PRILOGA 1
CENIK
VIŠINE ČLANARIN IN DRUGI PRISPEVKI ZBORNICI
ZA LETO 2021
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

120,00 EUR
42,00 EUR
42,00 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 izdajo odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije

275,00 EUR
100,00 EUR
63,00 EUR
43,00 EUR
9,00 EUR
21,00 EUR
50,00 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 izdajo odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije

40,00 EUR
35,00 EUR
275,00 EUR
63,00 EUR
43,00 EUR
9,00 EUR
21,00 EUR
50,00 EUR

V letu 2021 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/delnega strokovnega izpita
(del izpita je priznan z odločbo)
izdelava duplikata potrdila o strokovnem izpitu po naročilu
posameznika

850,00 EUR*
350,00 EUR
550,00 EUR
20,00 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

175,00 EUR**
70,00 EUR**
105,00 EUR**

260,00 EUR**
105,00 EUR**
160,00 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

100,00 EUR***
50,00 EUR***
72,00 EUR***
12,00 EUR***

***Vrednosti so z DDV.
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