
 

 

Naš znak: 01410-0005/2019-2 
                                                                                                                  Datum: 10.12.2019 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
46. redne seje skupščine IZS 

 
Seja je potekala 10.12.2019 ob 15.00 uri  
v prostorih Inženirske zbornice Slovenije, 

Jarška cesta 10 b, Ljubljana.  
 
 
 
 
 

Vabljeni člani skupščine: Prisotni: 
mag. Črtomir REMEC, univ.dipl.inž.grad., predsednik IZS mag. Črtomir REMEC 
  
MS gradbenih inženirjev: 
mag. Irena Andrejašič Troha, univ.dipl.inž.grad.  
mag. Boštjan Donša, univ.dipl.gosp.inž.  
g. Peter Henčič, univ.dipl.inž.grad.  
dr. Leon Hladnik, univ.dipl.inž.grad.  
dr. Samo Peter Medved,univ.dipl.inž.grad.  
g. Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.  
mag. Mojca Ravnikar Turk, univ.dipl.inž.grad. 
ga. Ksenija Štern, univ.dipl.inž.grad.  
 

 
ga.Irena Andrejašič Troha 
mag. Boštjan Donša 
g. Peter Henčič  
dr. Leon Hladnik 
po pooblastilu Peter Henčič 
g. Andrej Pogačnik   
mag. Mojca Ravnikar Turk 
ga. Ksenija Štern  

  
MS strojnih inženirjev: 
g. Henrik Glatz, univ.dipl.inž.str. 
g. Žiga Lebar, dipl.inž.str. 
g. Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str. 
g. Marko Lubej, univ.dipl.inž.str. 
g. Jernej Povšič, univ.dipl.inž.str. 
g. Saša Rodošek, univ.dipl.inž.str. 
g. Boštjan Špiler, univ.dipl.inž.str. 
g. Damjan Zajc, mag.inž.str.    

 
g. Henrik Glatz (delno) 
po pooblastilu Jernej Povšič 
g. Mitja Lenassi 
g. Marko Lubej 
g. Jernej Povšič  
g. Saša Rodošek  
g. Boštjan Špiler  
po pooblastilu Mitja Lenassi   

 
MS elektro inženirjev: 
g. Ivo Blaževič, univ.dipl.inž.el. 
mag. Borut Glavnik, univ.dipl.inž.el. 
g. Ivan Iveta, univ.dipl.inž.el. 
g. Damjan Mežič, mag. inž.energ. 
g. Dimitrij Režun, inž.el 
g. Joško Rosina, univ.dipl.inž.el. 
g. Sašo Škorjanc, univ.dipl.inž.el. 
mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.  

 
g. Ivo Blaževič 
mag. Borut Glavnik 
g. Ivan Iveta 
g. Damjan Mežič 
g. Dimitrij Režun 
g. Joško Rosina 
g. Sašo Škorjanc 
mag. Andrej Zorec 

 
MS inženirjev tehnologov in drugih inženirjev: 
g. Janez Balantič, mag.okolj.   
g. Janko Černivec, univ.dipl.inž.gozd. 
dr. Darko Drev, univ.dipl.inž.kem.inž.   
mag. Aleš Glavnik, univ.dipl.inž.str. 
dr. Igor Mihelič, univ.dip.inž.kem.inž.   
dr. Damjan Nemec, univ.dipl.inž.kem.inž. 
dr. Bojan Pahor, univ.dipl.inž.kem.tehnol.   
ga. Alenka Vrhovec Kramarič, mag.farm.  

 
g. Janez Balantič 
g. Janko Černivec  
dr. Darko Drev   
mag. Aleš Glavnik  
dr. Igor Mihelič   
po pooblastilu Igor Mihelič  
po pooblastilu Janez Balantič   
ga. Alenka Vrhovec Kramarič  

 



 

 

MS geodetov: 
g. Stojan Bošnik, inž.geod. 
dr. Aleš Breznikar, univ.dipl.inž.geod. 
g. Stanislav Cerar, univ.dipl.inž.geod.  
g. Tomaž Farič, univ.dipl.inž.geod.  
g. Matjaž Grilc, univ. dipl.inž.geod.  
g. Andrej Hudoklin, dipl.inž.geod.  
g. Matej Kovačič, univ.dipl.inž.geod. 
g. Martin Puhar, univ.dipl.inž.geod.  

