakšni so
pogoji za pridobitev licence in za opravljanje dejavnosti.73 S sprejetjem ZAID je omogočena
aktivnejša vloga zbornice pri nadzoru nad svojimi člani zbornice ter zagotovljena možnost
aktiviranja zbornice pri uvajanju in izvedbi disciplinskih ukrepov zoper svoje člane po uradni
dolžnosti.74

4.2. Nadzor in splošna pravila FIDIC
Za uspešno pripravo in oblikovanje ustrezne pogodbe s področja gradbenih in drugih
investicijskih del je potrebno imeti poglobljeno tehnično, pravno in ekonomsko znanje, ki pa
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Ministrstvo za okolje in prostor, Predlog Gradbenega zakona – prva obravnava (2017), str. 16, 34, URL:
http://84.39.218.201/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/4ce386ae9e
2f9cb2c125810600285bd1/$FILE/GZ_VG_14042017.pdf (2.6.2018).
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Gradnja objektov se bo po novi gradbeni zakonodaji v Republiki Sloveniji nekoliko spremenila, URL:
https://www.uradni-list.si/nov-gradbeni-zakon (2.6.2018).
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Ministrstvo za okolje in prostor, Predlog Gradbenega zakona – prva obravnava (2017), str. 34, URL:
http://84.39.218.201/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/4ce386ae9e
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ga vsi udeleženci gradbenih projektov nimajo. V nekaterih državah so zatorej različna
strokovna združenja pripravila splošne pogoje za določene vrste poslov in uredila razmerja
znotraj teh poslov. Ena izmed pomembnih organizacij na svetovni ravni je tudi organizacija
FIDIC.75
Organizacijo FIDIC kot Mednarodno zvezo svetovalnih inženirjev s sedežem v Lozani v Švici
sestavljajo člani, ki predstavljajo nacionalna združenja svetovalnih inženirjev. Organizacija
FIDIC namreč kot taka uveljavlja interese svetovalnih inženirjev na različnih področjih
delovanja, med njimi tudi na področju gradnje in drugih poslov povezanih z gradnjo.76
FIDIC v okviru svojega delovanja pripravlja mednarodne standardne oblike pogodb,
dokumente o poslovni praksi, različna uradna stališča organizacije, priročnike in smernice.
Standardne oblike pogodb so razdeljene po različnih barvah, pri čemer se pri naši magistrski
diplomski nalogi osredotočamo na uporabo Rdeče knjige FIDIC, pri kateri so zajeti pogoji
gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih je projektiral naročnik oziroma
projektant, ki ga je angažiral naročnik. Pri tej vrsti pogodbe naročnik imenuje svojega inženirja,
ki izvaja nadzor nad izvedbo gradbenih del ter ustrezno odobri določene spremembe in
prilagoditve.77
Značilnost FIDIC splošnih pogojev pogodbe je, da so enaki za vse pogodbe po celem svetu,
medtem ko so posebni pogoji pogodbe specifični za posamezno pogodbo oziroma za
posamezen gradbeni objekt. Pogodbene pogoje FIDIC upravičeno lahko štejemo za »svetovno
uzanco«. Skladno z OZ namreč velja, da se uzance lahko uporabijo v posameznih primerih, pri
katerih se dodatno razložijo in opredelijo posamezni problemi.78
Pogodbene pogoje FIDIC ni pripravila nobena od pogodbenih strank za bodoče nedoločeno
število istovrstnih pravnih razmerij, ampak organizacija FIDIC kot tretja oseba. Pri tem pa velja,
da so pogodbeni pogoji FIDIC le v pomoč obema pogodbenima stankama. Pri določenih
vprašanjih pravila FIDIC odstopajo od dispozitivnih pravil OZ, predvsem v različnosti ureditve
določenih institutov.79
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Namen priprave pravil FIDIC, ki imajo naravo splošnih pogojev, je v tem, da jih konkretni
pogodbeni stranki lahko izrecno vključita v svoja pogodbena pravila. Če se stranka želi
sklicevati na pogoje FIDIC, se v pogodbi izrecno sklicuje nanje, na primer v pogodbi, ki sta jo
podpisali obe pogodbeni stranki, navede: pogodbeni pogoji FIDIC so sestavni del te pogodbe.
Kljub temu, da se pogodba izrecno ne sklicuje na te splošne pogoje FIDIC, pa se posamezno
pravilo iz splošnih pogojev lahko uporabi za pogodbeno razmerje, pri čemer mora zato
obstajati zakonska podlaga. V našem primeru je to 12. člen OZ, ki določa, da se v obligacijskih
razmerjih gospodarskih subjektov za presojo potrebnih ravnanj in njihovih učinkov upoštevajo
poslovni običaji. V kolikor pa zakonske podlage za tovrstno uporabo ni, potem se posamezno
pravilo iz splošnih pogojev ne more uporabiti.80
Vsekakor pa je pomembna značilnost FIDIC, da ne pozna ločitve storitve nadzora in svetovanja,
nadzor je namreč vključen v storitev svetovanja oziroma inženiringa. FIDIC pa se, kot smo
predhodno že ugotovili, kot mednarodna uzanca podreja nacionalnemu pravu.81
Določeno je, da nadzor nad gradnjo po FIDIC obsega nadzor nad izvedbo del po dodatnih
načrtih, kontrolo, pregled načrtov in dodatnih načrtov, spremljanje analize stroškov, sprotno
spremljanje gradbene sposobnosti, kontrolo stroškov, terminskih načrtov in dokumentov,
pogodbeno upravljanje ter pregled ustreznosti. Poleg tega nadzor zavzema tudi številne
meritve, poročanja in izdaje spričeval.82
Nadzor pri odpravi napak pa obsega nadzor nad odpravo napak in njeno evidentiranje,
pripravo zaključne dokumentacije, pomoč pri pogajanjih za končni obračun gradbenih del ter
pripravo potrdil o odpravi napak.83
Slovenska strokovna javnost pravila FIDIC pozna in za spodbujanje njihove uporabe skrbi
Združenje za svetovalni inženiring pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki zagotavlja tudi
prevode določenih vrst publikacij FIDIC v slovenski jezik. Kljub temu, da je FIDIC pripravil več
splošnih pogojev, to vsekakor ne pomeni, da lahko pogodbeni stranki pri sklepanju pogodbe
poljubno izbirata pravila. Izbira ustreznih pravil je vsekakor odvisna od narave razmerja in vrste
del, ki jih naročnik prepušča izvajalcu. Ugotovimo lahko, da je slovenska pravna teorija že
analizirala posamezne določbe pravil FIDIC in zato vsekakor lahko vidimo, da so določbe

80
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splošnih pogojev, predvsem Rdeče knjige FIDIC, pomemben pravni vir pri razlagi vloge
nadzornega inženirja v pogodbi o nadzoru nad gradnjo. V naslednjih poglavjih magistrske
diplomske naloge je predstavljeno tudi, kaj točno opredeljuje Rdeča knjiga FIDIC glede nalog
ter odgovornosti nadzornega inženirja.84

