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Na podlagi prvega odstavka 24. člena Statuta IZS predsednik Volilne komisije IZS izdaja: 
 

S K L E P 
 
o razpisu volitev predsednika Inženirske zbornice Slovenije. 
 
Rok za oddajo kandidatur prične teči dne 9.10.2021 in se izteče dne 8.11.2021. 
 
Za predsednika zbornice lahko kandidira vsak član zbornice, ki poleg izpolnjevanja ostalih 
pogojev ni s pravnomočno odločbo disciplinsko sankcioniran. 
 
Kandidat, ki na dan razpisa volitev in na dan glasovanja izpolnjuje pogoje iz 11. člena Statuta IZS 
(pravica voliti in biti voljen v organe zbornice), vlaga kandidaturo sam, s podporo 15 drugih 
članov zbornice, ki imajo v skladu z 11. členom Statuta IZS na dan volitev volilno pravico.  
 
Kandidata lahko predlagata tudi upravni odbor zbornice ali upravni odbor matične sekcije. 
Upravni odbor zbornice in upravni odbori matičnih sekcij lahko veljavno odločajo o predlogu 
kandidature za predsednika zbornice po izdaji tega sklepa ter po tem, ko s strani kandidata 
pridobijo njegovo pisno soglasje h kandidaturi. Upravni odbor zbornice in upravni odbor matične 
sekcije lahko predlaga kandidaturo več kandidatov, kolikor je potrebnih za izvolitev.   
 
Podpora kandidatu s podpisi ostalih članov zbornice se lahko daje od dneva, ki je določen za 
začetek kandidacijskega postopka, do zadnjega dne, ki je določen za predložitev predlogov 
kandidatur. Član zbornice, ki ima volilno pravico na volitvah, na katerih podpira določenega 
kandidata, mora podporo kandidature lastnoročno podpisati in navesti datum podpisa podpore 
kandidaturi. Član zbornice, ki ima volilno pravico na volitvah, na katerih podpira določenega 
kandidata, lahko da svojo podporo s podpisom samo enkrat. V primeru, da član zbornice podpre 
kandidaturo dveh ali več kandidatov, se šteje, da je veljavna podpora, ki jo je član zbornice najprej 
podal, če izpolnjuje ostale pogoje. Če ni mogoče ugotoviti, katera podpora je bila najprej podana 
ali če so bile dane istočasno, se podpore ne upoštevajo pri nobeni kandidaturi. 
 
Kandidatura za predsednika zbornice se vloži pisno.  
 
Kandidatura mora vsebovati: 
- podatek, za katero razpisano funkcijo član zbornice kandidira, 
- podatke o kandidatu: ime, priimek, letnica rojstva, kraj stalnega prebivališča, 

izobrazba, datum vpisa v imenik, identifikacijska številka pooblaščenega inženirja, 
matična sekcija, katere član je, prevladujoče področje dela (projektiranje, nadzor, 
vodenje del, svetovalni inženiring, vodenje investicij …) ter njegov podpis, 

- podpise predlagateljev članov zbornice ali sklep upravnega odbora zbornice ali sklep 
upravnega odbora matične sekcije. 

 
Podpise predlagateljev se odda na kandidatovi prijavi za kandidiranje ali na posebnem obrazcu, 
ki se priloži kandidaturi. Veljavni so tudi priloženi podpisi podpore, ki so bili kandidatu poslani po 
faksu ali po elektronski pošti v preslikani obliki. 



 

 
Podpisi predlagateljev morajo vsebovati ime ter priimek predlagatelja, identifikacijsko številko 
pooblaščenega inženirja, podpis in datum. Podpisi predlagateljev, ki niso oddani na kandidatovi 
prijavi, morajo poleg tega vsebovati tudi nedvoumno navedbo imena in priimka kandidata, ki se 
ga predlaga, ter funkcijo, za katero kandidira. 
 
Kandidature, ki so priporočeno po pošti poslane na sedež zbornice zadnji dan, predviden za 
vlaganje kandidatur, se štejejo za pravočasne. Pravočasne so tudi kandidature prejete na sedež 
zbornice do zadnjega dne, predvidenega za vlaganje kandidatur. 
 
Kandidatura, ki je podana na podlagi sklepa upravnega odbora zbornice ali upravnega odbora 
matične sekcije, je veljavno podana, če je sklep sprejet v roku za vložitev kandidatur in če je k 
sklepu priloženo pisno soglasje v sklepu navedenega kandidata. 
 
Funkcija predsednika zbornice je nezdružljiva z ostalimi funkcijami v drugih organih zbornice in 
matične sekcije. Če kandidat vloži kandidaturo na več kandidatnih listah, kljub temu, da kandidira 
za funkcije, ki so nezdružljive, mora v kandidatni listi navesti, kateri mandat bo sprejel v primeru 
izvolitve na več funkcij. 
 
Po poteku roka za vlaganje kandidatur kandidati in/ali njihovi predlagatelji ne morejo umakniti 
veljavno danega soglasja h kandidaturi ali predloga posamezne kandidature. 
 
Predsednika zbornice se bo volilo s tajnim glasovanjem na redni seji skupščine zbornice. 
 
Mandat traja štiri (4) leta. Predsednik zbornice nastopi funkcijo z dnem konstitutivne seje novega 
sklica skupščine. V skladu s prvim odstavkom 22. člena Statuta IZS mandat predsedniku zbornice 
preneha s konstitutivno sejo naslednjega sklica skupščine.  
 

Predsednik volilne komisije IZS 
Dr. Janez Petek, univ.dipl.inž.kem.tehnol. 

 


