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V A B I L O 
 

Na podlagi 30., 87. in 88. člena Statuta IZS sklicujem 
48. sejo skupščine IZS, 

ki bo v torek, 15. junija 2021 ob 15:00 uri 
v dvorani SMELT, Dunajska cesta 160, Ljubljana. 

 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Preveritev sklepčnosti, otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja in dveh 

overiteljev zapisnika, glasovanje o dnevnem redu 
2. Poročilo o realizaciji sklepov decembrske korespondenčne seje skupščine 
3. Letno poročilo in zaključni račun IZS za 2020 
4. Sprememba Statuta IZS (črtanje 13. člena) 
5. Sprememba Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja (sprememba 18. 

člena) 
6. Sprememba Splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev 

(sprememba 6., 7., 8. in 10. člena) 
7. Nov Kodeks poklicne etike vodij del (zaradi spremembe 9. člena) 
8. Volitve volilne komisije 
 
V primeru, da ob sklicu 48. redne seje skupščine ob 15:00 uri skupščina ni sklepčna, to pomeni da ni 
prisotna najmanj polovica vseh članov skupščine in hkrati najmanj polovica predstavnikov vsake 
matične sekcije, se seja skupščine preloži na dan 15. junij 2021 ob 15:30 uri v istih prostorih, kot je 
predvideno za prvi sklic. 
 
Sklic skupščine s predlogom dnevnega reda, gradivom za delo skupščine in predlogi sklepov je 
skladno z 30. členom statuta IZS od 31. maja 2021 objavljen na spletni strani zbornice www.izs.si v 
oknu »Novice« pod »Sklic 48. skupščine IZS«. Gradivo za skupščino je v celoti na vpogled tudi na 
sedežu zbornice. 
 
 

Predsednik Inženirske zbornice Slovenije 
mag. Črtomir REMEC, univ.dipl.inž.grad., l.r. 

 
 
 
VABLJENI: 
- člani skupščine IZS 
- nadzorni odbor IZS 
- komisija IZS za izvolitev volilne komisije 
- generalna sekretarka IZS 
- vodja finančno računovodske službe IZS 
- vodja javnih pooblastil IZS 
- minister za okolje in prostor 
- generalni direktor direktorata za prostor, graditev in stanovanja, MOP 
- odvetnik Jernej Kos 
- notar 

http://www.izs.si/