4.3. Strokovno nadzorstvo v Posebnih gradbenih uzancah
Med pomembne pravne vire za pomoč pri razlagi strokovnega nadzora nad gradnjo spadajo
tudi Posebne gradbene uzance (PGU). Uzance so kodificirani poslovni običaji. Uporaba uzanc
lahko temelji na 12. členu OZ ali na podlagi dogovora strank. V 12. členu OZ je določeno, da se
v obligacijskih razmerjih gospodarskih subjektov za presojo potrebnih ravnanj in njihovih
učinkov poleg poslovnih običajev upoštevajo tudi uzance.85
V primeru, da se stranke za uporabo uzanc ne dogovorijo, potem se uzance na podlagi
blanketne norme uporabijo za tista vprašanja, ki niso urejena v OZ ali jih stranke niso
pogodbeno uredile drugače, kot to določajo uzance. Uzance v tem primeru hkrati regulirajo
pravna razmerja in služijo za interpretativne namene pravilom OZ, drugih zakonskih določb in
samih pogodbenih določb. Za uzance zatorej veljajo naslednja pravila, in sicer da imajo
kogentna pravila zakona prednost pred pravili uzanc, v primeru konkurence med
dispozitivnimi pravili zakona in pravili uzanc imajo prednost dispozitivna pravila zakona,
pravila uzanc pa urejajo vprašanja, ki niso izrecno urejena v ustreznem zakonu.86
Če se gospodarski subjekti dogovorijo za uporabo uzanc, takrat pa velja, da uzance
nadomestijo dispozitivne norme zakona. Takšen dogovor strank je lahko izrecen, vsebovan v
splošnih pogojih ali pa je o njem mogoče sklepati na podlagi prakse, ki je vzpostavljena med
strankama.87
V splošnih določbah PGU je določeno, da se z njimi urejajo razmerja med naročniki in izvajalci
pri izvajanju del na gradbenih objektih. Poleg tega je določeno, da se PGU uporabljajo, če bodo
pogodbeniki privolili v njihovo uporabo. Šteje pa se, da so pogodbeniki privolili v njihovo
uporabo, če ni s pogodbo o izvajanju del na gradbenih objektih njihova uporaba delno ali v
celoti izključena.88
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PGU so podrejene OZ. PGU so podobne splošnim določilom FIDIC, ker podobno določajo
aktivnosti na področju gradbenih del in dodatno opredeljujejo pojme in razmerja, ki so
pomembna pri izvajanju gradbenih del. Izdane so bile s strani Privredne komore Jugoslavije in
so bile sprejete za nekdanji jugoslovanski trg, kar kaže na to, da jih je potrebno prilagoditi
veljavni slovenski pravni ureditvi in jih prav tako kot splošna pravila FIDIC ni mogoče
uporabljati v celoti. V primeru, da ni drugih pravnih pravil, se PGU uporabljajo tudi v sodni
praksi.89
Za nas pomembno poglavje znotraj PGU predstavlja 17. poglavje z naslovom: »Strokovno
nadzorstvo naročnika«, kjer je določena obligacijskopravna pravica naročnika do nadzora nad
izvajanjem gradbenih del, pri čemer nadzorni inženir pri opravljanju dela nadzora uresničuje
naročnikovo pravico do nadzora v razmerju do izvajalca.90
PGU v 1. odstavku 99. člena opredeljujejo, da ima naročnik pravico opravljati strokovno
nadzorstvo nad deli izvajalca, pri čemer preverja in zagotavlja pravilno izvajanje gradbenih del
izvajalca predvsem glede količine, kvalitete, vrste del, opreme ter materiala. Naročnik ima pri
tem pravico dostopa na gradbišče, v delavnice in obrate, da lahko strokovno opravi delo
nadzora. Naročnik določi osebo, ki opravlja strokovni nadzor ter o njej in njenih pooblastilih
obvesti izvajalca gradbenih del. Izvajalec pa mora naročniku omogočiti izvajanje strokovnega
nadzora.91
Prav tako mora naročnik izvajalcu brez odlašanja sporočiti vse pripombe glede načina izvajanja
gradbenih del in materiala, ki se uporablja. Naročnik mora vse pripombe in ugotovitve vpisati
v gradbeni dnevnik in sporočati pisno. Izvajalec pa je zavezan ravnati po vsaki utemeljeni
zahtevi, ki je podana s strani naročnika v zvezi z nadzorom nad gradbenimi deli. Oseba, ki
opravlja nadzor, nima pravice spremeniti pogodbene cene, tehnične dokumentacije ali drugih
določil pogodbe oziroma se ne sme z izvajalcem dogovarjati za druga dela ali premoženjska
razmerja, razen v primeru, da je za to od naročnika posebej pooblaščena.92
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A. Šajna, Priročnik za nadzor pri gradnji (2012) str. 15, URL: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOCYJLGU3L6/861bb291-8d72-471b-a5cd-9d0a3375219d/PDF (2.6.2018).
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N. Plavšak in drugi, Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem (2004), str. 1108.
91
99. in 100. člen PGU, v: Zbirka uzanc: zbirka predpisov (2004), str. 72.
92
Prav tam, 101.-103. člen PGU.
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5. OBVEZNOSTI IN NALOGE NADZORNEGA INŽENIRJA V DRUGIH PREDPISIH
5.1. Po Rdeči knjigi FIDIC
Načelo avtonomije volje določa, da lahko pogodbene stranke določena vprašanja uredijo
drugače, kot so urejena v OZ, zato je večina določb OZ dispozitivne narave. Če se pogodbene
stranke ob sklenitvi gradbene pogodbe sklicujejo na Rdečo knjigo FIDIC, se potem uporabijo
določbe Rdeče knjige FIDIC in ne več dispozitivne določbe OZ o gradbeni pogodbi, kar velja
tudi za sklenitev pogodbe o nadzoru nad gradnjo. Za razlago obveznosti in nalog nadzornega
inženirja je zato pomembno, da si pogledamo položaj in vlogo nadzornega inženirja v Rdeči
knjigi FIDIC.93
Definicijo nadzornega inženirja najdemo v različnih pravnih virih, pri čemer pravni viri različno
opredeljujejo pojem nadzornega inženirja. V splošnih določbah Rdeče knjige FIDIC »inženir«
označuje osebo, ki jo imenuje naročnik, da deluje za namene pogodbe in je imenovana v
dodatku k ponudbi ali neko drugo osebo, ki jo občasno imenuje naročnik in to sporoči izvajalcu.
Medtem ko pa »pogodba« pomeni pogodbeni sporazum, ponudbeno pismo, pismo o
sprejemu ponudbe, popis, risbe, plani in drugi dokumenti, ki so navedeni v pogodbenem
sporazumu ali v pismu o sprejemu ponudbe.94
Pri pregledu splošnih določb Rdeče knjige FIDIC lahko ugotovimo, da je inženir strokovnjak
določene stroke, vendar ni pogodbena stranka po Rdeči knjigi FIDIC. Pogodbeni stranki Rdeče
knjige FIDIC sta le naročnik in izvajalec. V tem primeru se zato sklene posebna pogodba, v
kateri sta pogodbeni stranki naročnik in inženir, ki določita svoje pravice in obveznosti v tem
pogodbenem razmerju. FIDIC prav tako priporoča, da se ta pogodba sklene po pravilih Bele
knjige.95
Rdeča knjiga FIDIC v 3. poglavju namenja posebno pozornost inženirju, kot ga sama
opredeljuje in dokaj natančno določa njegove obveznosti in pooblastila. V 3.1 podčlenu je
namreč določeno, da mora naročnik imenovati inženirja, ki bo izvajal naloge, ki so mu
poverjene po pogodbi. Zatorej mora osebje inženirja vključevati ustrezno kvalificirane
inženirje in druge strokovnjake, ki so pristojni, da lahko opravljajo te naloge.96
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V. Kranjc, Obligacijskopravna vprašanja o vlogi nadzornega inženirja in gradnji po OZ in Rdeči knjigi FIDIC, v:
Podjetje in delo, 35 (2009), str. 14.
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1.1.1.1 podčlen in 1.1.2.4 podčlen splošnih pogojev pogodb, v: Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in
inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (2009), str. 19-20.
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M. Koršič Potočnik, Priročnik za uporabo Rdeče in Rumene pogodbe FIDIC, (2017), str. 96.
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3.1 podčlen splošnih pogojev pogodb, v: Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih
načrtuje naročnik (2009), str. 30-31.
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Nadalje inženir pri svojem delu lahko uveljavlja le tista pooblastila, ki so določena v pogodbi,
prav tako pa nima pooblastil za spreminjanje določil pogodbe. V primeru, da se od inženirja
zahteva, da mora pridobiti dovoljenje naročnika, preden uveljavi določeno pooblastilo, potem
morajo biti zahteve takšne, kot so določene v posebnih pogojih pogodbe. Prav tako je
določeno, da inženir deluje na strani naročnika pri uveljavljanju svojih pooblastil in izvajanju
svojih obveznosti, razen če je v pogojih pogodbe drugače določeno.97
Če v pogojih iz 3.1 podčlena Rdeče knjige FIDIC ni drugače določeno, takrat velja, da inženir
deluje za naročnika, kadar izvaja svoja pooblastila in opravlja dolžnosti, ki jih določa pogodba.
Inženir prav tako nima pooblastil, da razreši določeno osebo svojih odgovornosti in nalog, ki
so določene v pogodbi.98
Kljub temu, da ima inženir obsežna pooblastila, velja, da ni pooblaščenec naročnika in ga ne
zastopa glede vseh vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi s pogodbo. Zato ga vsekakor ne moremo
uvrstiti pod institut pooblaščenca po zaposlitvi. Določeno je, da lahko naročnik omeji
inženirjeva pooblastila, in sicer tako, da v posebnih pogojih pogodbe opredeli, za katere
primere velja, da inženir potrebuje posebno soglasje s strani naročnika. Kot primer takih
posebnih omejitev lahko navedeno primer, v katerem inženir sprejme določene spremembe
pogodbe, povišanje pogodbene cene ali kakršnokoli podaljšanje rokov v zvezi z dokončanjem
pogodbenih del.99
Inženirjeve omejitve morajo biti zapisane tudi v pogodbi med izvajalcem in naročnikom, torej
v Rdeči in Rumeni knjigi, še posebej v primeru, če želijo, da imajo inženirjeve omejitve dela
učinek. V tem primeru pa naročnik potrdi in se zaveže, da inženirjevih omejitev ne bo opredelil
drugače, kot se je dogovoril z izvajalcem del.100
Inženir mora pri svojem delu ves čas paziti, da izvaja svoje naloge v okviru svojih pristojnosti
in navodil ter pri tem ne sme prekoračiti svojih pooblastil. V primeru prekoračitve svojih
pooblastil odgovorja svoji pogodbeni stranki, torej naročniku, medtem ko pa izvajalec na tej
podlagi nima nobenih zahtevkov, ki bi jih morebiti lahko uveljavljal do inženirja ali naročnika.
Prav zaradi velikega obsega inženirjevih pooblastil se lahko zgodi, da inženir ne izpolni vseh
svojih obveznosti ali nalog in pri tem povzroči škodo. Vse to mora biti urejeno v pogodbi med
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3.1 podčlen splošnih pogojev pogodb, v: Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih
načrtuje naročnik (2009), str. 30-31.
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Prav tam.
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M. Koršič Potočnik, Priročnik za uporabo Rdeče in Rumene pogodbe FIDIC (2017), str. 97, 101.
100
Prav tam, str. 101.
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naročnikom in inženirjem, kjer mora biti natančneje določeno, kakšno odgovornost nosi
inženir v primeru povzročene škode naročniku.101
Inženir mora na podlagi Rdeče knjige FIDIC ravnati v skladu s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
in njegova dolžnost je, da deluje pravično. Kljub temu, da je v pogodbenem razmerju z
naročnikom in ga naročnik plačuje za svoje delo, ne moremo razlagati njegove vloge, da je
primoran delovati na strani naročnika kot njegov predstavnik. Njegovo ravnanje mora biti
neodvisno in pošteno v skladu s pogodbo. 3.5 podčlen Rdeče knjige FIDIC namreč določa, da
mora inženir pri sprejemu odločitev obvezno upoštevati vse pomembne okoliščine, pri tem pa
vsekakor ni pomembno v korist katere pogodbene stranke so te okoliščine in katera
pogodbena stranka nanje opozori. Pri svojem odločanju si mora prizadevati za dosego
ustreznega sporazuma v korist obeh pogodbenih strank.102
Rdeča knjiga FIDIC prav tako določa v 3.2 podčlenu, da lahko inženir poveri določene naloge
tudi svojiim pomočnikom, ki morajo izpolnjevati določene kvalificirane pogoje, da so lahko
pristojni za opravljanje svojih obveznosti in nalog. Posebej je poudarjeno, da morajo biti vse
naloge in pooblastila, ki jih inženir lahko dodeli svojim pomočnikom, v pisni obliki, sicer niso
veljavna. Dodelitev pooblastil, nalog ali preklic pooblastil pa začne veljati takrat, ko obe
pogodbeni stranki, tako inženir in njihovi pomočniki, prejmejo pisno kopijo. Pomočniki so
lahko neodvisni nadzorniki ali domači inženirji, ki nadzorujejo material, ki je uporabljen pri
izvedbi dela in dele opreme. Pomočniki lahko podajajo navodila izvajalcem samo do določene
mere, ki je posebej določena v pooblastilu.103
Inženir sme dodeliti izvajalcu ustrezna navodila in dodatne oziroma spremenjene risbe v
obsegu, kot je v skladu s pogodbo in pri tem je izvajalcu dovoljeno sprejeti navodila tako od
inženirja ali njegovega pomočnika, kateremu je bilo podeljeno ustrezno pooblastilo. Prav tako
je določeno, da mora izvajalec ravnati v skladu z navodili inženirja ali njegovega pomočnika.
Vsekakor je zaželjeno, da so navodila dana v pisni obliki in sicer vsakokrat, ko je to mogoče. V
primeru, da inženir izda ustno navodilo in v dveh delovnih dneh prejme pisno potrditev
navodila ter inženir ne pošlje pisne zavrnitve v dveh delovnih dneh, takrat se šteje, da je bilo
izdano pisno navodilo s strani inženirja ali njegovega pomočnika.104
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M. Koršič Potočnik, Priročnik za uporabo Rdeče in Rumene pogodbe FIDIC (2017), str. 102.
Prav tam, str. 96-97,109-110.
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3.2 podčlen splošnih pogojev pogodb, v: Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih
načrtuje naročnik (2009), str. 31.
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Prav tam, 3.3 podčlen.
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V primeru zamenjave inženirja pa je določeno, da mora naročnik izvajalca obvestiti najmanj
42 dni pred zamenjavo inženirja ter ga obvestiti o imenu in izkušnjah novega inženirja.
Izvajalec ima potem možnost zavrnitve z ustrezno obrazložitvijo in v tem primeru naročnik ne
sme postaviti te osebe za novega inženirja.105

