Naš znak: 01410-0001/2020-2
Datum: 3.7.2020

Z A P I S N I K
47. redne seje skupščine IZS
Seja je potekala 2.7.2020 ob 15.00 uri
v prostorih Smelt, Dunajska 160, Ljubljana.

Vabljeni člani skupščine:
mag. Črtomir REMEC, univ.dipl.inž.grad., predsednik IZS

Prisotni:
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
po pooblastilu ga. Ksenija Štern
dr. Leon Hladnik
dr. Samo Peter Medved
po pooblastilu dr. Samo Peter Medved
po pooblastilu dr. Leon Hladnik
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
po pooblastilu g. Boštjan Špiler
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
po pooblastilu g. Dimitrij Režun
po pooblastilu g. Ivo Blaževič
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.

g. Janez Balantič
po pooblastilu g. Janez Balantič
dr. Darko Drev
po pooblastilu dr. Bojan Pahor
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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.

po pooblastilu dr. Damjan Nemec
dr. Damjan Nemec
dr. Bojan Pahor
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 g. Stanislav Cerar
po pooblastilu g. Martin Puhar
po pooblastilu g. Matej Kovačič
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
opravičil
g. Roman Maček
dr. Dragotin Ocepek
po pooblastilu g. Miran Hudournik
dr. Željko Vukelić
po pooblastilu dr.. Željko Vukelić

Dodatno vabljeni:
predsednik UO MSE, mag. Vinko Volčanjk
predsednik nadzornega odbora, mag. Jože Lebar
član nadzornega odbora, g. Mirt Martelanc
članica nadzornega odbora, ga. Meta Zajc Pogorelčnik

mag. Vinko Volčanjk
mag. Jože Lebar
ga. Meta Zajc Pogorelčnik

generalna sekretarka, mag. Barbara Škraba Flis
vodja finančno računovodske službe, g. Marijan Rabič
vodja javnih pooblastil, ga. Renata Gomboc Podmenik

mag. Barbara Škraba Flis
g. Marijan Rabič
ga. Renata Gomboc Podmenik

v.d. generalnega direktorja direktorata za prostor, graditev in
stanovanja, MOP, g. Georgi Bangiev

-

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 46. redne seje skupščine
3. Poročilo o realizaciji sklepov 46. seje skupščine in sprememba Splošnega akta o stalnem poklicnem
usposabljanju pooblaščenih inženirjev
4. Letno poročilo in zaključni račun IZS za 2019
5. Rebalans finančnega načrta IZS za leto 2020
6. Sprememba 42. in 43. člena Statuta IZS
7. Sprememba 4. odstavka 13. člena Statuta IZS
8. Volilni pravilnik IZS
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1.

Preveritev sklepčnosti, otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja in
overovateljev zapisnika, glasovanje o dnevnem redu
Ob 15:15 uri je bila skupščina sklepčna, saj je bila na njej prisotna več kot polovica vseh članov
skupščine in več kot polovica vseh članov skupščine iz vsake matične sekcije. Ugotovljena je
bila naslednja prisotnost:
MATIČNA SEKCIJA
Gradbenih inženirjev
Strojnih inženirjev
Elektro inženirjev
Inženirjev tehnologov in drugih inženirjev
Geodetov
Inženirjev rudarstva in geotehnologije
Predsednik IZS
SKUPŠČINA

ŠTEVILO ČLANOV MS
5 + 3 pooblastila
6 + 2 pooblastili
6 + 2 pooblastili
5 + 3 pooblastila
5 + 3 pooblastila
4 + 2 pooblastili
1
47

Predsednik zbornice mag. Črtomir Remec je otvoril 47. redno sejo skupščine ter navzoče
pozdravil. Zahvalil se je strokovnim službam za korektno delo v času epidemije ter pohvalil delo
članov v organih IZS. Nato je predlagal v izvolitev:




za predsednico skupščine go. Ksenijo Štern, MSG,
za overovatelja zapisnika:
- g. Boštjana Špilerja, MSS in
- g. Mirana Hudournika, MSRG
za zapisnikarja go. Renato Gomboc Podmenik, IZS.

