Na podlagi 120. člena Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Ur.l. RS št. 78/04) je Upravni odbor Inženirske
zbornice Slovenije na svoji 98. redni seji dne 3.2.2005, 251. redni seji dne dne 11.10.2018 in 255. redni seji
dne 7.3.2019 sprejel

PRAVILNIK
o podrobnejši obliki in sestavinah žiga ter logotipa zbornice

I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se na podlagi določbe Statuta Inženirske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: zbornica ali
IZS) določa oblika in sestavina žiga in logotipa zbornice ter način njune uporabe.
II. OBLIKA IN SESTAVINE ŽIGA ZBORNICE
2. člen
Žig zbornice je okrogel s premerom 30 mm. Žig je obrobjen z dvema koncentričnima krogoma in vsebuje na
obodu besedilo "Inženirska zbornica Slovenije", ki je izpisano z velikimi črkami.
3. člen
V sredini žiga iz 2. člena tega pravilnika sta izpisani besedi: "IZS - Ljubljana", pri čemer je kratica IZS
izpisana z velikimi črkami v sredini žiga, napis Ljubljana pa spodaj, izpisan z malimi črkami. Žig nosi tudi
oznako zaporedne številke žiga.
3.a člen
V postopkih v zvezi z izvajanjem javnih pooblastil zbornica uporablja žig, kot ga predpisuje vsakokratna
veljavna uredba o upravnem poslovanju.
III. OBLIKA IN SESTAVINE LOGOTIPA ZBORNICE
4. člen
Logotip zbornice je pravokotne oblike. Razmerje med daljšo vodoravno in krajšo navpično stranico je 1,8.
5. člen
Navezan na zgornjo vodoravno stranico logotipa iz 4. člena tega pravilnika je motiv merila, v sredini logotipa
je z velikimi črkami izpisana beseda: "IZS", spodaj je prav tako z velikimi črkami izpisano besedilo
„INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE“.

6. člen
Ob logotipu je dovoljena navedba drugih podatkov zbornice, kot so naslov in podobno.
IV. NAČIN UPORABE ŽIGA ZBORNICE
7. člen
Žig zbornice lahko uporabljajo le predsednik zbornice osebno in pooblaščene osebe, ki jih za to posebej
pisno pooblasti predsednik zbornice s sklepom.
8. člen
Vse osebe iz 7. člena tega pravilnika uporabljajo žige zbornice za žigosanje uradnih dokumentov in listin
zbornice, ki so podpisani po pristojnih osebah.
9. člen
Predsednik zbornice s pisnim sklepom iz 7. člena tega pravilnika določi:
 število in vrstni red žigov iz 8. člena,
 osebe pooblaščene za uporabo žigov zbornice in
 vrste dokumentov in listin ter podpisnike.
10. člen
Vse osebe iz 7. člena tega pravilnika so dolžne upoštevati določbe tega pravilnika in sklepa predsednika
zbornice iz 8. člena tega pravilnika, ker v nasprotnem primeru odgovarjajo materialno in kazensko.
11. člen
Predsednik zbornice izroči žige iz 8. člena pooblaščenim osebam na podlagi potrdil, ki vsebujejo:





ime in priimek pooblaščene osebe,
številka in odtis žiga,
datum izročitve žiga in
podpis predsednika in podpis pooblaščene osebe.
12. člen

Pooblaščene osebe so dolžne hraniti žige v zaklenjenih prostorih tako, da žigi niso dostopni tretjim osebam.
13. člen
V vseh primerih iznosa žiga zunaj sedeža zbornice je potrebno pisno soglasje predsednika IZS ali
generalnega sekretarja.

V. NAČIN UPORABE LOGOTIPA ZBORNICE
14. člen
Logotip zbornice se uporablja na vseh uradnih dokumentih in listinah zbornice, ki so podpisani po pristojnih
osebah, nadalje na spletnih straneh zbornice, v glasilu zbornice, na predstavitvenih gradivih in javnih
objavah zbornice.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Pravilnik o podrobnejši obliki in sestavinah pečatov
zbornice in žiga matičnih sekcij ter načinu njihove uporabe, sprejet na 2. redni seji Skupščine IZS dne
12.9.1997, in vse njegove spremembe in dopolnitve.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati pečati zbornice za javna pooblastila in žigi matičnih
sekcij, izdani na podlagi Pravilnika iz predhodnega odstavka tega člena. Pečati zbornice za javna pooblastila
in žigi matičnih sekcij se komisijsko uničijo v 30 dneh od sprejema tega pravilnika. Pooblaščena komisija za
uničenje pečatov je komisija za vpis v imenik.
Razlago pravilnika daje upravni odbor zbornice.
O vprašanjih in zadevah, ki niso urejena s tem pravilnikom, se neposredno uporablja Zakon o graditvi
objektov ali statut zbornice, lahko pa o tem upravni odbor odloči s posebnim sklepom.
16. člen
Ta pravilnik se objavi na spletnih straneh zbornice in začne veljati prvi dan po sprejemu na upravnem
odboru zbornice in sprejemu sklepa o razveljavitvi Pravilnika o podrobnejši obliki in sestavinah pečatov
zbornice in žiga matičnih sekcij ter načinu njihove uporabe, sprejetega na 2. redni seji Skupščine IZS dne
12.9.1997, in vseh njegovih sprememb in dopolnitev na skupščini zbornice.

Za Upravni odbor IZS
Predsednik Inženirske zbornice Slovenije
mag. Črtomir Remec, univ.dipl.inž.grad., l.r.