5.2. Po Gradbenem zakonu
Za razliko od Rdeče knjige FIDIC GZ opredeljuje nadzornega inženirja z izrazom »nadzornik«,
in sicer je kot nadzornik opredeljena pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec pri graditvi
objektov izvaja nadzor nad gradnjo in izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in
inženirsko dejavnost.106 K temu dodaja tudi ZAID, ki določa, da med poklicne naloge
pooblaščenega inženirja sodi tudi nadzor nad gradnjo.107
GZ kot javnopravni predpis namenja vrsto določb pravicam in obveznostim nadzornega
inženirja, medtem ko pa so določbe OZ glede položaja nadzornega inženirja izredno skope
oziroma jih praktično ni. Podrobno opredeljene obveznosti nadzornega inženirja v GZ vplivajo
na presojo številnih obligacijskopravnih vprašanj in obveznosti v pogodbi o nadzoru nad
gradnjo, zato je še posebej pomembno, da se z njimi seznanimo.108
Glavne obveznosti nadzornega inženirja v GZ so opredeljene v 13. členu. Nadzornik velja za
enega izmed udeležencev pri graditvi objektov, pri čemer mora opravljati nadzor tako, da se
zagotovi izpolnjevanje zahtev GZ, pri tem mora delovati preventivno in pravočasno
preprečevati napake. Med najpomembnejše naloge nadzornika spadajo sodelovanje pri
zakoličenju objekta in redno spremljanje gradnje, prav tako pa mora v skladu z zakonom in s
pravili stroke zagotavljati kakovost nadzora.109
V primeru ugotovitve različnih kršitev in dejanj, ki so v nasprotju s pravili GZ, mora nadzornik
opozoriti tako ustno in pisno udeležence pri gradnji, prav tako pa mora ustaviti gradnjo, če se
kršitve kljub opozorilu nadaljujejo ali če napake niso pravočasno odpravljene in v tem primeru
ugotovljene kršitve prijaviti gradbenemu in drugim inšpektorjem.110
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3.4 podčlen splošnih pogojev pogodb, v: Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih
načrtuje naročnik (2009), str. 31.
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V primeru potrebe po različnih spremembah in ustreznih dopolnitvah dokumentacije za
izvedbo gradnje, mora nadzornik tovrstne zadeve sporočiti naročniku gradnje. Ena izmed
pomembnih nalog nadzornika je tudi nadzorovati pravilnost sprememb v dokumentaciji za
izvedbo gradnje, ki jih zabeleži izvajalec. Prav tako je potrebno, da nadzornik udeležencem pri
pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotovi potrebne informacije in strokovno
podporo ter opozori na tehnične rešitve v dokumentaciji, ki bi bile v nasprotju z gradbeno
zakonodajo. Od izvajalcem gradbenih del pa mora nadzornik zbirati, prevzemati in preverjati
potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih materialov, proizvodov in naprav.111
Nadzornik mora pri svojem delu sodelovati tudi pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem
tehničnem nadzoru, biti mora prisoten in aktiven pri različnih meritvah, preizkusih, testiranjih
ter nazadnje mora zagotoviti tudi koordinacijo različnih pooblaščenih arhitektov in inženirjev.
Nadzornik pa mora tudi določiti vodjo nadzora, ki bo koordinirala in izvajala nadzor v celoti.112
Največ novosti se pojavlja pri nalogah nadzornika, kateremu se s sprejetjem novega GZ daje
vedno večjo težo. GZ namreč na novo predvideva njegovo sodelovanje že v fazi zakoličenja
objekta, kljub temu, da zakon določa obveznost imenovanja nadzornika pred izvedbo gradnje.
Pri tem je bilo namreč ugotovljeno, da največ odstopanj nastane pri zakoličenju objekta. V tej
fazi je ključen in predvsem nujen nadzor nad skladnostjo zakoličenja objekta in gradbenim
dovoljenjem oziroma projektno dokumentacijo.113
Glavna sprememba v novi gradbeni zakonodaji se pokaže v okrepljeni vlogi nadzornika, ki
deluje kot podaljšana roka države, saj zagotavlja, da gradnja poteka v skladu z javnim
interesom. Nadzornik v tej vlogi deluje neodvisno od izvajalca ter dopolnjuje nadzor izveden s
strani države, ki ne more dnevno nadzorovati izvedbe vseh gradbenih del na vsakem
gradbišču.114
Pri opredelitvi nadzornika nadalje GZ določa tudi, da kot nadzornik lahko nastopa na trgu in
opravlja dejavnost gradbenega nadzora samo pravna ali fizična oseba, ki ni izvajalec oziroma
ni v poslovni zvezi z izvajalcem. Opravljanje dejavnosti gradbenega nadzora namreč lahko
opravlja le posamezna pravna ali fizična oseba, ki ne opravlja nalog vodje del v imenu izvajalca
pri gradnji istega objekta.115
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Pri nadzorniku je zelo poudarjena njegova neodvisna vloga od osebe izvajalca, saj je prav za
strokovni nadzor določeno, da je za temeljito izpolnjevanje predpisanih obveznosti nadzornika
nujno izključevanje v zakonu, ki se nanaša zgolj na nadzornika. Ena izmed novosti s sprejetjem
GZ je tudi ta, da mora naročnik, v primeru, da sklepa pogodbo z več nadzorniki, ki opravljajo
svoje delo istočasno, določiti vodilnega pogodbenika zaradi transparentnosti glede potrebne
odgovornosti. Poudarjena vloga neodvisnega nadzornika bi se še posebej pokazala pri tem, če
bi ga določal pristojni upravni organ na stroške naročnika. Ta ideja žal ni našla svojega mesta
v sprejetem GZ.116
Ena od nalog nadzornika je tudi zbiranje dokumentacije na gradbišču za pridobitev
uporabnega dovoljenja ali za izdelavo navodil za uporabo za naročnika. Pomembna vloga
nadzornika se kaže ravno pri preverjanju in potrjevanju dokumentacije za pridobitev
uporabnega dovoljenja, saj GZ za večino objektov predvideva izdajo uporabnega dovoljenja
zgolj na podlagi izjav izvajalca, projektanta in nadzornika.117
Pri nadzorniku je določena obveznost imenovanja vodje nadzora, ki pa opravlja in koordinira
nadzor nad gradbenimi deli v celoti. Pooblaščeni inženirji, ki so določeni za vodjo nadzora,
morajo izpolnjevati predpisane pogoje v ZAID, in sicer morajo biti vpisani v imenik pri Inženirski
zbornici Slovenije.118
Novi GZ je dodatno opredelil tudi obveznosti vodje nadzora, pri čemer je določil, da v kolikor
vodja nadzora ugotovi, da ni bil prijavljen začetek gradnje, ni pridobljeno pravnomočno
gradbeno dovoljenje, da vgrajeni gradbeni in drugi proizvodi niso izkazani z ustreznimi
dokumenti oziroma da je kakšno drugačno neskladje z gradbenimi predpisi, takrat mora vodja
nadzora takoj obvestiti naročnika in izvajalca ter vse ugotovitve in predloge, kako stanje
ustrezno spremeniti, vpisati v gradbeni dnevnik. Z vpisom v gradbeni dnevnik in z lastnoročnim
podpisom vodja nadzora tudi potrjuje, da so navedeni podatki resnični.119
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6. ODGOVORNOST NADZORNEGA INŽENIRJA
6.1. Splošno o odgovornosti
Glavna obveznost nadzornega inženirja ima značilnost obligacije prizadevanja, pri čemer se
nadzorni inženir zaveže, da bo opravljal nadzor nad gradnjo z namenom uresničitve
naročnikovih interesov, da bo izvajalec pravočasno in pravilno izpolnil svojo obveznost do
naročnika gradnje in da bo nadzorni inženir pri tem ravnal z ustrezno strokovno skrbnostjo.120
Merilo za pravilno izpolnitev storitve pri obligaciji prizadevanja v zvezi z nadzorom nad gradnjo
so ravnanja izvajalca pri opravljanju navedene storitve. Nadzorni inženir kot izvajalec storitve
nadzora nad gradnjo krši svojo pogodbeno obveznost takrat, če ravna v nasprotju z ustrezno
skrbnostjo. Objektivno merilo te skrbnosti so pravila stroke, ki so uveljavljena na področju
nadzora nad gradnjo.121
Ugotavljanje glede pravilne izpolnitve pogodbene obveznosti nadzornega inženirja ni v
okoliščini, ali je naročnik uresničil svoj končni interes, da je izvajalec gradbenih del zgradil
objekt pravočasno in brez napak, temveč v tem, ali je nadzorni inženir opravljal nadzor v skladu
s pravili stroke in z ustrezno profesionalno skrbnostjo.122

