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KT.st. 26/2011

Disciplinska komisija je v senatu , ki so ga sestavljali predsednik Marko Pavlinjek, univ .dipl.inz .grad. in
clana Tornaz Kern, unlv.dipl .inz.el. in Albin Luin, univ .dipl.inz .str., v disciplinski zadevi zoper
domnevnega krsitelja
. pooblascenega inzenirja vpisanega pod
. - , zaradi krsitve
dolocil Pravilnika 0 pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrzevan]e zgornjega ustroja zelezniskih prog ,
na podlagi Zahteve za uvedbo disciplinskega tozilca st. Kt.st. 26/2011 z dne 6.6.2012, na podlagi
Umika zahteve za uvedbo disciplinskega postopka z dne 12.7.2012 sprejela naslednji
5

kIe p
, pooblasceni inzenlr,

1.
vpisan v imenik ILS pod identifikacijsko stev ilko {

, se

oprosti ocitanlh krsltev
da je 30.11.2009 v nasprotju z doloc if Pravilnika 0 pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrzevan]e
zgornjega ustroja zelezniskih prog (Ur.l.RS St. 14/2003) potrdil Studijo variant Ijubljanskega
zelezniskeqa vozlisca in stem potrdil, izdelal oziroma sodeloval pri izdelavi dokumentacije v
nasprotju s pravili stroke, kar predstavlja krsitev iz 7. in 10. (pravilno 9.) tocke 12. elena
Disciplinskega pravilnika
2.

Stroske discip linskega postopka nosi IZS.

Obrazlozitev:

Disciplinski tozilec je dne 6.6.2012 podal zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka (v nadaljevanju
zahteva) zoper domnevnega krsitel]a, s katero se domnevnemu krsiteliu ocita, da je dne 30.11.2009 v
nasprotju s pravili stroke potrdil Studija var iant Ijubljanskega zelezn iskeqa vozlisca.
Disciplinski pravilnik z dne 15.6.2010 (abjavljen v glasilu IZS .NOVO st. 54/junij 2010 in velja od
12.7.2010) v 132. clenu doloca, da se za krsitve , ki so bile storjene pred uveljavitvijo Disciplinskega
prav ilnika z dne 15.6.2010 v celoti uporabljajo dolocbe Disciplinskega pravilnika z dne 15.4.2005 s
Spremembami in dopolnitvami z dne 30.6.2008 (v nadaljevanju Disciplinski pravilnik). Glede na to, da
naj bi bila ocitana krsitev storjena 30.11.2009 , se torej v predmetni zadevi uporablja slednj i.
Po vlozitvi zahteve je disciplinski tozilec na podlagi 79. elena Disciplinskega pravilnika dne 12.7.2012
umaknil zahtevo in sicer iz razloga, ker je z vpogledom v imenik pooblascenih inzenirjev ugotovil, da je
bil domnevni krsitef v imenik pooblascenlh inzenirjev vpisan z dnem 26.7 .2010, torej je clan IZS postal
po datumu, ko je bila storjena ocitana mu krsitev in iz razloga ker disciplinskega postopka zoper
osebo, ki ni clan IZS, ni moqoce voditi.
Zaradi umika zahteve je disciplinska komisija na podlagi 3. tocke 103. elena Disciplinskega prav ilnika
z dne 15.4 .2005 s Spremembami in dopolnitvam i z dne 30.6.2008 odlocila, kot izhaja iz izreka tega
sklepa.
Izrek 0 stroskih temelji na 3. odstavku 109. elena v zvezi s 108. clenorn Disciplinskega pravilnika.
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Pravni pouk:
loper ta sklep je dopustna pritozba, kl se lahko vlozl v roku 15 dni od vrocitve tega sklepa. Prltozba se
vlozl pisno v dveh izvodih pri disciplinski komisiji, ki je izdala ta sklep. Pravico do pritozbe imata
disciplinski tozilec ter domnevni krsitef oziroma njegov pooblascenec.

Vrocltt:

disc.punski tozllec Boris Kocjan
predsednik disciplinske komisije Marko Pavlinjek, univ.dipl.lnz.qrad
evidencna sluzba Il8-tu
arhiv Disciplinske komisije

2

Inzenlrska zbornica Sloveni)e

Jarska cesta 1Db.
1000 Ljubljana . Slovenija

,

+386 1011 547 33 33
+386( 011 547 33 20
: izsfdizs.si
I: WWW.iZ5.si

I '

Transakc ijski racun .
02010-0 257597531 pri NLB bank i,
03100 -1000014228 pri 5KB banki
Idenl if ikacijska stevilka za DDV: 5146794093
Mali cn a sl evilka: 1190580