 
g. Stojan Bošnik 
dr. Aleš Breznikar  
g. Stanislav Cerar   
po pooblastilu Matej Kovačič   
g. Matjaž Grilc   
g. Andrej Hudoklin   
g. Matej Kovačič  
g. Martin Puhar  

  
MS rudarjev in geotehnologov: 
 
g. Miran Hudournik, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 
g. Matej Koršič, univ.dipl.inž.geol. 
g. Roman Maček, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 
dr. Dragotin Ocepek, univ.dipl.inž.geol. 
dr. Janez Rošer, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 
dr. Željko Vukelić, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 
g. Gregor Žigman, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 

 
 
g. Miran Hudournik 
opravičilo 
g. Roman Maček 
dr. Dragotin Ocepek  
dr. Janez Rošer 
g. Željko Vukelić  
g. Gregor Žigman 

 
Dodatno vabljeni:  
predsednik UO MSE, mag. Vinko Volčanjk 
predsednik nadzornega odbora, mag. Jože Lebar

mag. Vinko Volčanjk 
mag. Jože Lebar 

član nadzornega odbora, g. Mirt Martelanc 
članica nadzornega odbora, ga. Meta Zajc Pogorelčnik

- 
ga. Meta Zajc Pogorelčnik 

 
generalna sekretarka, mag. Barbara Škraba Flis

 
mag. Barbara Škraba Flis 

vodja finančno računovodske službe, g. Marijan Rabič g. Marijan Rabič 
vodja javnih pooblastil, ga. Renata Gomboc Podmenik 
svetovalka za pravne zadeve, ga. Helena Vidic Bizjak 

ga. Renata Gomboc Podmenik 
ga. Helena Vidic Bizjak 

 
minister za okolje in prostor, g. Simon Zajc opravičilo 
generalna direktorica direktorata za prostor, graditev in stanovanja, MOP, 
ga. Barbara Radovan 

 
- 

 
Odvetnik Jernej Kos odv. Jernej Kos 
 
 
Dnevni red: 
1. Preveritev sklepčnosti, otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja in overovateljev 

zapisnika, glasovanje o dnevnem redu 
2. Poročilo overovatelja zapisnika 45. redne seje skupščine 
3. Plan dela in finančni načrt IZS za 2020 
4. Poslovnik o delu organov in delovnih teles 
5. Splošni akt o finančnem poslovanju zbornice 
6. Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev 
7. Spremembe in dopolnitve Statuta IZS 
8. Imenovanje vršilca dolžnosti disciplinskega tožilca 
9. Razno – Predlogi in pobude članov skupščine 

 
 



 

 

1. Preveritev sklepčnosti, otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja in 
overovateljev zapisnika, glasovanje o dnevnem redu 

 
Ob 15:10 uri je bila skupščina sklepčna, saj je na njej prisostvovalo 40 članov s 6 pooblastili od 49 
članov skupščine in sicer več kot polovica vseh članov skupščine in več kot polovica vseh članov 
skupščine iz vsake matične sekcije. Ugotovljena je bila naslednja prisotnost: 
 

MATIČNA SEKCIJA ŠTEVILO ČLANOV MS 

Gradbenih inženirjev 7 + 1 pooblastilo 

Strojnih inženirjev 5 + 2 pooblastili 

Elektro inženirjev 8 

Inženirjev tehnologov in drugih inženirjev 6 + 2 pooblastili 

Geodetov 7 + 1 pooblastilo 

Inženirjev rudarstva in geotehnologije 6  

Predsednik IZS 1 

SKUPŠČINA 46 

 
Predsednik zbornice mag. Črtomir Remec je otvoril 46. redno sejo skupščine ter navzoče pozdravil. Nato 
je za: 
 predsednika skupščine predlagal Janeza Balantiča - MST, 
 za overovatelja zapisnika: 

- dr. Aleša Breznikarja – MSGeo in 
- mag. Andreja Zorca – MSE, 

 za zapisnikarja Heleno Vidic Bizjak. 
 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 
  

Sklep št. 380: 
Na predlog predsednika zbornice se imenuje predsednika skupščine, zapisnikarja in dva 
overovatelja zapisnika. 
 
