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Naš znak: 01410-0001/2021-2 
Datum: 16.6.2021 

 
 
 

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

 
Seja je potekala 15.6.2021 s pričetkom ob 15.00 uri 

v prostorih Smelt, Dunajska 160, 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.  
 

 
po pooblastilu dr. Samo Peter Medved 
mag. Boštjan Donša 
po pooblastilu mag. Boštjan Donša 
po pooblastilu ga. Ksenija Štern 
dr. Samo Peter Medved  
g. Andrej Pogačnik 
po pooblastilu g. Andrej Pogačnik 
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 
g. Žiga Lebar 
g. Mitja Lenassi 
g. Marko Lubej 
g. Jernej Povšič  
g. Saša Rodošek  
g. Boštjan Špiler  
po pooblastilu g. 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 
po pooblastilu mag. Andrej Zorec 
g. Dimitrij Režun 
g. Joško Rosina 
g. Sašo Škorjanc 
mag. Andrej Zorec 
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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 
po pooblastilu dr. Damjan Nemec 
dr. Damjan Nemec  
dr. Bojan Pahor 
po pooblastilu dr. Bojan Pahor 

  
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.  

 
po pooblastilu g. Stanislav Cerar   
dr. Aleš Breznikar  
g. Stanislav Cerar   
po pooblastilu g. Matej Kovačič   
g. Matjaž Grilc 
g. Andrej Hudoklin 
g. Matej Kovačič  
po pooblastilu g. Matjaž Grilc  

  
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.  

 
po pooblastilu g. Roman Maček 
po pooblastilu dr. Dragotin Ocepek 
g. Roman Maček 
dr. Dragotin Ocepek  
dr. Janez Rošer 
dr. Željko Vukelić  
po pooblastilu dr.. Željko Vukelić 

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

 
- 
mag. Jože Lebar 

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

- 
ga. Meta Zajc Pogorelčnik 

predsednica komisije za izvolitev volilne komisije, ga. Simona Čeh 
član komisije za izvolitev volilne komisije, g. Boštjan Špiler 
član komisije za izvolitev volilne komisije, g. Andrej Hudoklin 
 
generalna sekretarka, mag. Barbara Škraba Flis 

ga. Simona Čeh 
g. Boštjan Špiler 
g. Andrej Hudoklin 
 
mag. Barbara Škraba Flis 

vodja finančno računovodske službe, ga. Irena Erzar ga. Irena Erzar 
vodja javnih pooblastil, ga. Renata Gomboc Podmenik ga. Renata Gomboc Podmenik 
  
minister za okolje in prostor, mag. Andrej Vizjak - 
generalni direktor direktorata za prostor, graditev in stanovanja, 
MOP, g. Georgi Bangiev 

 
- 

  
Odvetnik Jernej Kos odv. Jernej Kos 
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Predlagan dnevni red: 
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 

 
 

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

 
Ob 15:10 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 ŠTEVILO ČLANOV MS 

MSG 4 + 4 pooblastila 

MSS 7 + 1 pooblastilo 

MSE 7 + 1 pooblastilo 

MST 5 + 1 pooblastilo 

MSGeo 5 + 3 pooblastila 

MSRG 3 + 2 pooblastili 

Predsednik IZS 1 

SKUPŠČINA 44 

 
Predsednik zbornice mag. Črtomir Remec je otvoril 48. redno sejo skupščine ter navzoče kratko 
nagovoril.  
 
Seji se je pridružil g. Roman Maček z enim pooblastilom. 
 
Ugotovljena je bila naslednja prisotnost: 
 

MATIČNA SEKCIJA ŠTEVILO ČLANOV MS 

MSG 4 + 4 pooblastila 

MSS 7 + 1 pooblastilo 

MSE 7 + 1 pooblastilo 

MST 5 + 1 pooblastilo 

MSGeo 5 + 3 pooblastila 

MSRG 4 + 3 pooblastila 

Predsednik IZS 1 

SKUPŠČINA 46 

 
Nato je predsednik zbornice predlagal v izvolitev: 
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• za predsednika skupščine g. Matjaža Grilca, MSGeo, 

• za zapisnikarja mag. Barbaro Škraba Flis, IZS, 

• za overitelja zapisnika: 
- ga. Ksenijo Štern, MSG in  
- dr. Damjana Nemca, MST. 