6.2. Pravna narava odškodninske odgovornosti
Nadzorni inženir krši svojo pogodbeno obveznost, če pri opravljanju nadzora nad gradnjo ne
ravna v skladu s pravili stroke, ki so uveljavljena na področju nadzora nad gradnjo. V tem
primeru ima njegova izpolnitev značilnosti nepravilne izpolnitve.123
Prav zaradi nepravilne izpolnitve obveznosti nadzornega inženirja lahko nastanejo naročniku
gradnje negativne posledice, ki se pokažejo kot škoda zaradi zamude pri dokončanju
gradbenih del ter kot škoda zaradi napak gradbe. Neposredni vzrok za navedene škode je
nepravilna izpolnitev obveznosti s strani izvajalca gradbenih del. Ta škoda pa je v vzročni zvezi
z morebitno nepravilno izpolnitvijo obveznosti nadzornega inženirja le, če bi nadzorni inženir
nepravilno izpolnitev obveznosti izvajalca gradbenih del lahko preprečil, če bi opravljal nadzor
nad gradnjo v skladu s pravili stroke.124
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Pomembno za razlago in uporabo pravil glede odgovornosti za škodo kot posledico nepravilne
izpolnitve obveznosti izvajalca storitve je razlikovanje med obligacijo rezultata in obligacijo
prizadevanja. Pri obligaciji rezultata je izpolnitev obveznosti z napako hkrati tudi neposredna
škoda, ki nastane naročniku gradbenih del zaradi nepravilne izpolnitve. Odgovornost izvajalca
storitve za neposredno škodo je urejena s pravili glede odgovornosti za stvarne napake na
podlagi 100. člena OZ. Ta vrsta odgovornosti ima značilnost posebne vrste poslovne
odškodninske odgovornosti.125
Pri obligaciji prizadevanja pa škoda nastane kot nadaljnja posledica nepravilne izpolnitve
obveznosti izvajalca storitve. Odgovornost za tovrstno škodo se presoja po pravilih poslovne
odškodninske odgovornosti. Za poslovno odškodninsko odgovornost je značilno, da je
pogodbena stranka, ki je kršila svojo pogodbeno obveznost opraviti izpolnitveno ravnanje,
dolžna drugi pogodbeni stranki povrniti škodo, ki jo je povzročila s kršitvijo, druga pogodbena
stranka pa je upravičena zahtevati takšno povrnitev.126
Splošna pravila o poslovni odškodninski odgovornosti, ki so urejena v splošnem delu OZ, se
uporabljajo le v primeru, kadar se protipravno stanje kršitve pogodbene obveznosti kaže v
izpolnitvi z zamudo ali neizpolnitvi pogodbene obveznosti. S posebnimi pravili glede
odgovornosti za stvarne in pravne napake je urejena samo posebna poslovna odškodninska
odgovornost za nepravilno izpolnitev dajatvene obveznosti in za tiste obveznosti izvajalca
storitve, ki imajo značilnost obligacije rezultata. Posebnih pravil za odgovornost za škodo, ki je
posledica nepravilne izpolnitve obveznosti izvajalca storitve, pri čemer ima ta obveznost
značilnost obligacije prizadevanja, OZ izrecno ne ureja in določa. Navedeno odgovornost je
zatorej potrebno presojati analogno z uporabo splošnih pravil o poslovni odškodninski
odgovornosti, ki so urejena v 1. odseku 1. oddelka III. Poglavja splošnega dela OZ.127
Splošne predpostavke za odškodninsko odgovornost nadzornega inženirja za nepravilno
izpolnitev so, da ima kršitev obveznosti izvajanja nadzora nad gradnjo znake protipravnega
stanja, da vzrok za navedeno kršitev izvira s strani nadzornega inženirja, da naročniku nastane
škoda in da obstaja vzročna zveza med kršitvijo in škodo.128
Obveznost izvajanja nadzora nad gradnjo nadzorni inženir krši, če pri opravljanju nadzora nad
gradnjo ravna v nasprotju s pravili stroke, ki so določena za izvajanje nadzora nad gradnjo. To
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predpostavko mora dokazati naročnik. Pri drugi od navedenih predpostavk, in sicer da vzrok
za kršitev izvira iz sfere nadzornega inženirja, pa velja domneva, kar pomeni, da navedene
predpostavke naročniku ni potrebno zatrjevati in dokazovati.129
Škoda kot negativna posledica kršitve se izrazi kot nepravilna izpolnitev obveznosti izvajalca
gradnje in kot morebitna posledica te nepravilne izpolnitve. Zadnja od navedenih predpostavk
za opredeltev odškodninske odgovornosti nadzornega inženirja za nepravilno izpolnitev pa je
vzročna zveza med kršitvijo in nastalo škodo. V tem primeru mora naročnik dokazati vzročno
zvezo med nepravilno izpolnitvijo obveznosti nadzornega inženirja in škodo, ki mu je nastala
zaradi nepravilne izpolnitve obveznosti izvajalca gradbenih del. Naročnik mora dokazati, da bi
nadzorni inženir, če bi pravilno izvajal nadzor na gradnjo, lahko preprečil zamudo izvajalca z
dokončanjem del oziroma preprečil izvedbo gradnje z napako.130