Predsednik skupščine Janez Balantič je prisotne seznanil, da je: 

 
• za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta je potrebna 2/3 večina glasov vseh članov skupščine 

(33), 
• za sprejem ostalih sklepov potrebna navadna večina glasov navzočih članov skupščine (24), 
• v primeru, da niti en predstavnik vsake MS ne glasuje za predlagan sklep, mora skupščina zbornice 

o takem sklepu ponovno odločati z večino glasov vseh članov skupščine (25). 
• Glasovalo se bo po matičnih sekcijah (G, E, S, T, RG, Geo) – vrstni red ni predpisan. Pri tem se bo 

najprej preštelo glasove PROTI, nato VZDRŽANE, nato ZA. 
 
Predsednik skupščine Janez Balantič je na predlog predsednika zbornice mag. Črtomirja Remca 
predlagal v sprejem predlog popravljenega dnevnega reda (črtanje tč. 8 - Imenovanje vršilca dolžnosti 
disciplinskega tožilca): 
 
2. Poročilo overovatelja zapisnika 45. redne seje skupščine 
3. Plan dela in finančni načrt IZS za 2020 
4. Poslovnik o delu organov in delovnih teles 
5. Splošni akt o finančnem poslovanju zbornice 
6. Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih 

inženirjev 
7. Spremembe in dopolnitve Statuta IZS 
8. Razno - Predlogi in pobude članov skupščine 
 
 



 

 

Predsednik skupščine Janez Balantič je pozval člane skupščine, da podajo predloge in pobude pod 
točko 8. "Razno".  
 
Andrej Pogačnik je predlagal, da se pod točko razno razpravlja o predlogu za spremebo Statuta, ki ga je 
podala MSG. 
 
Navzoči so soglasno sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep št. 381: 
Potrdi se predlagani popravljeni dnevni red 46. redne seje skupščine IZS. 
 
 

2. Poročilo overovatelja zapisnika 45. seje – izredne seje skupščine 
 

Sašo Škorjanc, MSE je kot overovatelj zapisnika 45. seje – izredne seje skupščine podal poročilo. 
Navzoče je seznanil, da je bil zapisnik 45. seje skupščine objavljen na spletni strani in da nanj ni bila 
podana nobena pripomba. Glede na navedeno se skladno s poslovnikom o delu skupščine smatra, da je 
zapisnik sprejet. 
 
Po podanem poročilu je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št. 382: 
Potrdi se poročilo overovatelja zapisnika 45. seje – izredne seje skupščine IZS. 
 
 

3. Plan dela in finančni načrt IZS za 2020 
 
Plan dela in finančni načrt IZS za 2020 je predstavila generalna sekretarka mag. Barbara Škraba Flis. 
 
Naknadno je na sejo ob 15.30 uri pristopil g. Henrik Glaz, MSS. 
 
Stališče nadzornega odbora do predloga plana dela in finančnega načrta IZS za 2020 je predstavil 
predsednik nadzornega odbora Jože Lebar. 
 
Predsednik mag. Črtomir Remec se je zahvalil nadzornemu odboru za usmeritve, ki bodo ključne tudi za 
bodoče vodstvo IZS. 
 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
 
Sklep št. 383: 
Potrdi se Plan dela IZS za 2020 in Finančni načrt IZS za leto 2020 s tem, da se presežek odhodkov 
nad prihodki v letu 2020 krije iz nerazporejenih sredstev preteklih let.  
 
 

4. Poslovnik o delu organov in delovnih teles 
 
Predlog splošnega akta je predstavila generalna sekretarka mag. Barbara Škraba Flis. Nov Poslovnik je 
na novo napisan in bo nadomestil štiri obstoječe poslovnike o delu: skupščine, upravnega odbora IZS, 
nadzornega odbora, matičnih sekcij. 
 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
 
Sklep št. 384: 
Potrdi se Poslovnik o delu organov in delovnih teles. 
 
 

5. Splošni akt o finančnem poslovanju zbornice 
 
Predlog splošnega akta je predstavila generalna sekretarka mag. Barbara Škraba Flis. 



 

 

 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
 
Sklep št. 385: 
Potrdi se Splošni akt o finančnem poslovanju zbornice.  
 
 

6. Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev 
 
Predlog splošnega akta je predstavila generalna sekretarka mag. Barbara Škraba Flis. Na vprašanje 
Darka Dreva je pojasnila, da so konference že sedaj upoštevane pri točkovanju ter dodala, da je komisija 
za izobraževanje predlagala, da bo vseh 6 točk v letu 2020 iz izbirnih vsebin. 
 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
 
Sklep št. 386: 
Potrdi se Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju 
pooblaščenih inženirjev. 
 