 
Ugotovljeno je bilo, da dr. Damjan Nemec še ni prisoten, zato je namesto njega za overitelja 
predlagal dr. Bojana Pahorja, MST. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 

  
Sklep št. 398: 
Na predlog predsednika zbornice se imenuje Matjaža Grilca za predsednika skupščine, 
mag. Barbaro Škraba Flis za zapisnikarja ter Ksenijo Štern in dr. Bojana Pahorja za 
overitelja zapisnika. 
 
Seji se je pridružil dr. Damjan Nemec z enim pooblastilom. 
 
Ugotovljena je bila naslednja prisotnost: 
 

MATIČNA SEKCIJA ŠTEVILO ČLANOV MS 

MSG 4 + 4 pooblastila 

MSS 7 + 1 pooblastilo 

MSE 7 + 1 pooblastilo 

MST 6 + 2 pooblastili 

MSGeo 5 + 3 pooblastila 

MSRG 4 + 3 pooblastila 

Predsednik IZS 1 

SKUPŠČINA 48 

 
Predsednik skupščine g. Matjaž Grilc je pozdravil prisotne ter predstavil pravila za sprejem 
sklepov: 
- za sprejem spremembe Statuta IZS je potrebna 2/3 večina glasov vseh članov skupščine 

zbornice (33), 
- za sprejem Kodeksa poklicne etike vodij del je potrebna 2/3 večina glasov navzočih članov 

skupščine zbornice (32), 
- za sprejem ostalih sklepov je potrebna navadna večina glasov navzočih članov skupščine 

(25). 
 

Navzoče je seznanil, da: 
- v primeru, da niti en predstavnik vsake matične sekcije ne glasuje za predlagan sklep, mora 

skupščina zbornice o takem sklepu ponovno odločati z večino glasov vseh članov 
skupščine, razen če je bila takšna večina dosežena že ob prvem glasovanju, 

- 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, 

- bosta glasove šteli ga. Maja Štempihar in ga. Neža Časl Škodič. 
 
Nato je predlagal v potrditev v vabilu naveden dnevni red: 
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2. Poročilo o realizaciji sklepov decembrske korespondenčne seje skupščine 
3. Letno poročilo in zaključni račun IZS za 2020 
4. Sprememba Statuta IZS 
5. Sprememba Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja  
6. Sprememba Splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev  
7. Nov Kodeks poklicne etike vodij del 
8. Volitve volilne komisije 
 
Za sprejem sklepa je potrebnih 25 glasov ZA. 
Navzoči so soglasno sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep št. 398: 
Potrdi se predlagan dnevni red 48. redne seje skupščine IZS. 

 
 
2. Poročilo o realizaciji sklepov decembrske korespondenčne seje skupščine 
 

Predsednik skupščine g. Matjaž Grilc je povabil generalno sekretarko, da je podala poročilo. 
Navzoče je seznanila, da: 
- je bila imenovana komisija za izvolitev volilne komisije. Razpisane so bile volitve volilne 

komisije, zbrane kandidature, izdelani kandidacijski listi in pripravljene glasovnice. Zaradi 
najavljene odsotnosti predsednice komisije za izvolitev volilne komisije mag. Mojce 
Ravnikar Turk na današnji seji skupščine je predsednik zbornice razrešil prvotno 
predsednico in imenoval novo – ga. Simono Čeh. Volitve volilne komisije bodo izvedene 
pod točko 8 dnevnega reda. Volilna komisija bo razpisala volitve v organe MS in zbornice; 

- so bili 31.3. oz. 17.5. izdani računi za članarine (imenik PI) in pristojbine (imenik VD, seznam 
podjetij) ter da je na današnji dan plačanih 85% računov izdanih PI/NI/VD ter 70% računov 
izdanih podjetjem. 