6.3. Odgovornost za napake gradbe
Uvrščanje pogodbe o nadzoru nad gradnjo med pogodbe prizadevanja je v pomoč pri
določanju pogojev za odgovornost nadzornega inženirja za napake gradbe in pri razlagi ostalih
obveznosti nadzornega inženirja.131
Za izpolnitev obveznosti nadzornega inženirja z vidika obligacijskopravnih obveznosti ni dovolj,
da nadzorni inženir ugotovi napako gradbe, ampak mora ustrezno ukrepati ob njeni ugotovitvi.
Ukrepanje je odvisno od narave kršitve. Lahko zadošča opozorilo izvajalcu v gradbeni dnevnik
ali pa obvestitev naročnika, saj nadzorni inženir nima pooblastil za spreminjanje pogodbe.132
Za napake gradbe gre takrat, kadar zgrajeni objekt ne ustreza projektu in pravilom stroke.
Izvajalec gradbenih del ne izpolni svojih obveznosti in odgovarja, če na primer vgradi določen
material, ki ga določa projekt, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka pa bi lahko ugotovil, da ima
zahtevan projekt napako. Vsekakor je pomembno, da izvajalec poleg projekta pri gradnji
objektov upošteva tudi pravila stroke.133
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Zaradi napak pri gradnji objektov pa poleg izvajalca odgovarjata tudi projektant in nadzorni
inženir.134 Pri Izvajanju nadzora se od nadzornega inženirja zahteva, da s potrebno skrbnostjo
na določen način ukrepa, kadar ugotovi določene pomanjkljivosti pri izvedbi gradbenih del.
Ukrepanje je odvisno od narave kršitve in mora biti usmerjeno v preprečevanje napak gradbe.
Nadzorni inženir pravočasno lahko prepreči napako gradbe, če o ugotovljenih nepravilnostih
in napakah takoj opozori naročnika in izvajalca gradnje.135
Nadzorni inženir odgovorja za napake gradbe, ki so posledica napak v projektu in bi jih z
ustrezno skrbnostjo moral odkriti in preprečiti. Za razliko od projektanta, ki za napako v
projektu odgovarja po pravilih o stvarnih napakah, torej objektivno, in se tako svoje
odgovornosti za napake ne more ekskulpirati, pa nadzorni inženir za napako v projektu
odgovarja, če je napako v projektu ugotovil in je dopustil, da se gradnja še vedno izvaja po tem
projektu ali pa bi napako v projektu moral ugotoviti zaradi ustrezne strokovne skrbnosti.
Nadzorni inženir se lahko za razliko od projektanta svoje odgovornosti ekskulpira, če je dovolj
skrben pri pregledu projekta, vendar napake v začrtanem projektu ni ugotovil. Za nadzornega
inženirja se zahteva skrbnost dobrega nadzornega inženirja. Pri napaki v projektu je
odgovornost izvajalca, projektanta in nadzornega inženirja solidarna.136
Nadzorni inženir odgovarja za napake gradbe, ki so posledica napačne uporabe materiala, če
gradbenih del ni nadzoroval z ustrezno skrbnostjo. Za napake v materialu odgovarja, če jih je
odkril oziroma bi jih kot dober strokovnjak moral odkriti. V tem prmeru odgovarja solidarno z
izvajalcem gradbenih del. Skrbnost, ki se pri odkrivanju napak v materialu zahteva pri
nadzornem inženirju, je skrbnost dobrega tehničnega inženirja.137
Za napake gradbe gre lahko tudi v primeru, kjer je vzrok napake način izvedbe gradbenih del.
Pri tovrstni napaki se uporabljajo enaka pravila, kot za napako pri gradbi, pri kateri je vzrok
napaka v določenem materialu. Nadzorni inženir se odgovornosti lahko ekskulpira, če napake
glede načina izvedbe gradbe ni odkril in je kljub potrebni skrbnosti ne bi mogel odkriti.138
Naročnik lahko od nadzornega inženirja uveljalja le odškodnino zaradi napak pri gradbenih
delih. Zoper nadzornega inženirja se lahko uveljajo sankcije v določenih predvidenih rokih. V
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primeru napake v solidnosti gradnje, velja desetletni jamčevalni rok, ki teče od izročitve in
prevzema gradbenih del. Za druge napake gradbe pa veljajo roki po pravilih podjemne
pogodbe, torej najdlje dve leti po izročitvi in prevzemu gradbenih del.139

