Na podlagi 16. in 56. člena Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Ur.l. RS št. 78/04) je
Upravni odbor Inženirske zbornice Slovenije na 193. redni seji dne 29.8.2013 potrdil čistopis

PRAVILNIKA
o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju
članov Inženirske zbornice Slovenije

I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Poklicna odgovornost pooblaščenih inženirjev, ki sodelujejo pri graditvi objektov in so vpisani
v imenik pooblaščenih inženirjev (v nadaljnjem besedilu: člani IZS), zahteva stalno in aktivno
učenje ves čas njihovega strokovnega delovanja.
Člani IZS imajo pravico in dolžnost, da se lahko prostovoljno odločijo, da se strokovno
izpopolnjujejo skladno z njihovimi poklicnimi potrebami in napredkom stroke.
Namen dodatnega prostovoljnega strokovnega izpopolnjevanja je ohranjanje, posodabljanje,
poglabljanje in širjenje strokovnega znanja članov IZS, izpopolnjevanje in učenje odnosa do
trajnostno grajenega okolja, do javnosti in do svojega poklica ter seznanjanje s spremembami
zakonodaje.
2. člen
S tem pravilnikom se določa pogoje in postopke za spremljanje, potrjevanje in evidentiranje
dodatnega prostovoljnega strokovnega izpopolnjevanja članov IZS.
Za potrjevanje strokovnega izpopolnjevanja vsakega člana zbornice v okviru vsakoletnega
programa je zadolžena komisija za izobraževanje, za spremljanje in evidentiranje ter pripravo
gradiv za komisijo za izobraževanje pa služba za izobraževanje.
II. LETNI PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA
3. člen
Upravni odbor zbornice sprejme na predlog komisije za izobraževanje letni program
strokovnega izpopolnjevanja članov zbornice in zanj predvidi sredstva v finančnem načrtu
zbornice za tekoče leto. Matične sekcije so preko svojega predstavnika v komisiji za
izobraževanje le tej dolžne pravočasno posredovati podatke za pripravo letnega programa.
Letni program strokovnega izpopolnjevanja članov zbornice mora vsebovati najmanj štiri
strokovna izpopolnjevanja, t.j. predavanja, posvete, delavnice, okrogle mize, simpozije,
kongrese (v nadaljnjem besedilu: izpopolnjevanje) iz posameznih matičnih strok, ki jih
pokrivajo matične sekcije.
Letni program strokovnega izpopolnjevanja članov zbornice se objavi na spletnih straneh
zbornice.

III. UGOTAVLJANJE STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA
4. člen
Strokovno izpopolnjevanje člana IZS se ugotavlja s kreditnimi točkami, ki jih pridobiva član
IZS z udeležbo na izpopolnjevanjih, ki so podrobneje definirana v 6. členu tega pravilnika.
5. člen
Članu IZS, ki je v skladu z določili tega pravilnika v zadnjem koledarskem petletnem obdobju
zbral najmanj 35 kreditnih točk in izpolnil dodatna pogoja, t.j., da je vsako leto zbral najmanj 5
kreditnih točk in da je v evidenci njegovih izobraževanj tudi vsaj eno izobraževanje s področja
sprememb in dopolnitev zakonodaje s področja graditve objektov ali tehnične regulative, IZS
izda potrdilo o stalnem strokovnem izpopolnjevanju.
Zbiranje točk se prične z dnem uveljavitve pravilnika. Preverjanje izpolnjevanja pogoja iz
predhodnega odstavka izvaja IZS enkrat letno.
IV. USTREZNOST IZPOPOLNJEVANJA
6. člen
Za strokovno izpopolnjevanje člana IZS se šteje:
o

o

aktivna in pasivna udeležba na strokovnih srečanjih (predavanjih, simpozijih, delavnicah,
okroglih mizah, posvetih, kongresih, strokovnih ekskurzijah, ipd.), ki jih organizira ali
soorganizira Inženirska zbornica Slovenije,
aktivna in pasivna udeležba na strokovnih srečanjih v Sloveniji in tujini ter objava
strokovnega prispevka v glasilu zbornice, strokovni reviji, zborniku ali knjigi, v kolikor
izpopolnjevanje na osnovi predloženega programa ali strokovnega prispevka za
ustreznega v smislu strokovnega izpopolnjevanja članov IZS, potrdi komisija za
izobraževanje.

