Neuraden čistopis akta

Na podlagi 39. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/2017) in 75. člena
Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18) je Skupščina Inženirske zbornice Slovenije na seji
dne 22.1.2019 sprejela in na seji dne 1.6.2022 spremenila
SPLOŠNI AKT
o plačevanju članarine in drugih prispevkov zbornici
1. člen
Ta splošni akt določa način določitve, višino ter način plačevanja članarine ter drugih dajatev zbornici.
2. člen
V skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (v nadaljnjem besedilu ZAID), Gradbenim zakonom (v
nadaljnjem besedilu GZ) in Statutom Inženirske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) zbornica
pridobiva svoje prihodke za izvajanje nalog iz članarin, vpisnin, plačil za vodenje in vzdrževanje imenikov,
pristojbin za opravljanje strokovnih izpitov, upravnih taks iz naslova vodenja postopkov priznavanja poklicnih
kvalifikacij, stroškov vodenja disciplinskih postopkov, denarnih kazni za disciplinske prekrške, nadomestil za
izvajanje stalnega poklicnega usposabljanja, sredstev iz lastne dejavnosti, nadomestil za izvajanje postopkov
mediacij in arbitraž ter organizacijo projektnih natečajev ter drugih virov.
3. člen
Višino članarin in drugih dajatev zbornici, določenih v tem splošnem aktu, ki niso določene s predpisi Republike
Slovenije, potrjuje skupščina IZS s sklepom.
O višini drugih prispevkov zbornici, ki niso določeni v predpisih Republike Slovenije in temu splošnemu aktu,
odloča upravni odbor IZS.
Višino članarine za člane in znižane članarine za člane z mirovanjem določi skupščina IZS za vsako leto posebej
na podlagi letnega programa dela, ki ga sprejme pred začetkom koledarskega leta, za katero se določa.
4. člen
Plačilo članarine in drugih dajatev zbornici določenih s sklepom skupščine IZS in upravnega odbora IZS je
obvezno. Neplačane članarine in druge dajatve IZS sodno izterja.
Članarine in druge dajatve se nakazujejo neposredno na transakcijski račun IZS. Prihodki IZS se po prispetju na
transakcijski račun kontirajo na stalna stroškovna mesta v skladu s tem splošnim aktom in sprejetim finančnim
načrtom za pripadajoče obračunsko leto.
Članarina
5. člen
Članarina je redna letna dajatev, ki jo plačujejo člani zbornice, ne glede na število dni članstva v zbornici v
tekočem letu. Obveznost plačevanja članarine nastopi s prvim dnem v mesecu, ki sledi včlanitvi.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena začasni člani in častni člani, ki niso vpisani v imenik
pooblaščenih inženirjev, niso dolžni plačevati članarine.
Člani, ki nimajo poravnanih vseh finančnih obveznosti do zbornice, ne morejo koristiti storitev zbornice, ki jih
zbornica nudi svojim članom.
Če pooblaščeni inženir niti po prvem opominu ne poravna članarine za tekoče leto, mu IZS po uradni dolžnosti
izda odločbo o mirovanju poklicnega naziva in mirovanje vpiše v imenik pooblaščenih inženirjev.
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6. člen
Osnova za določitev članarine je povprečna letna bruto plača v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Članarina se
določi največ do višine 3 % povprečne letne bruto plače.
7. člen
Višino članarine za člane in znižane članarine za člane z mirovanjem določi skupščina IZS na podlagi letnega
programa dela za leto, za katerega se članarina določa. Višino članarine se določi tako, da se z njo pokrije
stroške, ki jih ima zbornica z izvajanjem storitev za člane in člane z mirovanjem in so predvidene v planu dela za
leto, za katerega se določa članarina.
Članarina ne sme biti višja od zneska iz prejšnjega člena, lahko pa je nižja.
Članarina za člane je višja od članarine za člane z mirovanjem.
Člani z dvema pooblastiloma plačujejo le eno članarino.
8. člen
Za mirovanje poklicnega naziva pooblaščeni inženir lahko pooblaščeni inženir zaprosi kadarkoli, vendar pa se mu
za tekoče leto prizna znižana članarina za člana v mirovanju le v primeru, da prejme zbornica vlogo do konca
januarja tekočega leta.
IZS lahko odobri znižano članarino tistemu članu, ki zaradi zdravstvenih ali drugih utemeljenih razlogov ne
potrebuje aktivnega poklicnega naziva pooblaščeni inženir v tekočem letu in za to zaprosi z vlogo, obrazloži
razloge in vrne enotni žig, ki ga je imel do takrat v uporabi (v hrambo službi za javna pooblastila IZS) in sicer tudi
v primeru, ko prejme IZS vlogo po izteku roka iz predhodnega odstavka.
9. člen
S sklepom skupščine se določi:

