
Na podlagi prvega odstavka 222. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 
97/03-odl. US, 41/04-ZVO-1, 45/04-ZVZP-A, 46/04-ZRUD-A, 47/04 in 62/04-odl. US), je 
skupščina Inženirske zbornice Slovenije na svoji 12. seji dne 16.3.2004 sprejela 
 
 

S T A T U T 
INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE 

 

VII.   MATIČNE SEKCIJE INŽENIRSKIH STROK 
 

3. STROKOVNI SVET MATIČNE SEKCIJE 
 

72. člen 
(naloge in pristojnosti) 

 
(1) V skrbi za kakovost posameznih strok, ki se združujejo v matičnih sekcijah v okviru 

zbornice, se ob potrebi po strokovni presoji dela, ki ga opravljajo člani posameznih matičnih 
sekcij, ter v interesu spoštovanja dobrih poslovnih običajev ustanovijo na nivoju posameznih 
matičnih sekcij strokovni sveti. 

(2) Strokovni svet je posvetovalni organ posamezne matične sekcije, ki daje predloge, 
mnenja, priporočila ali ocene o kakovosti opravljenega dela in opravljanju dela v skladu z etičnim 
kodeksom IZS. 

(3) Obravnava lahko le strokovna vprašanja, ki se nanašajo na dokumentacijo, ki jo je 
potrdil član posamezne matične sekcije, in zadeve, ki jih predlaga v obravnavo upravni odbor 
matične sekcije ali upravni odbor zbornice. 

(4) Strokovni svet oblikuje mnenje, priporočilo ali oceno na podlagi pozitivne področne 
zakonodaje, standardov in meril, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ter strokovne presoje. 

(5) Strokovni svet oblikuje na zahtevo tožilca tudi mnenje o kršitvi etičnega kodeksa 
posameznega člana zbornice v primerih, ko je zoper člana predlagana uvedba disciplinskega 
postopka. Na podlagi tega mnenja tožilec sprejme odločitev v zvezi z vložitvijo zahteve za 
uvedbo disciplinskega postopka.  
 

73. člen 
(sestava strokovnega sveta) 

 
(1) Strokovni svet je sestavljen iz najmanj pet članov, ki so praviloma zastopani po 

strokovnem načelu in se izvolijo na zboru matične sekcije na način in po postopku, ki veljata za 
člane upravnega odbora matične sekcije.  

(2) Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta, z možnostjo ponovne izvolitve.  



(3) Za člana strokovnega sveta lahko kandidira pooblaščeni inženir, ki ima najmanj 
visoko univerzitetno izobrazbo in najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju stroke ter je 
vpisan v imenik IZS. 

(4) Funkcija članov sveta ni združljiva s funkcijami v drugih organih in delovnih telesih 
zbornice. 
 

74. člen 
(delo strokovnega sveta) 

 
Pristojnosti strokovnega sveta so določene v poslovniku o delu matične sekcije. 
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