 

7. Spremembe in dopolnitve Statuta IZS. 
 
Generalna sekretarka mag. Barbara Škraba Flis je predstavila predlog UO IZS za spremembo tretjega 
odstavka 13. člena Statuta IZS. 
 
Pojasnila je, da je bil po sklicu skupščine prejet predlog UO MSG za spremembo četrtega odstavka 13. 
člena Statuta IZS. Pridobljeno je bilo pravno mnenje, da predlog UO MSG po vsebini ni nasprotni 
predlog prvotnemu predlogu, zato se ga ne more obravnavati kot takega. Ker se lahko v času po sklicu 
skupščine vlagajo le nasprotni predlogi, bo predlog UO MSG uvrščen na dnevni red naslednje seje 
skupščine IZS kot redni predlog. 
 
V razpravi je bilo poudarjeno, da bosta morala oba delodajalca, kjer bo zaposlen pooblaščeni inženir, 
dostaviti zavarovalno polico, saj morata obe podjetji izpolnjevati pogoje po ZAID. 
 
Odvetnik Jernej Kos je poudaril, da pogoji za gospodarski objekt ostajajo enaki, torej tudi pogoj, da mora 
imeti polno zaposlenega pooblaščenega inženirja. 
 
Andrej Pogačnik je opozoril, da to ureja že 5. člen ZAID, ki govori o opravljanju poklicnih nalog na enega 
ali več načinov. Odvetnik Jernej Kos je pojasnil, da je pristojnost zbornice, da to natančno/bolj podrobno 
obrazloži v Statutu.  
 
Darko Drev je opozoril, da so po njegovem nmnenju še vedno zaprta vrata zaposlenim v visokem 
šolstvu, na inštitutih. 
 
Generalna sekratrka mag. Barbara Škraba Flis je pojasnila, da bo ravno predlagana sprememba to 
omogočila, poleg tega je v Statutu UL je dočeno, da na primer FGG lahko opravlja tudi inženmirsko 
dejavnost. 
 
Član MSS je vprašal, ali ima upokojenec, ki se reaktivira za 40 ur na mesec, lahko status PI, in dobil 
pozitiven odgovor.  
 
Ksenija Štern: ZAID je želel ravno to preprečiti, da bi upokojenci še delali. Nihče si ne želi slabe prakse 
podpisovanja dokumentacije za drugega. Odvetnik Kos je pojasnil, da je ZPIZ je tisti, ki omogoča takšno 
delo upokojnecem za krajši delovni čas.  
 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
 



 

 

Sklep št. 387: 
Potrdi se Spremembe in dopolnitve Statuta IZS. (Potrdi se dopolnitev tretjega odstavka 13.člena 
Statuta IZS.) 
 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
 
Sklep št. 388: 
UO IZS se zadolži za pridobitev soglasja Ministrstva za okolje in prostor k spremembam in 
dopolnitvam Statuta IZS ter mnenja Ministrstva za okolje in prostor k Spremembam in 
dopolnitvam Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev ter za 
nomotehnično uskladitev besedil z Ministrstvom za okolje in prostor in Službo vlade RS za 
zakonodajo. 
 
 

8. Razno - Predlogi in pobude članov skupščine 
 
Predsednik skupščine je ponovno pozval člane k podaji predlogov in pobud.  
 
Predsednik UO MSG Andrej Pogačnik je pojasnil predlog spremebe četrtega odstavka 13. člena Statuta 
IZS, saj po mnenju UO MSG veljavna določba četrtega odstavka Statuta IZS ni v skladu s 5. členom 
ZAID.  
 
Člani skupščine so razpravljali o ustreznosi trenutne ureditve. 
 
Predsednik skupščine Janez Balantič se je prisotnim zahvalil za udeležbo na skupščini.  
 
Predsednik zbornice mag. Črtomir Remec se je zahvalil vsem članom skupščine, nadzornemu odboru in 
odvetniku jerneju Kosu za konstruktivno sodelovanje ter vsem zaželel lepe praznike in srečno novo leto. 

 
 
 
Zapisala:      Predsednik skupščine: 
Helena Vidic Bizjak, univ.dipl.prav.     Janez Balantič, magister okoljskih ved 
 
 
 
 
Overovatelj:      Overovatelj: 
dr. Aleš Breznikar, univ.dipl.inž.geod.   mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el. 
 
 
 