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Sklep št. 389:
Na predlog predsednika zbornice se imenuje predsednika skupščine, zapisnikarja in dva
overovatelja zapisnika.
Predsednica skupščine ga. Ksenijo Štern je pozdravila prisotne ter jih seznanila s pravili za
sprejem sklepov:
- za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta IZS potrebna 2/3 večina glasov vseh članov
skupščine (33),
- za sprejem volilnega pravilnika potrebna 2/3 večina glasov navzočih članov skupščine (32),
- za sprejem ostalih sklepov potrebna navadna večina glasov navzočih članov skupščine
(24).
Navzoče je seznanila, da 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. Nadalje je prisotne seznanila, da se bo glasovalo po matičnih sekcijah (G, E, S, T,
RG, Geo). Pri čemer se bo najprej preštelo glasove PROTI, nato VZDRŽANE in nato ZA oz. se
bo za ostale štelo, da se strinjajo s sprejemom sklepa.
Nato je predlagala v potrditev v vabilu naveden dnevni red:
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2. Poročilo overovatelja zapisnika 46. redne seje skupščine
3. Poročilo o realizaciji sklepov 46. seje skupščine in sprememba Splošnega akta o stalnem
poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev
4. Letno poročilo in zaključni račun IZS za 2019
5. Rebalans finančnega načrta IZS za leto 2020
6. Sprememba 42. in 43. člena Statuta IZS
7. Sprememba 4. odstavka 13. člena Statuta IZS
8. Volilni pravilnik IZS
Navzoči so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Sklep št. 390:
Potrdi se predlagani dnevni red 47. redne seje skupščine IZS.
2.

Poročilo overovatelja zapisnika 46. redne seje skupščine
Mag. Andrej Zorec je kot overovatelj zapisnika 46. redne seje skupščine podal poročilo.
Navzoče je seznanil, da je bil zapisnik skladno s poslovnikom o delu skupščine IZS objavljen
na spletni strani, da nanj ni bila podana nobena pripomba, zato se glede na navedeno smatra,
da zapisnik predstavlja verodostojen zapis poteka skupščine in da je zapisnik sprejet.
Po podanem poročilu je bil soglasno sprejet naslednji sklep:
Sklep št. 391:
Potrdi se poročilo overovatelja zapisnika 46. redne seje skupščine IZS.

3.

Poročilo o realizaciji sklepov 46. seje skupščine in sprememba Splošnega akta o stalnem
poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev
Generalna sekretarka je navzoče seznanila, da dva sklepa, sprejeta na zadnji seji skupščine,
nista bila realizirana iz razloga, ker nismo dobili soglasja Ministrstva za okolje in prostor k
spremembam in dopolnitvam Statuta IZS in pozitivnega mnenja k spremembam in dopolnitvam
Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
MOP s spremembo 3. odstavka 13. člena Statuta IZS, ki ga je potrdila skupščina IZS na seji
decembra 2019, ne soglaša, zato je ni mogoče uveljaviti (objaviti v Uradnem listu RS).
S spremembo Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev, ki
ga je potrdila skupščina IZS na seji decembra 2019, MOP soglaša pod pogojem, da se akt
dopolni s podrobnimi merili za točkovanje poklicnega usposabljanja pooblaščenih inženirjev in
nomotehničnimi popravki. Generalna sekretarka je predstavila popravljen predlog spremembe
Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Soglasno je bil sprejet sklep:
Sklep št. 392:
Potrdi se spremenjen predlog sprememb Splošnega akta o stalnem poklicnem
usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
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4.