 
Sprejem sklepa pod to točko dnevnega reda ni bil predviden. 
 
 

3. Letno poročilo in zaključni račun IZS za 2020 
 
Generalna sekretarka mag. Barbara Škraba Flis je predstavila Letno poročilo IZS za leto 2020, 
pri čemer je izpostavila najpomembnejše številke in aktivnosti. Zaključni račun IZS za leto 2020 
je predstavila ga. Irena Erzar. 
 
Stališče Nadzornega odbora IZS je predstavil predsednik odbora g. Jože Lebar. Nadzorni odbor 
soglaša z Letnim poročilom in zaključnim računom za leto 2020. 
 
Za sprejem sklepa je potrebnih 25 glasov ZA. 
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št. 399: 
Potrdi se letno poročilo in zaključni račun IZS za leto 2020. 
 
 

4. Sprememba Statuta IZS (črtanje 13. člena) 
 
Vodja javnih pooblastil ga. Renata Gomboc Podmenik je predstavila predlog (črtanje 13. člena), 
ki je bil izoblikovan na zadnji redni seji skupščine IZS 2.7.2020. Člane skupščine je opomnila, 
da še vedno čakamo tudi na soglasje MOP k spremembi 13. člena statuta IZS, ki jo je skupščina 
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IZS potrdila na seji decembra 2019. Prisotne je dalje seznanila, da je MOP kot pritožbeni organ 
letos spremenil način odločanja. 
 
Povzetek razprave: 
 
Medved: Ni prav, da ima lastnik projektivnega podjetja aktivno pooblastilo za to, da potrjuje 
izdelke, ki jih izdeluje njegov otrok, ga pa lahko ima, ker je reaktiviran upokojenec. Če obstajajo 
zakonske izjeme za upokojence, naj se enako obravnava tudi lastnike projektivnih birojev, ki so 
sicer polno zaposleni drugje. Trenutno kadra primanjkuje, ponudnikov je premalo. Ne želi, da 
se IZS znajde na sodišču zaradi 13. člena statuta. 
 
Ocepek: Stalno in trajno mora pomeniti polno zaposlitev, sicer je to nelojalna konkurenca. 
Primer: zaposleni v javnih zavodih izdelujejo projektno dokumentacijo, ki jo za majhen denar 
potrjujejo PI, ki tam niso zaposleni, ampak delujejo kot s.p.. 
 
Hudoklin: Ali se s črtanjem 13. člena odprejo vrata popoldanskim s.p.-jem? 
Kos: Ne, ker ZAID popoldanski s.p. prepoveduje. 
Gomboc Podmenik: Problem je d.o.o.. V obrazložitvi ZAID piše, da morajo biti tudi lastniki 
projektivnih podjetij zaposleni za polni delovni čas.  
 
Balantič: Ali 13. člen statuta IZS krši pravice upokojencev? 
Gomboc Podmenik: Ne krši. Izjemo za upokojence določa ZDR (zaposleni najmanj 10 ur na 
teden – krajši delovni čas). 
Kos: Izjema za upokojence velja tudi za druge poklice. 
 
Balantič: S črtanjem 13. člena se izenačimo z ZAPS, a izgubimo to, za kar smo se pri pripravi 
ZAID borili. 
Pahor: Statut IZS je bolj restriktiven od statuta ZAPS.  
Gomboc Podmenik: ZAPS obrazložitve ZAID ni upoštevala pri pripravi statuta in je ne upošteva 
tudi ob odločanju pri obravnavi vlog. Sodna praksa bo pokazala, kaj je prav. 
 
Štern: Ali lahko tisti, ki delajo kot PI le popoldan, in so dopoldne polno zaposleni drugje, delajo 
enako kvalitetno? Sploh nadzor, ki dopoldne, ko delajo izvajalci, sploh ni prisoten. 
 
