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S spremembo Gradbenega zakona do podalj5anja prehodnega obdobja
za izvajalce del

Poslanci DrZavnega zbora RS so na izredni seji 29. aprila zozo soglasno sprejeli
spremembo Gradbenega zakona, ki se je zadel uporabljati s 1. 6. 2018. S

spremembo rzo. dlena se podaljSuje prehodno obdobje za izvajalce del za dve leti,
torej do 3r. maja zozz.

Vsi tisti izvajalci, ki so svoje poslovanje prideli pred uporabo novega Gradbenega
zakona, torej ie pred r. 6. 2or8, in ki opradajo storitve na novogradnjah, zakonske
zahteve, da morajo v imenik vodij del rpisati vsaj eno redno zaposleno osebo z
ustrezno strokovno izobrazbo in izpiti, pa si 5e tega niso uredili, imajo za izpolnitev
omenjenega pogoja 5e dve leti dasa. Vsi kasneje registrirani izvajalci gradbenih del
ugodnosti prehodnega obdobja niso deleZni in morajo pogoje izpolnjevati takoj ob
priietku opravljanja dejavnosti.

PodaljSanje prehodnega obdobjaje v dani situaciji, tudi zaradi okoli5din epidemije,
predvsem manj5im obrtnikom in podjetjem, ki tega pogoja 5e ne izpolnjujejo, zelo
dobrodo5lo. Dve letije na prvi pogled res dolgo obdobje, vendarje v povpredju za
opravljanje mojstrskega ali delovodskega izpita potrebno leto in pol, v kolikor pa
mora kandidat dokondati 5e vsaj srednje strokovno izobraievanje in opraviti
strokovni izpit, pa je za to potrebno pribliZno skupaj 5 let.

NajprimernejSa reditev za vse izvajalce del, ki imajo dokondano vsaj srednjo
poklicno izobrazbo in tri leta delovnih izku5enj, je opravljanje mojstrskega izpita,
za podrodje del, ki jih posamezen izvajalec inaja. Zadnji rok za prijavo za
opravljanje mojstrskega izpita v letu 2o2o je 25. september 2o2o. Po uspe5no
opravljenem mojstrskem izpitu se predstavnik izvajalca lahko vpiSe v imenik vodij
del pri Obrtno-podjetniSki zbornici Slovenije. Tisti, ki opravijo delovodski izpit, se
rpi5ejo v imenik vodij del na Gospodarski zbornici Slovenije, kjer le-ta izpit tudi
opravijo.

Za tehnike in inienirje z ustreznimi delovnimi izkuinjami na podrodju vodenja del
(gradbene, strojne in elektro dejavnosti) pa je najprimernejSa re5itev opratanje
strokovnega izpita za vodenje del na InZenirski zbornici Slovenije.

Ker pridobitev katerekoli izmed moZnih re5itev zahteva svoj das, je zelo
priporodljivo, da vsi izvajalci del, ki 5e nimajo opravljenih omenjenih zahtevanih
izpitov oz. pridobljene ustrezne strokor.ne izobrazbe, takoj pristopijo k opravljanju
izpitov in pravodasno ujamejo podaljSan rok.
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