Letno poročilo in zaključni račun IZS za 2019
Generalna sekretarka mag. Barbara Škraba Flis je predstavila Letno poročilo IZS za leto 2019.
Izpostavila je najpomembnejše aktivnosti v letu 2019. Zaključni račun IZS za leto 2019 je
predstavil g. Marijan Rabič.
Stališče Nadzornega odbora je predstavil predsednik tega odbora g. Jože Lebar. Nadzorni
odbor soglaša z letnim poročilom za leto 2019.
Predsednik IZS se je zahvalil g. Marijanu Rabiču, ki konec letošnjega leta odhaja v pokoj, za
vestno in strokovno vodenje financ vse od ustanovitve zbornice.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Sklep št. 393:
Potrdi se letno poročilo in zaključni račun IZS za leto 2019.

5.

Rebalans finančnega načrta IZS za leto 2020
Generalna sekretarka je predstavila predlog rebalansa finančnega načrta IZS za leto 2020. Po
predlogu UO IZS se iz razloga covid-19 zniža letna članarina iz 120,00 EUR na 100,00 EUR,
upošteva trenutne številke članstva (aktivni, v mirovanju), vpisov, prihodkov in odhodkov glede
na evidentirano realizacijo, načrtovano dejavnost organov in delovnih teles do konca leta.
Razlika med prihodki in odhodki je po predlogu rebalansa še višja in bi se krila iz nerazporejenih
sredstev preteklih let.
G. Janez Balantič je omenil, da je pomembno za matične sekcije, da ostajajo finančna sredstva
namenjena delovanju matičnih sekcij nespremenjena, saj bo le na ta način zagotovljeno njihovo
nemoteno delovanje. Generalna sekretarka je razložila, da se finančna sredstva za delovanje
matičnih sekcij prav iz tega razloga tudi niso znižala.
Sklep št. 394:
Potrdi se predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2020, po katerem znaša znižana
članarina za leto 2020 100,00 EUR, s tem, da se presežek odhodkov nad prihodki v letu
2020 krije iz nerazporejenih sredstev preteklih let.

6.

Sprememba 42. in 43. člena Statuta IZS
Generalna sekretarka je predstavila predlog spremembe statuta, ki se nanaša na sestavo volilne
komisije.
Dr. Samo Peter Medved je pojasnil, da je UO MSG predlagal, da ima MSG svojega predstavnika
v volilni komisiji in da pozdravlja predlog, da ima vsaka matična sekcija svojega predstavnika v
volilni komisiji.
Soglasno je bil sprejet:
Sklep št. 395 :
Potrdi se spremembo 42. in 43. člena Statuta IZS.
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7.