V kolikor je to potrebno, lahko komisija za izobraževanje za pomoč pri odločitvi zaprosi
upravni odbor tiste matične sekcije, katere član je posameznik.
Odločitev komisije za izobraževanje o ustreznosti izpopolnjevanja je dokončna.
V. PRIZNAVANJE STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA
7. člen
Zbornica pri objavi letnega programa strokovnega izpopolnjevanja članov IZS navede tudi
število kreditnih točk, ki jih bo priznala članu IZS.
8. člen
Vlogo za priznanje določenega števila kreditnih točk za izobraževanja, ki jih ne organizira IZS
in za objavljene strokovne prispevke, vloži član IZS pri zbornici in jo naslovi na Komisijo za
izobraževanje.
Priznavanje kreditnih točk za izobraževanja, ki jih organizira IZS, in strokovne prispevke v
glasilu zbornice izvede IZS avtomatično in brezplačno.
9. člen
Za priznanje aktivne ali pasivne udeležbe na strokovnem srečanju v Sloveniji in tujini, ki ga ne
organizira IZS, mora član IZS zbornici poleg vloge predložiti še:

o
o
o
o

program srečanja,
potrdilo o udeležbi, ki ga izda organizator srečanja,
v primeru aktivne udeležbe, besedilo predavanja,
potrdilo o plačilu pristojbine za obravnavo vloge za priznanje kreditnih točk.

Za priznanje objave strokovnega prispevka v glasilu zbornice, strokovni reviji, zborniku ali
knjigi mora član IZS zbornici predložiti:
o naslovno stran z vsebino revije oz. zbornika oz. knjige,
o besedilo strokovnega prispevka,
o potrdilo o plačilu pristojbine za obravnavo vloge za priznanje kreditnih točk.
10. člen
Vlogo se lahko vloži najkasneje 6 mesecev po izvedenem strokovnem srečanju ali objavi
strokovnega prispevka.
Vloga mora vsebovati vso potrebno dokumentacijo iz predhodnega člena tega pravilnika,
sicer ne bo obravnavana.
Odločitev komisije za izobraževanje o priznanju/dodelitvi števila kreditnih točk za
izobraževanje je dokončna.
VI. TOČKOVANJE STALNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA
11. člen
Za vsako uro prisotnosti na izpopolnjevanju se članu IZS dodeli ena kreditna točka.
Predavateljem – članom IZS – se kot aktivnim udeležencem izpopolnjevanja število kreditnih
točk za vsako uro predavanja poveča, in sicer v razmerju 3:1 glede na udeleženca.
udeležba na strokovnem srečanju
1 ura = 1 kreditna točka
predavatelj na strokovnem srečanju
1 ura = 3 kreditne točke
ogled e-izobraževanja na portalu e-izobraževanja IZS ( http://izs.mitv.si/ ) = 1 kreditna točka
objava strokovnega prispevka
v glasilu zbornice = 3 kreditne točke
v strokovni reviji, zborniku ali knjigi = 6 kreditnih točk
Udeležba na strokovnem srečanju na isto temo se v obdobju petih let vrednoti le enkrat.
Izjemo predstavlja primer, ko je v petletnem obdobju prišlo do večje spremembe zakona
oziroma predpisa.
Vsako aktivno udeležbo na strokovnem srečanju, ki ne predstavlja ponovitve, se vrednoti
posebej.
Udeležba na vsakem posameznem strokovnem izpopolnjevanju je lahko ocenjena z največ 6
kreditnimi točkami, aktivna udeležba pa z 18.

VII. EVIDENTIRANJE STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA
12. člen
Za udeležbo na izpopolnjevanjih, ki jih organizira ali soorganizira Inženirska zbornica
Slovenije, se udeležencu izpopolnjevanj izda potrdilo o udeležbi.
13. člen
Zbornica evidentira strokovno izpopolnjevanje člana IZS v evidenci dodatnega
izpopolnjevanja članov IZS in v imeniku IZS, kamor se vnese število kreditnih točk.
V izvlečku iz imenika IZS, ki je javno dostopen na spletni strani IZS, se pri posameznem članu
objavi število zbranih kreditnih točk v zadnjem koledarskem petletnem obdobju in seznam
vseh pridobljenih potrdil o stalnem strokovnem izpopolnjevanju.
IX. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na spletnih straneh zbornice.
Razlago pravilnika daje komisija za statut in poslovnik.
O vprašanjih in zadevah, ki niso urejena s tem pravilnikom, se neposredno uporablja statut
zbornice ali drugi akti zbornice, lahko pa o tem komisija za statut in poslovnik odloči s
posebnim sklepom.
Za Upravni odbor IZS
Predsednik Inženirske zbornice Slovenije
mag. Črtomir Remec, univ.dipl.inž.grad., l.r.

Pravilnik je bil sprejet na 193. seji UO IZS, dne 29.8.2013.
Na spletni strani je bil objavljen 10.9.2013 in stopi v veljavo osmi dan od objave na spletu, t.j.
18.9.2013.