Kovačič: V izogib nesporazumu je treba pojasniti, da nihče ne nasprotuje upokojencem, da 
delajo. 13. člen statuta v to ne posega. S črtanjem 13. člena pa bi odprli vrata vsem tistim 
družbenikom v enem ali več podjetjih, ki so dopoldne polno zaposleni drugje, da bi v teh podjetjih 
oz. za ta podjetja nastopali kot PI. Je to (ne)lojalna konkurenca? S črtanjem 13. člena statuta bi 
se izenačili z ZAPS, a ZAPS ni opravil svoje naloge po ZAID. 
 
Grilc: Geodeti so se borili za takšno ureditev v ZAID, ker so se v geodeziji soočali z zelo 
razširjeno prakso, ko so bili odgovorni geodeti manjšinski družbeniki v večjem številu podjetij in 
so potrjevali izdelke, ki jih niso izdelovali za več, tudi 10, 12, podjetij. Posledica je bil padec cen 
in s tem tudi kakovosti. Zato je proti črtanju 13. člena statuta. 
 
Pogačnik: Ne nasprotuje delu upokojencev. Zakon je nad statutom, zato naj se v statut zapiše 
tak člen, ki bo skladen z zakonom. 
Gomboc Podmenik: V odločbah se IZS sklicuje na zakon in ne statut. Pravniki na MOP so (bili) 
od pričetka uporabe ZAID glede vprašanja stalnosti in trajnosti različnih mnenj. 
Remec: Kaj predlagata Gomboc Podmenik in Kos? 
Kos: ZAID je prinesel stalno in trajno. V obrazložitvi ZAID je MOP zapisal, da stalno in trajno 
opredelita zbornici v statutu. IZS je napisala statut. Na 13. člen ni dal pripombe ne MOP ne 
Služba vlade za zakonodajo. MOP je dal soglasje k statutu, ki je bil šele nato lahko objavljen v 
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Uradnem listu RS, Pravno gledano je 13. člen statuta »čist« in velja. Težava so konkretna 
odločanja MOP v posameznih primerih. Drugi pravniki na istem ministrstvu so se postavili na 
stališče, da IZS ne bi smela urediti pojma »stalno in trajno« v statutu, niso pa povedali, da 13. 
člen ne velja več. Tega niti ne morejo, ker je MOP dal soglasje k statutu. Zato se že dlje časa v 
odločbah IZS sklicuje na ZAID in ne statut. Popoldanski s.p. po ZAID ni mogoč in zato ne 
predstavlja problema. Problem so osebe, ki delajo oz. bi želele delati po pogodbah (avtorskih, 
podjemnih …) v svojih podjetjih poleg polne zaposlitve. A tudi MOP se mora pri odločanju držati 
zakona. 
Gomboc Podmenik: 13. člena naj ostane v statutu. 
Pogačnik: Zakaj naj 13. člen ostane v statutu, če se v odločbah nanj ne sklicuje, ampak se 
sklicuje na zakon? 
Gomboc Podmenik: Morda bo drug zaposleni na MOP čez čas zopet odločal drugače, tako kot 
so že odločali tudi v preteklosti. 
 
Pogačnik: Kaj pa možnost polne zaposlitve v dveh gospodarskih subjektih, ki izpolnjujeta pogoje 
po 14. členu ZAID? 
Škraba Flis: Skupščina je to spremembo statuta sprejela decembra 2019, a MOP nanjo še ni 
podal soglasja. 
 
Medved: Ne strinja se s tem, da statuta IZS in ZAPS glede tega problema nista primerljiva. 
Balantič: MOP je dal soglasje k statutu IZS. Skupščina IZS je sprejela spremembo 13. člena. 
Imamo člen, ki ščiti PI pred PI, ki bi potrjevali dokumentacijo, ki je niso izdelali. 
Pahor: Statut naj se v tej točki uskladi s statutom ZAPS. 
 