6.4. Odgovornost v slovenski sodni praksi
Nadzorni inženir varuje interese naročnika napram izvajalcu in projektantu ter zatorej ne
obstaja dolžnost nadzornega inženirja opozarjati izvajalca in projektanta na njune lastne
napake.140 Nadzorni inženir namreč nima obveznosti, da kot strokovnjak med izvajanjem del
svetuje izvajalcu in projektantu. Njegova obveznost je, da preverja ravnanja in odločitve
izvajalca del. Nadzorni inženir in izvajalec se tekom gradnje pogovarjata in si izmenjujeta
stališča glede tehničnih rešitev, vendar pa izvajalec sam odgovarja za svoje obveznosti in
odločitve, ki jih je sprejel in se tako ne more razbremeniti svoje odgovornosti, četudi je
odločitev sprejel na podlagi mnenja, ki ga je podal nadzorni inženir.141
V notranjem regresnem razmerju nadzorni inženir ne odgovarja projektantu ali izvajalcu,
temveč izključno naročniku, s katerim je v pogodbenem razmerju, saj izvaja storitve nadzora v
interesu in v korist naročnika ter hkrati ščiti njegove interese v razmerju do izvajalca ali
projektanta. Nadzorni inženir v ničemer ni zavezan izvajalcu, zato tudi ni njegova obveznost,
da izvajalcu pomaga reševati določena strokovna vprašanja povezana z gradnjo, je le dodatna
zagotovitev naročniku, da bodo dela izvedena v določenih rokih in po pravilih stroke. Prav tako
se izvajalec ne more razrešiti odgovornosti z navedbami, da nadzorni inženir ni ustrezno
opravil storitve gradbenega nadzora oziroma je bil le-ta pomanjkljivo izveden.142
V starejši sodni praksi zasledimo, da nadzorni inženir odgovarja le naročniku za svoje napake,
ki so nastale pri njegovem delu, medtem ko ostalim udeležencem pri gradnji ne odgovorja, če
med njimi ni bilo sklenjene pogodbe. Na podlagi tega lahko povzamemo, da projektant za
napake v projektu ne more zahtevati povrnitev škode od nadzornega inženirja, saj med njima
ne obstoja nobeno pogodbeno razmerje.143
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Rdeča knjiga FIDIC prav tako jasno določa, da nadzorni inženir ni v nobenem pogodbenem
razmerju z izvajalcem in zatorej izvajalec ne more uveljavljati do nadzornega inženirja nobenih
odškodninskih ali drugih zahtevkov. Poleg tega je izključena neposlovna odškodninska
odgovornost nadzornega inženirja napram izvajalcu gradbenih del, saj nobeno soglasje,
potrditev, pregled, kontrola in podobno dejanje s strani nadzornega inženirja ne razreši
izvajalca njegove odgovornosti za napake in za neizpolnjevanje zahtev iz pogodbe.144
Odgovornost nadzornega inženirja namreč ne more temeljiti na (so)krivdi glede potrditve ali
danega soglasja, ampak celotna krivda za povzročeno škodo temelji na ravnanju izvajalca.145
Iz različnih baz pa kljub temu ni razvidno, da bi tudi slovenska sodišča odločala o sporih na
podlagi določenih pravil FIDIC.146
Novejša sodna praksa ugotavlja, da odgovornost nadzornega inženirja nima narave
odgovornosti za stvarne napake, ampak je bistveno, da nadzorni inženir odgovarja naročniku
za škodo, ki jo je povzročil, ker nadzora ni opravljal z ustrezno strokovno skrbnostjo.147 Za
kršitev obveznosti nadzornega inženirja namreč šteje sodna praksa med drugim, če si nadzorni
inženir ni prizadeval z zadostno strokovno skrbnostjo pri opravljanju dela nadzora. V tem
primeru nadzorni inženir odgovarja po splošnih pravilih pogodbene odškodninske
odgovornosti, in sicer za napake, katere bi lahko preprečil ter za škodo, ki je nastala zaradi
zaupanja ter za stroške odprave napak.148
Poleg tega je nadzorni inženir pri svojem delu samostojen oziroma mora biti samostojen, kljub
temu, da deluje v interesu naročnika. Nadzorni inženir je namreč profesionalna oseba, ki mora
ravnati po pravilih stroke, in sicer opravljati delo nadzora gradnje, ki ni vezano na navodila
naročnika oziroma na njegovo vedenje. Nadzorni inženir se namreč ne more razbremeniti
svoje odgovornosti s sklicevanjem na navodila naročnika, ki jih je prejel in je v skladu z njimi
ravnal oziroma na dejstvo, da je na prošnjo naročnika podpisal gradbeni dnevnik za nazaj. Za
hudo kršitev strokovnih pravil ter zakonskih ali pogodbenih obveznosti nadzornega inženirja
pa se šteje v primeru, če se potrdijo izvedena dela s strani nadzornega inženirja, ki niso skladna
s projektno dokumentacijo.149
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7. PRIMERJALNO-PRAVNI POGLED VLOGE NADZORNEGA INŽENIRJA V ANGLOSAŠKEM
PRAVNEM REDU
Primerjalnopravno v anglosaškem pravnem redu v nasprotju s prakso kontinentalnega
pravnega reda poudarjajo neodvisno vlogo nadzornega inženirja, pri čemer deluje kot
neodvisni strokovnjak in ne v interesu naročnika gradnje. To je povezano tudi s tem, da v
njihovi poslovni praksi nadzorni inženir opravlja številne naloge in dejavnosti ter ne zgolj
tehničnega nadzora.150
Na tej podlagi lahko predstavimo vlogo »contract administratorja« oziroma nadzornega
inženirja po Irskih standardnih oblikah gradbenih pogodb. Z izrazom »contract administrator«
imenujemo nadzornega inženirja, ki poleg tehničnega nadzora opravlja še številne druge
dejavnosti in svetovanja. Glavni namen zaposlovanja nadzornega inženirja je zagotavljanje
naročniku določeno strokovno znanje in izkušnje, ki mu primanjkujejo pri izvedbi gradbenih
del. Vloga nadzornega inženirja vključuje tako oblikovanje učinkovitega načrtovanja projekta
in ustrezno zagotovitev, da je projekt zasnovan v skladu s pogodbo. Nadzorni inženir je
načeloma imenovan na začetku gradbenega projekta in je odgovoren za načrtovanje,
spremljanje in upravljanje celotnega razvojnega procesa z namenom uspešnega končanja
gradbenih del.151
Ena od glavnih nalog nadzornega inženirja v Irskih standardnih oblikah gradbenih pogodb je
svetovanje naročniku, kar je še posebej pomembno, saj morajo biti naročniki obveščeni o vseh
zakonskih in pogodbenih obveznostih. Vsekakor je koristno tudi za izkušene naročnike, da jih
nadzorni inženir ustrezno opozarja na njihove obveznosti in na morebitne posledice kršitve leteh. Prav tako je ena izmed pomembnih nalog nadzornega inženirja tudi redno svetovanje
naročniku, ali projekt poteka po načrtu in v okviru zastavljenega proračuna.152
Eden glavnih izzivov pri izvajanju gradbene pogodbe v Irskih standardnih oblikah pogodb je,
da v veliko primerih sklenejo gradbene pogodbe naročniki, ki imajo zelo malo izkušenj oziroma
jih nimajo pri tovrstnem gradbenem procesu. V teh okoliščinah je jasno, da bodo takšni
naročniki potrebovali precejšnjo pomoč pristojnih strokovnjakov za svetovanje in izvajanje
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številnih vsakodnevnih nalog in obveznosti. Nadzorni inženir lahko v teh primerih prevzame
vlogo zastopnika, ki deluje v imenu naročnika. Izrecno pooblastilo nadzornega inženirja je
običajno določeno v pogojih sodelovanja, dogovorjenih med posameznimi svetovalci in
naročnikom.153
Nadzorni inženir na Irskem nima pooblastila, da zavezuje naročnika k odločitvam, ki presegajo
njegovo pogodbeno moč in k odločitvam, ki ne bi bile prvotno predvidene in odobrene s strani
naročnika. Določeni so primeri navodil, ki presegajo pooblastilo nadzornega inženirja, in sicer
oblikovanje neposredne pogodbe med naročnikom in podizvajalcem, privolitev brez izrecnega
pooblastila v izvajalčeve spremembe del in naročanje dodatnih del, ki so že implicitno
vključena v pogodbo.154
Nadzorni inženir je lahko izrecno ali implicitno pooblaščen za prenos določenih nalog na druge.
Tako lahko na primer nadzorni inženir prenese funkcijo kontrole kakovosti na arhitekta ali
svetovalnega inženirja, medtem ko pa lahko prenese finančno upravljanje projektov na
količinskega nadzornika.155
Količinski nadzorniki na Irskem igrajo pomembno vlogo pri pomoči in podpori nadzornim
inženirjem. Količinski nadzornik je dejansko lahko imenovan za nadzornega inženirja. To se
pojavi v primeru, ko količinski nadzornik ponuja storitev vodenja projektov ali kjer naročnik
daje prednost nadzoru stroškov in stroškovni gotovosti kot glavnemu cilju gradbenega
projekta. Glavni prispevek količinskega nadzornika vključuje svetovanje glede stroškov v zvezi
s tekočim načrtovanjem, o vprašanjih glede pogodbenega plačila, glede višine zneskov za
vmesna plačila, glede vrednotenja naročil za spremembe in glede terjatev za izgube ter
odhodke. Prav tako lahko količinski nadzornik svetuje glede upravičenj za podaljšanje roka
gradbenih del, glede različnih zadev, ki pomagajo pri nemotenem izvajanju gradbene
pogodbe, glede različnih tehnik in sistemov za nadzor dokumentov, glede sestankov in
postopkov poročanja. Prav tako mora količinski nadzornik preprečiti nepotrebne spore, v