članarino za člana vpisanega v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom,

članarino za člana vpisanega v imenik pooblaščenih inženirjev s poklicnim nazivom v mirovanju,

članarino za člana, ki ni vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev.
Imenik pooblaščenih inženirjev
10. člen
Za pokrivanje stroškov vpisa v imenik pooblaščenih inženirjev, za vodenje in vzdrževanje imenika pooblaščenih
inženirjev in evidence članov zbornice ter za drugo delo vezano na imenik pooblaščenih inženirjev plačuje član
zbornice kot fizična ali zanj pravna oseba:









vpisnino v imenik pooblaščenih inženirjev za en postopek,
vpisnino v evidenco članov zbornice za en postopek,
pristojbino za vpis spremembe ali dopolnitev vpisa za en postopek z zamenjavo enotnega žiga
pooblaščenega inženirja,
pristojbino za vpis spremembe ali dopolnitev vpisa za en postopek brez zamenjave enotnega žiga
pooblaščenega inženirja,
pristojbino za izdajo novega potrdila po naročilu posameznika,
pristojbino za izdajo enega dodatnega enotnega žiga pooblaščenega inženirja na posebno zahtevo
posameznika,
upravno takso za obravnavo vloge za priznavanje poklicne kvalifikacije po splošnem sistemu,
upravno takso za izdajo odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije po splošnem sistemu.
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Imenik vodij del
11. člen
Za pokrivanje stroškov vpisa v imenik vodij del, za vodenje in vzdrževanje imenika vodij del ter za drugo delo
vezano na imenik vodij del plačuje vodja del kot fizična ali zanj pravna oseba:










pristojbino za vodjo del vpisanega v imenik vodij del z aktivnim poklicnim nazivom,
pristojbino za vodjo del vpisanega v imenik vodij del z mirovanjem poklicnega naziv,
vpisnino v imenik vodij del za en postopek,
pristojbino za vpis spremembe ali dopolnitev vpisa za en postopek z zamenjavo enotnega žiga vodje del,
pristojbino za vpis spremembe ali dopolnitev vpisa za en postopek brez zamenjave enotnega žiga vodje del,
pristojbino za izdajo novega potrdila po naročilu posameznika,
pristojbino za izdajo enega dodatnega enotnega žiga vodje del na posebno zahtevo posameznika,
upravno takso za obravnavo vloge za priznavanje poklicne kvalifikacije po splošnem sistemu,
upravno takso za izdajo odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije po splošnem sistemu.
Strokovni izpiti
12. člen

Za pokrivanje stroškov izvajanja strokovnih izpitov ter vodenja in vzdrževanja evidenc o strokovnih izpitih ter za
drugo delo vezano na strokovne izpite plačuje posameznik kot fizična ali zanj pravna oseba:





pristojbino za opravljanje strokovnega izpita*,
pristojbino za opravljanje popravnega strokovnega izpita,
pristojbino za opravljanje delnega strokovnega izpita (del izpita je priznan z odločbo),
pristojbino za izdelavo duplikata potrdila o strokovnem izpitu po naročilu posameznika.

*Višina pristojbine za opravljanje strokovnega izpita za pooblaščenega inženirja in vodjo del je določena s
splošnim aktom o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja.
Strokovni nadzor
13. člen
Stroški, ki jih ima zbornica z opravljanjem strokovnega nadzora nad delom članov, ki so vpisani v imenik
pooblaščenih inženirjev in imajo aktiven poklicni naziv, so vključeni v članarino.
Disciplinski postopki
14. člen
Za pokrivanje stroškov, ki jih ima zbornica z vodenjem disciplinskih postopkov zoper pooblaščene inženirje in
vodje del, plačujejo posamezniki, ki jim je bila v disciplinskem postopku dokazana krivda, stroške disciplinskega
postopka v višini in na način, kot je določeno v vsakokratnem disciplinskem pravilniku.
Posameznikom, ki jim je bila v disciplinskem postopku izrečena sankcija plačila denarne kazni, plačajo zbornici
tudi denarno kazen v višini in na način, kot jo določi disciplinski organ.
Obvezno strokovno usposabljanje
15. člen
Stroški, ki jih ima zbornica s pripravo letnega programa poklicnega usposabljanja, dodeljevanjem in priznavanjem
kreditnih točk ter njihovim evidentiranjem v imeniku pooblaščenih inženirjev, izdajanjem potrdil in odločb ter
opravljanjem nadzora nad stalnim poklicnim usposabljanjem članov, ki so vpisani v imenik pooblaščenih
inženirjev, so vključeni v članarino.
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Izobraževanja v okviru Akademije IZS za izobraževanje
16. člen
Za pokrivanje stroškov, ki jih ima zbornica z organizacijo in izvajanjem izobraževanj, plačujejo posamezniki ali
zanje pravna oseba:




