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Na podlagi 36. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) je 

skupščina zbornice Slovenije na svoji XX. redni seji dne x.x.x sprejela  

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  

STATUTA  

Inženirske zbornice Slovenije 

1. člen 

Določba četrtega odstavka 13. člena Statuta inženirske Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18, 68/19) se v 

celoti briše in se nadomesti z novim besedilom: 

Pooblaščeni inženir poklic opravlja stalno in trajno tudi v primeru, ko opravlja delo na podlagi 

drugega pravnega razmerja za družbo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske 

dejavnosti po določbah Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17), če 

je pooblaščeni inženir družbenik te družbe. 

2. člen 

Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Obrazložitev: 

Sedanji četrti odstavek 13. člena veljavnega Statuta inženirske Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18, 

68/19) je v neskladju s tretjo alinejo tretjega odstavka 5. člena Zakona o arhitekturni in inženirski 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17), zato se skupščini na svoji redni seji z dne 10.12.2019 predlaga 

navedena sprememba statuta. 

Statut IZS je v neskladju s tretjo alinejo tretjega odstavka 5. člena Zakona o arhitekturni in inženirski 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17), saj za družbenike gospodarskih subjektov, ki opravljajo inženirsko 

dejavnost, namesto drugega pravnega razmerja o opravljanju dela za družbo zapoveduje obvezno 

sklenitev pogodbe o zaposlitvi s to družbo (četrti odstavek 13. člena Statuta inženirske Slovenije, 

Uradni list RS, št. 37/18, 68/19). Takšna dikcija je sporna in diskriminatorna, saj določeno skupino 

pooblaščenih inženirjev postavlja v neenakovreden položaj, ker jim onemogoča opravljanje poklicnih 

nalog, na način, ki ga predvideva Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17), 

torej na podlagi drugega pravnega razmerja o opravljanju dela za družbo. ZAID v tretjem odstavku 5. 

člena jasno in nedvoumno določa 5. načinov, kako lahko pooblaščeni arhitekti in inženirji svoje poklicne 

naloge opravljajo stalno in trajno. Statut IZS je podzakonski akt in ne more spreminjati določb zakona.  

Obstaja tudi razlika v tolmačenju obeh pristojnih zbornic. Za ZAPS je definicija načinov opravljanja 

poklicnih nalog po ZAID povsem primerna. Odkar je nova zakonodaja stopila v veljavo, ZAPS tega 

vprašanja ni posebej urejala. Določila 5. člena ZAID o načinu opravljanja poklicnih nalog veljajo tako za 

pooblaščene arhitekte (PA), kot tudi za pooblaščene inženirje (PI). To pomeni, da je s sedaj veljavnim 



statutom v omenjenem členu in odstavku kršeno tudi načelo enakosti poklicev pred zakonom. Ker 

statut onemogoča delo na podlagi drugega pravnega razmerja o opravljanju dela za družbo, ki opravlja 

inženirsko dejavnost, je s tem kršeno tudi ustavno načelo svobodne gospodarske pobude (74. člen 

ustave RS). 

Predlog sklepa: 

Potrdi se spremembe in dopolnitve Statuta IZS po predloženem predlogu. 

 