Predsednik skupščine g. Matjaž Grilc je zaključil razpravo in sledilo je glasovanje. 
 
Za sprejem sklepa je potrebnih 33 glasov ZA. 
Predlog sklepa ni bil sprejet. ZA predlog sklepa je glasovalo le 15 članov skupščine.  
(MSG: PROTI: 2, VZDRŽAN: 0, ZA: 6, MSE: PROTI: 6, VZDRŽAN: 0, ZA: 2, MSS: PROTI: 6, 
VZDRŽAN: 1, ZA: 1, MST: PROTI: 2, VZDRŽAN: 0, ZA: 6, MSRG: PROTI: 7, VZDRŽAN: 0, ZA: 
0, MSGEO: PROTI: 5, VZDRŽAN: 3, ZA: 0, predsednik: VZDRŽAN)  
 
Glede na to, da pri glasovanju v dveh matičnih sekcijah ni bil niti en glas ZA predlog sklepa, se 
je zastavilo vprašanje, če je potrebno vnovično glasovanje (4. odstavek 31. člena statuta IZS). 
Odvetnik Jernej Kos je pojasnil, da ni potrebno, ker sklep ni bil izglasovan. 
 
Predlog spremembe Statuta IZS (črtanje 13. člena) ni bil izglasovan. ZA je glasovalo 15 
članov skupščine, 5 članov se je glasovanja VZDRŽALO, 28 jih je bilo PROTI 
predlaganemu sklepu. Za izglasovanje sklepa bi bilo potrebno najmanj 33 glasov. 
 
 

5. Sprememba Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja 
 
Generalna sekretarka je predstavila predlog spremembe, ki se nanaša na pogoj za člana izpitne 
komisije; potrebne praktične izkušnje kot PI se po predlogu znižajo iz 10 na 5 let. 
 
Povzetek razprave: 
 
Pogačnik: 5 let pomeni premalo izkušenj; je to pametna odločitev? 
Gomboc Podmenik in Breznikar: Ponudba je prišla s strani geodetov; po prejšnjem pravilniku o 
strokovnih izpitih (po ZGeoD) pogoji za člane izpitne komisije niso bili tako strogi; več članov 
izpitne komisije, ki so že vrsto let člani izpitne komisije, z ZAID naenkrat ne izpolnjujejo več 
pogojev; sicer imajo strokovni izpit, a nimajo zadosti izkušenj kot PI, ker v imenik PI (prej 
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odgovornih geodetov) niso bili vpisani, ker statusa niso potrebovali (npr. profesorji, zaposleni na 
GURS). 
Medved: 5 let izkušenj kot PI je za gradbeno stroko premalo. 
Kovačič: Na ta način je izpitna komisija za geodetsko stroko izgubila več kakovostnih 
izpraševalcev in ima posledično težave. 
Pahor: Načeloma je proti zniževanju potrebnih let izkušenj kot PI, a ima vsaka MS vedno 
možnost, da tudi ob pogoju 5 let, predlaga kandidate z več (10 in več) leti izkušenj kot PI. 
Iveta: Bil sem član izpitne komisije; znižanje je nedopustno; kakovost kandidatov na strokovnih 
izpitih pada, zato so praktične izkušnje članov izpitnih komisij toliko bolj pomembne. 
Pogačnik: UO MS lahko dajo napotek predsednikom izpitnih komisij svojih strok, da naj iščejo 
kandidate za člane izpitne komisije z več izkušnjami. 
Medved: V splošni akt naj se dopiše, da o potrebni dolžini praktičnih izkušenj vsaka MS odloča 
sama. 
Blaževič: So inženirji z dolgo delovno dobo a malo izkušenj kot PI. 
Grilc: Znižanje na 5 let izkušenj kot PI pomeni dejansko 7 let delovne dobe, saj mora imeti 
kandidat, ki pristopa na strokovni izpit najmanj 2 leti praktičnih izkušenj pod mentorstvom. 
 
Predsednik skupščine g. Matjaž Grilc je zaključil razpravo in sledilo je glasovanje. 
 
