
 

 

 
 
 
V skladu s 33. členom statuta IZS (Uradni list RS, št. 37/2018) predsednik Inženirske zbornice 
Slovenije mag. Črtomir Remec, univ. dipl. inž. grad., izdajam 
 
 

 
NAVODILO  ZA PODPISOVANJE DOKUMENTOV 

 
 

 
1. Podpisniki posameznih dokumentov, ki se nanašajo na delo služb zbornic, organov 

zbornice, delovnih teles in matičnih sekcij, so po delovnih mestih oziroma funkcijah 
razvidni iz priloge 1. 
 
V primeru, da ima dokument dva podpisnika, levi podpisnik pripravi osnutek dokumenta, 
ga uskladi z desnim podpisnikom, nakar ga oba podpišeta.  
  

2. Osebe, ki so pooblaščene za vodenje upravnih postopkov in odločanje v upravnih 
zadevah, so razvidne iz priloge 2  (Seznam uradnih oseb pooblaščenih za vodenje 
upravnih postopkov in odločanje v upravnih zadevah). 

 
V primerih, ko za vodenje postopka kolegijski organ pooblasti osebo, ki vodi postopek do 
izdaje odločbe na  I. ali II stopnji, ta oseba pristojnemu kolegijskemu organu predloži 
pisno poročilo (gradivo) in predlog odločbe. 

 
 
 
 

 
   Predsednik 

          Inženirske zbornice Slovenije: 
         mag. Črtomir Remec, univ. dipl. inž. grad., l.r. 
 
 
 



 
 
 

PRILOGA 2: 
 
Na podlagi 32. in 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 
105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu: ZUP) ter 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni 
list RS, št. 9/2018) objavljamo 
 
 

SEZNAM URADNIH OSEB POOBLAŠČENIH 
ZA VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV IN ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH 

 
 

 
delovno 
mesto/funkcija/organ 

 vodenje/odločanje/stopnja  

predsednik zbornice mag. Črtomir Remec, univ. dipl. inž. grad odločanje v upravnih zadevah na I. stopnji (vpis in izbris iz 
imenika – potrdila o vpisu)  

UO zbornice  mag. Črtomir Remec, predsednik IZS, 

Andrej Pogačnik, predsednik matične sekcije 
gradbenih inženirjev, 

Mitja Lenassi, predsednik matične sekcije 
strojnih inženirjev, 

mag. Vinko Volčanjk, predsednik matične 
sekcije elektro inženirjev, 

dr. Bojan Pahor, predsednik matične sekcije 
inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, 

Matej Kovačič, predsednik matične sekcije 
inženirjev geodetov in 

dr. Željko Vukelić, predsednik matične sekcije 
inženirjev rudarjev in geotehnologov. 

odločanje v upravnih zadevah na II. stopnji (odločanje o pritožbah 
zoper sklepe in odločbe v zvezi s prijavami kandidatov za 
opravljanje izpita, obvestili o opravljanju izpita, plačili stroškov 
izpita ter potrdili o opravljenih izpitih; odločanje o pritožbi zoper 
odločbe in sklepe v postopku priznavanja kreditnih točk, odločanje 
o ugovoru zoper postopek pri opravljanju izpita ali zoper oceno, 
odločanje o ugovoru zoper odločitev nove izpitne komisije) 

vodenje postopka v gornjih zadevah:  

*kolegijski organ pooblasti osebo, ki vodi postopek do izdaje 
odločbe na II stopnji, ta oseba pristojnemu kolegijskemu organu 
predloži pisno poročilo in predlog odločbe  



generalna sekretarka mag. Barbara Škraba Flis, univ.dipl.inž.grad. odločanje v upravnih zadevah na I. stopnji na področju informacij 
javnega značaja 

vodenje postopka v upravnih postopkih na II. stopnji na področju 
strokovnih izpitov, strokovnih nadzorov in stalnega poklicnega 
usposabljanja 

vodenje postopka v upravnih zadevah na I. stopnji na področju 
informacij javnega značaja s področja strokovnih nadzorov in 
disciplinskih postopkov 
 

vodja javnih pooblastil Renata Gomboc Podmenik, inž.mat., 
mag.posl.ved 

odločanje v upravnih zadevah na I. stopnji na področju strokovnih 
izpitov, vodenja imenikov, priznanje poklicnih kvalifikacij, stalnega 
poklicnega usposabljanja 