153

T. Cunningham, The Role of the Contract Administartor under the Principal Irish Standard Forms of Building
Contract (2016), str. 3, URL:
https://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1061&context=beschreoth (2.6.2018).
154
Prav tam, str. 4.
155
Prav tam.

~ 38 ~

primeru, da se spor pojavi, pa mora količinski nadzornik svetovati glede ustreznih metod za
njegovo reševanje.156
Irski nadzorni inženir mora biti prav tako kot slovenski seznanjen z določbami zakonodaje in
zagotoviti, da vsi udeleženci v projektu delujejo skladno z določbami zakonov. Jasno je, da
bodo številne stranke potrebovale precej nasvetov glede njihovih pravnih obveznosti in
dolžnosti, ki izhajajo iz njihove zakonodaje in celotnega pravnega sistema. To se kaže v
gradbenih predpisih, ki nalagajo naročniku, da mora imenovati pristojne nadzornike, in sicer
tako za proces načrtovanja kot za fazo gradnje. V vsakem primeru mora naročnik pridobiti
pisno potrdilo s strani vsakega nadzornika projekta z navedbo, da sprejme tovrstno
imenovanje. Naročnik, ki tovrstna imenovanja pogosto poda na podlagi priporočil nadzornega
inženirja, mora biti prepričan, da so nadzorniki pristojni in da jim je dodeljeno zadosti sredstev
za njihovo izvajanje dolžnosti. V mnogih primerih je nadzorni inženir imenovan kot nadzornik
pri načrtovanja projekta. Lahko pa ista oseba opravlja tako vlogo nadzornika pri načrtovanju
projekta in nadzornika pri posamezni fazi gradnje.157
Cunningham ugotavlja, da je na dolgi rok verjetno za udeležence pri gradnji največji vir
razočaranja, če gradnja ne izpolnjuje pričakovanj, bodisi zaradi neučinkovite zasnove ali zaradi
pomanjkljivosti in slabe izdelave. Eden od glavnih ciljev nadzornega inženirja na Irskem je, da
zagotovi učinkovit nadzor, ki zagotavlja, da so dela podrobno in natančno izvedena v skladu z
načrtom.158
Udejstvovanje na gradbišču za pregled in spremljanje izvedbe gradbenih del so ključni
elementi v tem procesu, kar vsekakor omogoča zgodnje odkrivanje in odpravo napak
neskladnega dela. Namen obiska na gradbišču je namreč opazovanje in odkrivanje, ali je kakost
opravljenega dela skladna s specifikacijami in je zatorej pomembno, da nadzorni inženir
podaja ustrezne komentarje v zvezi z izvedbo del, in sicer vsakič, ko je to potrebno. Obiski na
gradbišču so lahko v rednih intervalih ali določeni tako, da sovpadajo s posameznimi dogodki
na kraju samem, lahko pa gre tudi za naključne nenapovedane preglede. Irska ureditev določa,
da zahteve glede pogostosti pregledov načeloma niso urejene z gradbeno pogodbo. Namesto
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tega so zahteve vsebovane v pogojih sodelovanja med naročnikom in kompetentnim
strokovnim svetovalcem.159
Med fazo izvajanja gradbenega projekta ima nadzorni inženir na Irskem ključno vlogo pri tem,
da se stroški gradnje ohranjajo v okviru pogodbene vsote in odobrenih stroškov oziroma
proračuna. Nadzornemu inženirju običajno pri izvajanju te naloge pomaga količinski
nadzornik, ki se načeloma vsakodnevno ukvarja z upravljanjem stroškov in s svetovanjem o
finančnem stanju projekta. Učinkovite dejavnosti pri nadzoru stroškov vključujejo izogibanje
dajanju nalog, ki povečujejo stroške projekta, uravnoteženje prekoračitve stroškov z
ustreznimi prihranki iz drugih področij projekta, redno evidentiranje ter poročanje o
trenutnem finančnem stanju in realiziranih stroškov projekta.160
Imenovanje nadzornega inženirja na Irskem spada med verjetno najpomembnejše naloge
naročnika pri izvajanju gradbenih del. Pri tem lahko ugotovimo, da anglosaška pravna ureditev
poudarja nadzornega inženirja kot pomembnega udeleženca pri gradnji, če ne celo
najpomembnejšega udeleženca, brez katerega gradbena dela ne bi bila uspešno zaključena in
izvedena. Ključna vloga in naloga nadzornega inženirja je namreč upravljanje, vodenje in
spremljanje različnih udeležencev v gradbeništvu, ki imajo pogosto konkurenčne cilje za
dosego skupnega cilja uspešne izvedbe gradbenih del in zaključka projekta.161
Vzporednico anglosaškim pravnim redom glede neodvisne vloge nadzornega inženirja bi lahko
potegnili v smislu, da je v Sloveniji v javnopravnih predpisih, kot je GZ, določen obligatoren
nadzor.162 62. člen GZ za razliko od OZ, kjer je nadzor nad gradnjo le pravica naročnika, določa
obveznost imenovanja nadzornega inženirja za večino gradbenih objektov. Izjema glede
obveznosti imenovanja nadzornega inženirja velja le za gradnje nezahtevnih objektov pod
določenimi pogoji GZ.163 Toda nadzor nad gradnjo tako po javnopravnih in obligacijskopravnih
predpisih zahteva od nadzornega inženirja, da ravna po pravilih stroke, kar se vsekakor ne
more enačiti z neodvisno naravo razmerja nadzornega inženirja do izvajalca in naročnika
gradnje. Potrebno je upoštevati, da je nadzorni inženir pogodbena stranka naročnika gradnje