Sprememba 4. odstavka 13. člena Statuta IZS
Dr. Samo Peter Medved je predstavil predlog spremembe 4. odstavka 13. člena Statuta IZS, ki
ga predlaga UO MSG. Poudaril je, da Statut IZS v nasprotju z ZAID in da je zato potrebna
njegova sprememba.
Razvila se je razprava, v katero se je vključilo več navzočih.
g. Matej Kovačič je postavil vprašanje, ali bi lahko na podlagi predloga spremembe pooblaščeni
inženir delal kot družbenik za več (10) različnih podjetij. S strani odvetnika Kosa je dobil
pojasnilo, da lahko.
Ga. Renata Gomboc Podmenik je navzoče seznanila, da je, kljub temu, da je MOP izdal
soglasje k Statutu IZS, po mnenju pritožbenega organa v postopku vpisa v imenik (MOP) 13.
člen statuta sporen, ker naj ZAID ne bi dal pravne podlage za opredelitev definicije stalnega in
trajnega opravljanja inženirskih storitev v Statutu IZS. Je pa pritožbeni organ potrdil odločbe
IZS, v katerih je IZS opredelila stalno in trajno opravljanje inženirskih storitev kot polno
zaposlitev sklicujoč se na ZAID in druge veljavne predpise.
Odvetnik Jernej Kos je opozoril, da je MOP dal soglasje k statutu IZS in da soglasja MOP ni
umaknil. Poudaril je, da je pojem stalno in trajno definiran v drugih predpisih in da je le te
potrebno upoštevati pri tolmačenju pojma stalno in trajno.
Dr. Darko Drev je opozoril, da bi morala zakonodaja omogočati, da si status pooblaščenega
inženirja pridobijo tudi zaposleni na fakultetah in da bi morali profesorji izhajati iz prakse in biti
zato pooblaščeni inženirji. Dr. Željko Vukelič je pojasnil, da to ZAID že sedaj omogoča. Sam in
njegovi sodelavci zaposleni na Naravoslovnotehniški fakulteti imajo urejeno zavarovanje po
ZAID in urejen status pooblaščenega inženirja. Prav tako je navzoče seznanil, da imajo po
njegovem vedenju tudi zaposleni na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo urejen status
inženirja.
G. Janez Balantič je navzoče seznanil, da se ne strinja s predlogom sklepa, ker je po njegovem
mnenju zaposlitev za polni delovni čas potrebna in da to ni novost, saj se zaposlitev za polni
delovni čas zahteva tudi pri izdaji drugih licenc.
G. Sašo Rodošek je postavil vprašanje, ali lahko pooblaščeni inženir, ki je družbenik podjetja,
če se polno zaposli v drugem podjetju, po veljavnem Statutu IZS dela kot pooblaščeni inženir
za podjetje katerega družbenik je? Mag. Barbara Škraba Flis mu je pojasnila, da ne.
G. Boštjan Špiler je menil, da mora podjetje tudi v primeru predlagane spremembe statuta tako
ali tako imeti enega zaposlenega pooblaščenega inženirja, če želi delati družbenik kot
pooblaščeni inženir. Odvetnik Jernej Kos mu je pojasnil, da temu ni tako.
Dr. Samo Peter Medved je opozoril, da sedanji 13. člen statuta ne rešuje nelojalne konkurence
upokojencev, ki se delno aktivirajo in pridobijo aktiven status pooblaščenega inženirja.
Dr. Željko Vukelič je postavil vprašanje, ali je predlog sklepa skladen z določili ZAID. Odvetnik
Jernej Kos mu je odgovoril, da je.
Mag. Črtomir Remec je predlagal, da se črta 13. člen statuta. Dr. Samo Peter Medved in mag.
Irena Andrejašič Troha sta predlagala, da se glasuje o tem predlogu na tej seji. Generalna
sekretarka je pojasnila, da po poslovniku na današnji seji to ni mogoče in da se lahko predlog
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obravnava na naslednji seji. Dr. Bojan Pahor je zanimalo, kdo bo podal tak predlog?
Dogovorjeno je bilo, da se bo o tem pogovoril upravni odbor IZS na seji, ki bo po seji skupščine.
Predsednica skupščine ga. Ksenija Štern je povzela razpravo in dala predlog sklepa (Potrdi se
spremembo četrtega odstavka 13. člena Statuta IZS.) na glasovanje.
Predlog sklepa ni bil sprejet. ZA je glasovalo le 12 članov skupščine.
(MSG: PROTI: 0, VZDRŽAN: 1, ZA: 7, MSE: PROTI: 3, VZDRŽAN: 4, ZA: 1, MSS: PROTI: 3,
VZDRŽAN: 4, ZA: 1, MST: PROTI: 2, VZDRŽAN: 3, ZA: 3, MSRG: PROTI: 3, VZDRŽAN: 3, ZA:
0, MSGEO: PROTI: 7, VZDRŽAN: 1, ZA: 0, predsednik: VZDRŽAN)
8.

Volilni pravilnik IZS
Generalna sekretarka je predstavila predlog Volilnega pravilnika IZS.
Z 1 glasom PROTI (MSS) in 46 glasovi ZA je bil sprejet naslednji sklep:
Sklep št. 396:
Potrdi se predlog Volilnega pravilnika IZS.
Soglasno je bil sprejet:
Sklep št. 397:
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.

Zapisala:
Renato Gomboc Podmenik, inž.mat, mag.posl. ved

Overitelj:
Boštjan Špiler, univ.dipl.inž.str.

Overitelj:
Miran Hudournik, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
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