vodenje postopka v upravnih zadevah na I. stopnji na področju 
informacij javnega značaja s področja javnih pooblastil 

svetovalka za javna 
pooblastila 

Neža Časl Škodič, dipl.ing.agr.hort. vodenje postopka v upravnih zadevah na I. stopnji na področju 
strokovnih izpitov, vodenja imenikov in priznavanja poklicnih 
kvalifikacij 

svetovalka za javna 
pooblastila 

Martina Babnik, ekonomsko-komercialni 
tehnik 

vodenje postopka v upravnih zadevah na I. stopnji na področju 
strokovnih izpitov, vodenja imenikov in priznavanja poklicnih 
kvalifikacij 

svetovalka za javna 
pooblastila 

Maja Štempihar, mag.san.inž. vodenje postopka v upravnih zadevah na I. stopnji na področju 
stalnega poklicnega usposabljanja in strokovnih nadzorov 

vodenje postopka v upravnih zadevah na I. stopnji na področju 
informacij javnega značaja s področja strokovnih nadzorov 
 

svetovalka za 
organizacijo in 
poslovanje 

Petra Kavčič, ekonomsko-komercialni tehnik vodenje postopka v upravnih zadevah na I. stopnji na področju 
stalnega poklicnega usposabljanja 

 

nadzorna komisija *imenovana s sklepom predsednika odločanje v upravni zadevi na I. stopnji (ugotovitveni zapisnik) 



strokovnega sveta za vsak strokovni nadzor  

posebej 

 

predsednik strokovnega 
sveta 

dr. Marjan Hudej, univ.dipl.inž.rud. in 
geotehnol. 

odločanje v upravnih zadevah na I. stopnji (sklep o imenovanju 
nadzorne komisije)   

 

strokovni svet dr. Marjan HUDEJ univ.dipl.inž.rud. in 
geotehnol. 

Jelenko AČANSKI univ.dipl.inž.grad. 

Marij TROJAR univ.dipl.inž.str. 

mag. Marko SMOLE univ.dipl.inž.el. 

Samo LENARČIČ univ.dipl.inž.geod. 

dr. Darko DREV univ.dipl.inž.kem.inž. 

Andrej SRNA univ.dipl.inž.str. (PV) 

odločanje v upravnih zadevah na II.stopnji (odločanje o 
pripombah, vloženih na ugotovitveni zapisnik) 

 

disciplinski tožilec oz. 
njegov namestnik 

Boris KOCJAN univ.dipl.inž.el. 

 Igor LIPAJNE univ.dipl.inž.grad. 

Marko VRABEC univ.dipl.inž.str. 

Darija RUS - JAMNIK dipl.inž.el. 

Valerija SKOK univ.dipl.inž.grad. 

mag. Jurij ŠPORIN univ.dipl.inž.rud. in 
geotehnol. 

Damijana BORŠTNAR inž.geod. 

odločanje v upravnih zadevah na I. stopnji v disciplinskih 
postopkih po prejetju prijave 

Predsednik 
disciplinskega  sodišča  

Tadej PFAJFAR univ.dipl.inž.geod. 

 

odločanje v upravnih zadevah na I. stopnji v disciplinskih 
postopkih po prejemu zahteve za uvedbo disciplinskega postopka 

disciplinsko sodišče  *člani senata imenovani s sklepom 
predsednika disciplinskega sodišča za vsak 

odločanje v upravnih zadevah na I. stopnji v disciplinskih 
postopkih po prejemu zahteve za uvedbo disciplinskega postopka 



postopek posebej  

pravna pomoč Vasja Kajfež vodenje postopka v upravnih zadevah na I. stopnji na področju 
disciplinskih postopkov (postopek po prejetju prijave do vložitve 
zahteve za uvedbo disciplinskega postopka) 

vodenje postopka v upravnih zadevah na I. stopnji na področju 
informacij javnega značaja s področja disciplinskih postopkov 

pravna pomoč Jernej Kos vodenje postopka v upravnih zadevah na I. stopnji na področju 
disciplinskih postopkov (postopek pred disciplinskim sodiščem) 

vodenje postopka v upravnih zadevah na I. stopnji na področju 
informacij javnega značaja s področja disciplinskih postopkov 

 
 
Ljubljana, dne 15.5.2020 
    