Za sprejem sklepa je potrebnih 25 glasov ZA. 
Predlog sklepa ni bil sprejet. ZA predlog sklepa je glasovalo le 13 članov skupščine.  
(MSG: PROTI: 8, VZDRŽAN: 0, ZA: 0, MSE: PROTI: 7, VZDRŽAN: 1, ZA: 0, MSS: PROTI: 6, 
VZDRŽAN: 2, ZA: 0, MST: PROTI: 3, VZDRŽAN: 1, ZA: 4, MSRG: PROTI: 5, VZDRŽAN: 0, ZA: 
2, MSGEO: PROTI: 0, VZDRŽAN: 2, ZA: 6, predsednik: ZA)  
 
Predlog spremembe Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja 
(sprememba 18. člena) ni bil izglasovan. ZA je glasovalo 13 članov skupščine, 6 članov 
se je glasovanja VZDRŽALO, 29 jih je bilo PROTI predlaganemu sklepu. Za izglasovanje 
sklepa bi bilo potrebno najmanj 25 glasov. 
 
 

6. Sprememba Splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev  
 
Generalna sekretarka je predstavila predlog sprememb in dopolnitev splošnega akta, ki ga 
predlaga upravni odbor IZS in predlog sprememb in dopolnitev, ki ga je kot nasprotni predlog 
po sklicu seje skupščine vložila članica skupščine mag. Irena Andrejašič Troha. Ob tem je 
skupščino seznanila, da je nasprotni predlog pravzaprav predlog strokovnega sveta IZS, ki ga 
je na seji 8.6.2021 obravnaval tudi upravni odbor IZS in z njim soglašal. Ker pa je bila takrat 
seja skupščine že sklicana, se je za uvrstitev na sejo uporabil postopek, ki ga predvideva 
Poslovnik o delu organov in delovnih teles IZS (vložitev nasprotnega predloga). Z nasprotnim 
predlogom se spreminjajo ne le 6., 7., 8. in 10. člen, ampak tudi 3., 4. in 9. člen. 
 
Razvila se je razprava, v katero se je vključilo več navzočih.  
 
Povzetek razprave: 
 
Pogačnik: Zakaj se potrebnih 15 let izkušenj kot PI znižuje na 10 let? 
Štempihar, Škraba Flis: nekatere stroke so se IZS priključile kasneje kot druge, kar pomeni, da 
ni mnogo PI, ki bi meli 15 let izkušenj kot PI. 
Balantič: strokovni svet je predlog oblikoval na podlagi dvoletnih izkušenj izvajanja strokovnih 
nadzorov; 15 let je neobičajno dolga zahteva glede pogojev tudi pri drugih poklicih; predlog 
nekatere druge stvari zaostruje. 
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Medved: v splošni akt naj se dopiše, da o potrebni dolžini praktičnih izkušenj vsaka MS odloča 
sama. 
 
Predsednik skupščine g. Matjaž Grilc je zaključil razpravo in dal predlog nasprotnega sklepa na 
glasovanje. 
 
Za sprejem sklepa je potrebnih 25 glasov ZA. 
Z 41 glasovi ZA, 4 vzdržanimi in 3 PROTI je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št. 400: 
Potrdi se sprememba Splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih 
inženirjev po nasprotnem predlogu (sprememba 3., 4., 6., 7., 8., 9. in 10. člena). 
 
Ker je bil sprejet predlog nasprotnega sklepa, se o predlogu prvotnega sklepa ni glasovalo. 
 
