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GRADIVO ZA SKUPŠČINO IZS
18.2.2019
UO MSG na osnovi zapisnika zbora MSG z dne 23.11.2018 predlaga skupščini IZS, da sprejme
naslednje tri spremembe in dopolnitve statuta IZS. Predlogi sklepov naj se na skupščini obravnavajo
ločeno.
Črta se četrti odstavek 13. člena Statuta IZS.
(1) Pooblaščeni inženir stalno in trajno opravlja poklicne naloge, če kontinuirano opravlja poklic
pooblaščeni inženir v obliki iz 5. člena ZAID. Poklic pooblaščeni inženir mora opravljati kot svoj
temeljni in praviloma edini poklic.
(2) Če se poklicne naloge opravljajo v obliki samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, mora poklic pooblaščeni inženir opravljati v obsegu, ki je primerljiv polnemu
delovnemu času zaposlenih v delovnem razmerju ali krajšemu delovnem času v posebnih primerih v
skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
(3) Enako pooblaščeni inženir poklic opravlja stalno in trajno, če ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za polni delovni čas pri gospodarskem subjektu, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne ali
inženirske dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali za krajši delovni čas v
posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
(4) V primeru, če je pooblaščeni inženir družbenik gospodarske družbe, ki opravlja inženirsko
dejavnost, mora sam stalno in trajno opravljati poklic, zato mora skleniti pogodbo o zaposlitvi za
polni delovni čas z družbo, v kateri je družbenik, ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu
z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
Obrazložitev:
Prepisana iz dopisa dr. Simona Petrovčiča, mag. Eda Wallnerja, dr. Srečka Vratuše in prof.dr. Vojka
Kilarja z dne 19.11.2018 za zbor MSG dne 23.11.2018:
Novi statut IZS je v neskladju s 3. alinejo tretjega odstavka 5. člena ZAID, saj za družbenike
gospodarskih subjektov, ki opravljajo inženirsko dejavnost, namesto drugega pravnega razmerja o
opravljanju dela za družbo zapoveduje obvezno sklenitev pogodbe o zaposlitvi s to družbo (4.
odstavek 13. člena statuta IZS). Takšna dikcija je sporna in diskriminatorna, saj določeno skupino
pooblaščenih inženirjev postavlja v neenakovreden položaj, ker jim onemogoča opravljanje poklicnih
nalog, na način, ki ga predvideva zakon, torej na podlagi drugega pravnega razmerja o opravljanju
dela za družbo. ZAID v 3. odstavku 5. člena jasno in nedvoumno določa 5 načinov, kako lahko
pooblaščeni arhitekti in inženirji svoje poklicne naloge opravljajo stalno in trajno. Statut IZS je
podzakonski akt in ne more spreminjati določb zakona. Obstaja tudi razlika v tolmačenju obeh
pristojnih zbornic. Za ZAPS je definicija načinov opravljanja poklicnih nalog po ZAID povsem primerna.
Odkar je nova zakonodaja stopila v veljavo, ZAPS tega vprašanja ni posebej urejala. Določila 5. člena
ZAID o načinu opravljanja poklicnih nalog veljajo tako za pooblaščene arhitekte (PA), kot tudi za
pooblaščene inženirje (PI). To pomeni, da je s statutom v omenjenem členu in odstavku kršeno tudi
načelo enakosti poklicev pred zakonom. Ker statut onemogoča delo na podlagi drugega pravnega
razmerja o opravljanju dela za družbo, ki opravlja inženirsko dejavnost, je s tem kršeno tudi ustavno
načelo svobodne gospodarske pobude (74. člen ustave RS).
Predlog sklepa:
Potrdi se predlagano spremembo statuta IZS, s katero se črta četrti odstavek 13. člena Statuta IZS.

Spremeni se četrti odstavek 22. člena tako, da se besedilo
»Funkcionar zbornice in član delovnega telesa je lahko večkrat ponovno izvoljen v isti organ oziroma
imenovan v isto delovno telo zbornice.«
nadomesti z besedilom
»Funkcionar zbornice in član delovnega telesa je lahko največ dvakrat izvoljen v isti organ oziroma
imenovan v isto delovno telo zbornice.«.
Obrazložitev:
Omeji naj se število mandatov člana IZS na isti funkciji na dva mandata.
Predlog sklepa:
Potrdi se predlagano spremembo četrtega odstavka 22. člena statuta IZS.

Spremeni se drugi odstavek 28. člena tako, da se besedilo
»Vsaka matična sekcija ima v skupščini zagotovljenih osem članov. Poleg tega pripada matični sekciji
za vsakega tisočega člana in vsakega nadaljnjega petstotega člana po en dodatni član skupščine.«
nadomesti z besedilom
»Skupščina ima 48 članov. Število članov matične sekcije v skupščini se določi po načelu
proporcionalnosti števila članov matične sekcije glede na celotno število članov zbornice na dan
razpisa volitev. Pri tem se izračunano število zaokroži navzgor.«.
Obrazložitev:
Sestava skupščine mora biti proporcionalna številu članov posamezne sekcije.

Predlog sklepa:
Potrdi se predlagano spremembo drugega odstavka 28. člena statuta IZS.

