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SKLEP

Disciplinska komi sija Inženirske zbornice Slovenije je v senatu, ki so ga sestavlj ali
predsednik Boris UMBREHT, inž.geod., in člana Peter SMREKAR, univ.dipl.in7 m·::H-1 t~'T
Tomaž KERN, univ.dipl.inž.el., v disciplinski zadevi zoper
univ .dipl.inž.geod., zaradi kršitve določil Disciplinskega pravilnika lZS , na neJavni seji,

sklenila
., univ .d ipl.inž.geod., se ustavi.

Disciplinski postopek zoper

O b r a z 1o ž i t e v:

Disciplinska komisija je v predmetni zadevi obravnavala očitke namestnice disciplinske
tožilke, da naj bi bile v geodetskem postopku pod IDPOS 6140, v katerem je elaborat
zemljiškoknjižne meritve potrdila domnevna kršiteljica, storjene kršitve Di sciplinskega
pravilnika lZS z dne 15. 6. 2010. Omenjeni elaborat je bil pottjen dne 18. 7. 20 11. V
predmetni zadevi je postopek potekal do dne 22. 3. 2016, ko je domnevna kršitelj ica nastopila
z mirovanjem svojega č l anstva v lZS, zaradi česar postopek od tedaj dalje ni mogel teči
nemoteno naprej.
Določba četttega odstavka 52. č lena Disciplinskega pravilnika lZS z dne 15. 6. 20 lO določa,
da pregon disciplinske kršitve in izvršitve disciplinskega ukrepa, razen v primeru iztetjave
denarne kazni in stroškov postopka, zastara v vsakem primeru, ko preteče dvakrat toliko časa,
kolikor je dovolj eno za zastaranj e pregona disciplinske kršitve oziroma za zastaranj e izvršitve
disciplinskega ukrepa. V prvem odstavku 51. č lena je določeno, da pregon disciplinske kršitve
ni več dovoljen, če je od storjene disciplinske kršitve preteklo več kot tri leta.

Ob upoštevanju dvakratnika tega obdobja to pomeni, da nastopi absolutno zastaranje pregona
disciplinske kršitve v skladu z Disciplinskim pravilnikom lZS z dne 15. 6. 20 10 po preteku 6
let. Glede na to, da je bila očitana disciplinska kršitev st01jena dne 18. 7. 20 Il , je dne 18. 7.
2017 nastopilo absolutno zastaranje predmetne zadeve. Pos ledično je disciplinska komisij a
izven obravnave od l oč ila kot izhaja iz izreka tega sklepa.
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Pritoz o lal1ko vloži kršitelj in disciplinski tožilec. O pritožbi bo odločalo di sciplinsko sodi šče
lZS.

Poslano:
- priporočeno

s povratnico,
. - priporočeno s povratnico,
, univ .lllpl.inž.
pošti,
SJP, po pravnomočnosti
FRS, po pravnomočnosti
po pravnomočnosti: prijavitelj, anonimizirano
arhiv lZS
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