kotizacijo za izobraževanje,
znižano kotizacijo za izobraževanje za člane,
znižano kotizacijo za izobraževanje za zaposlene v gospodarskih subjektih, ki so vpisani v seznam
gospodarskih subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost, ki ga vodi IZS.

Skupščina zbornice pooblašča upravni odbor zbornice za določitev višine kotizacije za posamezno izobraževanje
in za določitev cenika za predavatelje na izobraževanjih. Pri tem se zasleduje namen, da so na letni ravni s
plačanimi kotizacijami pokriti stroški, ki so z izobraževanji nastali, kot tudi stroški, ki nastanejo z izvajanjem
aktivnosti zbornice po planu dela zbornice.
Seznam gospodarskih subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost
17. člen
Za pokrivanje stroškov vpisa v seznam gospodarskih subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost,
za vodenje in vzdrževanje seznama ter za drugo delo vezano na ta seznam plačuje podjetje iz seznama:





vpisnino za en postopek,
pristojbino za spremembo oziroma dopolnitev vpisa za en postopek,
letno pristojbino za vodenje podjetja v seznamu,
pristojbino za izdelavo potrdila o uvrstitvi v seznam po naročilu podjetja.
Poročanje
18. člen

Finančno računovodska služba IZS kvartalno poroča upravnemu odboru zbornice o stanju prispelih plačil članarin
in drugih prispevkov po tem splošnem aktu in o njihovi delitvi na posamezna stroškovna mesta.
Financiranje delovanja matičnih sekcij
19. člen
Za delovanje matičnih sekcij se v finančnem načrtu IZS za tekoče leto, ki ga sprejme skupščina IZS, predvidijo
finančna sredstva.
Matične sekcije prejmejo vsako leto za svoje delovanje sredstva, predvidena v finančnem načrtu zbornice za
tekoče leto, ki ga potrdi skupščina:
sredstva za najmanj 6 sej upravnega odbora matične sekcije (za 8 članov) s pripadajočimi potnimi stroški
članov (najmanj 6.300,00 EUR),
namenska sredstva za dejavnost matične sekcije in za pisarno predsednika matične sekcije v višini najmanj
20,86 EUR na člana z aktivnim poklicnim nazivom ali minimalno 13.700,00 EUR za sekcije z manj kot 685
člani v času sprejemanja finančnega načrta IZS.
20. člen
Višine članarin in drugi prispevki zbornici se objavi v obliki cenika iz priloge 1 tega splošnega akta.
Prehodne in končne določbe
21. člen
V primeru, da skupščina IZS oziroma upravni odbor IZS za naslednje leto ne sprejme novega sklepa o višinah
članarin in drugih prispevkov zbornici določenih v tem splošnem aktu, se članom in predlagateljem vlog ter
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zahtevkov tudi v naslednjem letu zaračunavajo članarine in drugi prispevki zbornici v enaki višini kot v preteklem
letu. Tako plačane in obračunane članarine ter drugi prispevki zbornici v naslednjem letu se ne poračunavajo po
naknadnem sprejetju novega sklepa.
22. člen
Zaradi izteka prehodnega obdobja po 60. členu ZAID se za leto 2019 dodatno predvidi naslednji dve članarini:



članarino za člana vpisanega v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom do 1.6.2019 in
poklicnim nazivom v mirovanju po 1.6.2019,
članarino za člana vpisanega v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom do 1.6.2019 in
izbrisom iz imenika s 1.6.2019.

Račun za članarino se izda za celotno leto 2019. Na zahtevo člana se po 1.6.2019 izvede poračun.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha uporabljati Pravilnik o plačevanju članarine in drugih
prispevkov zbornici, sprejet na seji skupščine dne 13.12.2011.
Ta splošni akt se objavi na spletnih straneh IZS (www.izs.si) in začne veljati naslednji dan po objavi.