159

T. Cunningham, The Role of the Contract Administartor under the Principal Irish Standard Forms of Building
Contract (2016), str. 15, URL:
https://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1061&context=beschreoth (2.6.2018).
160
Prav tam, str. 18.
161
Prav tam, str. 20.
162
V. Kranjc, Pravice in obveznosti nadzornega inženirja do naročnika in izvajalca gradnje, v: Podjetje in delo, 43
(2017), str. 1117.
163
Ur. l. RS, št. 61/2017, 72/2017.

~ 40 ~

in da izvaja posel za naročnika, pri čemer je nesporno, da mora delovati v interesu naročnika
kot njegov mandatar.164

8. ZAKLJUČEK
V magistrskem diplomskem delu je poudarjena vloga in pomen nadzornega inženirja. Nadzorni
inženir, kot ena izmed pogodbenih strank pogodbe o nadzoru nad gradnjo, pomembno
prispeva k uresničevanju končnega interesa naročnika gradbenih del. Naloga nadzornega
inženirja je opravljati nadzor nad tem, ali izvajalec izpolnjuje svojo pogodbeno obveznost v
razmerju do naročnika, torej, da bo objekt zgrajen pravočasno v pogodbeno dogovorjenih
rokih in brez napak. Vsekakor je interes naročnika, da je objekt zgrajen v skladu s projektno
dokumentacijo, s pravili stroke in z gradbeno zakonodajo. S sklenitvijo pogodbe o nadzoru
namreč naročnik izvršuje svoja upravičenja, ki jih ima na podlagi 651. člena OZ, izvajalec
gradbenih del pa je dolžan nadzor nad deli omogočiti.165 Ena od značilnosti slovenske pravne
ureditve je v tem, da nadzorni inženir deluje na strani naročnika gradnje in opravlja nadzor
nad gradnjo v interesu naročnika.
V magistrskem diplomskem delu lahko zasledimo, da kljub temu, da naročnik in nadzorni
inženir skleneta pogodbo o nadzoru nad gradnjo in v njej opredelita pravice in obveznosti
nadzornega inženirja v razmerju do naročnika, imajo javnopravne obveznosti nadzornega
inženirja v GZ velik vpliv na reševanje obligacijskopravnih vprašanj v pogodbi o nadzoru nad
gradnjo.
Gradnja objekta in nadzor nad izvajanjem del nista samo v interesu naročnika gradnje, ampak
sta velikokrat v javnem interesu za namen varne uporabe objekta s strani širšega kroga ljudi.
Kljub temu, da OZ v 651. členu določa, da je nadzor nad izvajanjem gradbenih del pravica
naročnika,166 pa GZ določa obveznost zagotovitve nadzora nad gradnjo za večino objektov.167
Nadzor nad gradnjo zahteva od nadzornega inženirja, da v imenu naročnika gradnje preverja
in nadzoruje pravilno izpolnjevanje obveznosti izvajalca del, ki se jih izvajalec zaveže opraviti
na podlagi sklenjene gradbene pogodbe z naročnikom. Zavedati se moramo, da GZ kot
javnopravni predpis z obveznostjo zagotovitve nadzora nad gradnjo želi poudariti
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pomembnost vloge nadzornega inženirja, ki mora biti strokovno in tehnično podkovana oseba,
ki s svojim znanjem in izkušnjami s področja nadzora nad gradnjo lahko uspešno prispeva k
uresničevanju naročnikovega glavnega interesa, torej zgraditve objekta pravočasno in brez
napak.
Nadzorni inženir se s sklenitvijo pogodbe o nadzoru vključi v gradbeni proces, pri čemer lahko
zatrdimo, da predstavlja enega izmed najpomembnejših udeležencev gradnje. Pri izvajanju
nadzora mora za pravilno izpolnjevanje svoje obveznosti do naročnika delovati v skladu s
pravili stroke in se zato zanj zahteva skrbnost dobrega strokovnjaka po 6. členu OZ. S
sprejetjem obveznosti nadzora nad gradbenimi deli v razmerju do naročnika prevzema tudi
odgovornost za napake gradbe, če bi z ustrezno profesionalno skrbnostjo napake gradbe lahko
odkril.
Kljub temu, da slovenska in na splošno kontinentalna pravna ureditev izrecno ne opredeljujeta
vloge nadzornega inženirja kot neodvisnega strokovnjaka, ampak se njegova vloga kaže v tem,
da deluje v interesu in v korist naročnika gradnje, se mi zdi, da bi se lahko začela kontinentalna
pravna ureditev primerno zgledovati po anglosaškem pravnem redu, pri katerem neodvisna
vloga nadzornega inženirja izhaja ravno iz tega, da ni naloga nadzornega inženirja le
opravljanje tehničnega nadzora gradnje, ampak je ena od njegovih najpomembnejših
dejavnosti prav svetovanje naročniku pri celotnem procesu gradnje in koordiniranje vseh
ostalih udeležencev pri gradnji. Pri tovrstnem opisu nalog nadzornega inženirja vsekakor
nimamo pomislekov, ali res spada med najpomembnejše udeležence pri gradnji objektov.
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