 

7. Nov Kodeks poklicne etike vodij del 
 
Predlog je predstavila generalna sekretarka. Razlika med tem predlogom in kodeksom, ki ga je 
skupščina IZS potrdila 28.3.2019, je ta, da je v tem predlogu črtana šesta alineja devetega 
člena, ki se glasi: »Vodja del oziroma vodja gradnje stori disciplinsko kršitev, če pred pričetkom 
gradnje ne prouči projektne dokumentacije za izvedbo oziroma druge dokumentacije ali ne 
predloži svojih ugotovitev v zvezi s tem drugim udeležencem pri graditvi objektov.« Kodeks vodij 
del morajo (po GZ) skupaj sprejeti IZS, OZS in GZS. OZS in GZS sta 26.1.2021 oz. 15.12.2020 
sprejeli besedilo brez šeste alineje devetega člena, zato mora IZS, če želimo imeti veljaven 
kodeks, na podlagi katerega se bo vodilo disciplinske postopke zoper vodje del, potrditi isto 
besedilo, kot sta ga OZS in GZS. Za tem se lahko pristopi k novim pogovorom s ciljem sprejetja 
drugačnega besedila. 
 
Predsednik skupščine g. Matjaž Grilc je odprl razpravo. 
 
Povzetek razprave: 
 
Iveta: V GZ in posledično kodeks vodij del bi morali vrniti besedilo te črtane alineje; izvajalec bi 
moral biti dolžan proučiti projektno dokumentacijo za izvedbo ne le pred pričetkom gradnje 
ampak tudi med gradnjo. 
 
Predsednik skupščine g. Matjaž Grilc je zaključil razpravo in dal predlog sklepa na glasovanje. 
 
Za sprejem sklepa je potrebnih 32 glasov ZA. 
S 45 glasovi ZA in 3 vzdržanimi je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št. 401: 
Potrdi se nov Kodeks poklicne etike vodij del. 
 
 

8. Volitve volilne komisije 
 
Komisija za izvolitev volilne komisije je prevzela izvedbo volitev. 
 
Predsednica komisije za izvolitev volilne komisije ga. Simona Čeh je predstavila glasovnici in 
način volitev članov in namestnikov članov volilne komisije. 
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Sledilo je glasovanje. 
 
Po pregledanih oddanih glasovnicah je preštela glasove in razglasila rezultat volitev. 
 
Prejeti glasovi za člana volilne komisije: 
Jurij Škraba, MSS je prejel 26 glasov. 
Zoran Markovič, MSS je prejel 25 glasov.  
Dr. Janez Petek, MST je prejel 24 glasov. 
Jure Božič, MSG je prejel 22 glasov. 
Marijeta Gogala, MSG je prejela 21 glasov. 
Stanko Plankl, MSGeo je prejel 19 glasov. 
 
Prejeti glasovi za namestnika člana volilne komisije: 
Mag. Peter Kaube, MSE je prejel 40 glasov. 
Alenka Iglič, MSGeo je prejela 36 glasov. 
Rok Avsec, MSG je prejel 31 glasov. 
Franc Zemljič, MST je prejel 29 glasov. 
 
Sklep št. 402: 
Ob upoštevanju 2. odstavka 42. člena Statuta IZS in Volilnega pravilnika IZS so bili: 
- za tri člane Volilne komisije izvoljeni: Jurij Škraba – MSS, dr. Janez Petek – MST in 

Jure Božič – MSG, 
- za tri namestnike članov Volilne komisije pa: mag. Peter Kaube – MSE, Alenka Iglič – 

MSGeo in Rok Avsec – MSG. 
 
 

S tem so bile izčrpane vse točke dnevnega reda. 
Predsednik skupščine g. Matjaž Grilc se je zahvalil komisiji za izvolitev volilne komisije in sklenil 
sejo skupščine. 

  
  
  
Zapisala: Predsednik skupščine: 
Mag. Barbara Škraba Flis, univ.dipl.inž.grad. Matjaž Grilc, univ.dipl.inž.geod., l.r. 

 

 

  
 
 
Overitelj: 
Ksenija Štern, univ.dipl.inž.grad., l.r. 

 
 
Overitelj:  
Dr. Bojan Pahor, univ.dipl.inž.kem.tehnol., l.r. 

 
 
 
 
 
Opomba: podpisi predsednika in overiteljev skupščine so shranjeni v arhivu zbornice 