Predsednik Inženirske zbornice Slovenije
mag. Črtomir REMEC, univ. dipl. inž. grad., l.r.

Splošni akt je bil sprejet na 51. seji skupščine IZS 1.6.2022

Objavljeno na spletni strani IZS dne 16.06.2022.
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PRILOGA 1
CENIK VIŠINE ČLANARIN IN DRUGI PRISPEVKI ZBORNICI
ZA LETO
Članarina




članarina za člana vpisanega v imenik pooblaščenih inženirjev z
aktivnim poklicnim nazivom
članarina za člana vpisanega v imenik pooblaščenih inženirjev s
poklicnim nazivom v mirovanju
članarina za člana, ki ni vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev

EUR
EUR
EUR

Imenik pooblaščenih inženirjev









vpisnina v imenik pooblaščenih inženirjev za en postopek
vpisnina v evidenco članov zbornice za en postopek
pristojbina za vpis spremembe ali dopolnitev vpisa za en postopek z
zamenjavo enotnega žiga pooblaščenega inženirja
pristojbina za vpis spremembe ali dopolnitev vpisa za en postopek
brez zamenjave enotnega žiga pooblaščenega inženirja
izdaja novega potrdila po naročilu posameznika
izdaja enega dodatnega enotnega žiga pooblaščenega inženirja na
posebno zahtevo posameznika
upravna taksa za obravnavo vloge za priznavanje poklicne
kvalifikacije po splošnem sistemu
upravna taksa za izdajo odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije
po splošnem sistemu

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Imenik vodij del










pristojbina za vodjo del vpisanega v imenik vodij del z aktivnim
poklicnim nazivom
pristojbina za vodjo del vpisanega v imenik vodij del z mirovanjem
poklicnega naziva
vpisnina v imenik vodij del za en postopek
pristojbina za vpis spremembe ali dopolnitev vpisa za en postopek z
zamenjavo enotnega žiga vodje del
pristojbina za vpis spremembe ali dopolnitev vpisa za en postopek
brez zamenjave enotnega žiga vodje del
izdaja novega potrdila po naročilu posameznika
izdaja enega dodatnega enotnega žiga vodje del na posebno
zahtevo posameznika
upravna taksa za obravnavo vloge za priznavanje poklicne
kvalifikacije po splošnem sistemu
upravna taksa za izdajo odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije
po splošnem sistemu

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

V letu 2019 so posamezniki, ki so istočasno vpisani tako v imenik vodij del kot imenik pooblaščenih inženirjev,
oboje z aktivnim poklicnim nazivom, oproščeni plačila pristojbine za vodjo del vpisanega v imenik vodij del z
aktivnim poklicnim nazivom; ob hkratnem vpisu v oba imenika plačajo le eno vpisnino.
Strokovni izpiti




pristojbina za opravljanje strokovnega izpita
pristojbina za opravljanje popravnega strokovnega izpita
pristojbina za opravljanje dopolnilnega strokovnega izpita (del izpita

EUR*
EUR
EUR
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je priznan z odločbo)
izdelava duplikata potrdila o strokovnem izpitu po naročilu
posameznika

EUR

*Višina pristojbine za opravljanje strokovnega izpita za pooblaščenega inženirja in vodjo del je določena s
splošnim aktom o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja.
Izobraževanja v okviru Akademije IZS za izobraževanje
Za izobraževanje do 3 ure:

kotizacija za izobraževanje

znižana kotizacija za izobraževanje za člane

znižana kotizacija za izobraževanje za zaposlene v gospodarskih
subjektih, ki so vpisani v seznam gospodarskih subjektov, ki
opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost, ki ga vodi IZS
Za izobraževanje nad 3 ure:

kotizacija za izobraževanje

znižana kotizacija za izobraževanje za člane

znižana kotizacija za izobraževanje za zaposlene v gospodarskih
subjektih, ki so vpisani v seznam gospodarskih subjektov, ki
opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost, ki ga vodi IZS

EUR**
EUR**
EUR**

EUR**
EUR**
EUR**

**Vrednosti so z DDV.
V primeru višjih stroškov izobraževanja se sorazmerno dvigne tudi kotizacija.

Seznam gospodarskih subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost





vpisnina za en postopek
sprememba oziroma dopolnitev vpisa za en postopek
letna pristojbina za vodenje podjetja v seznamu
izdelava potrdila o uvrstitvi v seznam po naročilu podjetja

***Vrednosti so z DDV.

EUR***
EUR***
EUR***
EUR***

