
K 14. clenu (izvajalec) 
Ta clen doloca pogoje za opravljanje dejavnosti gradbenistva oziroma za dejavnost izvajanja gradnje 
ter obveznosti izvajalca. 
lzvajalec, ki zeli opravljati dejavnost gradbenistva, mora po dolocbah tega clena poleg izpolnjevanja 
pogojev po drugih predpisih kot so predpisi s podrocja gospodarskih druzb, davcnega prava in drugih 
predpisov, izpolnjevati tudi pogoje po tern clenu. Pri tern je treba opozoriti, da opravljanje dejavnosti 
po tern clenu, ki sodijo v opis zakljucnih gradbenih del, ki ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih 
zahtev, kot so razna zakljucna dela in podobno, ne zapadejo pod predmetno regulacijo. Nadzor nad 
izpolnjevanjem v tern clenu navedenih pogojev za opravljanje dejavnosti, izvaja gradbeni inspektor. 
Tipicne dejavnosti, ki ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, so dejavnosti, za katere se tudi 
ne zahteva obrtno dovoljenje in siceri. 
43.290 Drugo instaliranje pri gradnjah; in sicer � dejavnost instaliranja in vgradnje: 
- rolet
-sistemov za vakumsko ciscenje
- ograj
43.3 Zakljucna gradbena dela razen:
43.310 Fasaderska in stukaterska dela
43.910 Postavljanje ostresij in krovska dela; in sicer dejavnost:
-postavljanje zlebov, snegolovov in podobna kleparska dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela; in sicer samo dejavnosti:
- polaganje kamnitih, betonskih ali opecnih izdelkov,
- razvlazevanje stavb,
- ciscenje s paro, peskanje fasad in podobna dela za zunanjost fasad,
- dela, ki zahtevajo posebno plezalsko spretnost in opremo.
Gre torej za regulacijo opravljanja dejavnosti izvajanja gradnje, ki je strozja, kot je to opredeljeno z
veljavnim zakonom, saj je za izvajalca predvideno izpolnjevanje strozjih pogojev glede zavarovanja
odgovornosti in glede obvezne zaposlitve vsaj ene osebe, ki izpolnjuje pogoje za vodenje del.
Predpisano je tudi, kaj mora kriti to zavarovanje odgovornosti in sicer je to skoda zaradi hude
malomarnosti, napake ali opustitve dolznosti izvajalca in pri njem zaposlenih. Dodatno je predpisana
obveznost zaposlitve posameznika, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje in sicer je eden izmed
pogojev ustrezna izobrazba oziroma kvalifikacija, poleg tega pa tudi vpis v irnenik vodij del pri pr!stojni
zbornici. Za pooblascene inzenirje vpis v imenik vodij del izvaja lnzenirska zbornica Slovenije, za
ostale vodje del pa Obrtno podjetniska zbornica (za obrtnike in mojstre) in Gospodarska zbornica
Slovenije (za delovodje). Zbornice skupaj sprejmejo tudi eticni kodeks za vodje del in lahko ravnanje
v nasprotju z njim tudi sankcionirajo. Vodje del, ki jih morajo izvajalci zaposlovati pri prevzemu
izvedbe celotne gradnje ali preteznega dela gradnje zahtevnega objekta ali manj zahtevnega
objekta, morajo izpolnjevati pogoje za pooblascenega inzenirja oziroma imeti pri manj zahtevnem
objektu najmanj visjo strokovno izobrazbo ter biti vpisani v imenik vodij del pri IZS, v ostalih primerih
pa je kvalifikacija vodij del lahko tudi nizja (mojstri, obrtniki, tehniki z opravljenim strokovnim izpitom
iz vodenja del). Posebne dolocbe veljajo za tuje ponudnike storitev bodisi tiste s sedezem v drzavah
clanicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Svicarske konfederacije ali s
sedezem v drzavi, s katero je sklenjen poseben sporazum bodisi tiste tuje ponudnike, ki nimajo
sedeza v drzavah pogodbenicah.
Za izvajalca so v tern clenu natancneje dolocene tudi njegove obveznosti. Te morajo izpolnjevati vsi
izvajalci, ne glede na to, ali izvajajo gradnjo v okviru registrirane dejavnosti gradbenistva ali na drug
nacin, na primer v obliki gradnje v lastni reziji, torej za lastne potrebe.
Gradnja v lastni reziji po v zakonu ni izrecno prepovedana in v zvezi s tern tudi niso predvideni
kakrsnikoli inspekcijski ukrepi ali prekrski. Cilj zakona je, da se v vseh primerih gradenj zagotovi
kvalificirana izdelava projektne dokumentacije in kvalificiran nadzor nad izvajanjem gradnje.
Pomemben clen pri gradnji je nadzornik, katerega imenovanje je vedno obvezno, ki koordinira in
usmerja izvajalca in opozarja na neizpolnjevanje zakonsko predpisanih zahtev. Obveznost
zagotovitve kvalificiranega izvajalca za izvedbo gradnje pa ni regulirano. Bistveno pri izvajanju
gradnje je, da se zagotovi izpolnjevanje predpisanih zahtev izvajalca, kar pomeni, da te obveznosti
v primeru gradnje v lastni reziji prevzema izvajalec gradnje v lastni reziji (npr. oznacitev gradbisca,
izvajanje del po projektu za izvedbo, po predpisih, varstvo pri delu, obvescanje nadzornika, vodenje
gradbenega dnevnika, podpisovanje izjav itd.). Pomembno je tudi, da so pri izvajanju gradnje v lastni
reziji spostovani predpisi o preprecevanju dela na crno, v nasprotnem taksen izvajalec tvega
inspekcijske ukrepe in kazni. Kljub temu, da se pri gradnji v lastni reziji izvaja gradnja za lastne
potrebe, je ze zaradi odgovornosti v primeru morebitnih nesrec pri delu in odgovornosti zaradi
morebitne skode, ki lahko nastane mimoidocim, prometu ali na sosednjih objektih, smiselno
zavarovanje odgovornosti, ki v praksi zavarovanja odgovornosti v tujini zaradi vecjega tveganja
nastanka skode terja bistveno visje zavarovalne premije, kot je to v primeru kvalificiranega izvajalca.
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