
Novo v IZS, Letnik 2, številka 4, april 1999: Obvestilo o 
uporabi priročnika 
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!  

Z zakonom o graditvi objektov (ZGO-B) so bili podani pogoji za ustanovitev Inženirske 
zbornice. V Inženirski zbornici smo inženirji, ki delamo na področju gradnje objektov, videli 
in še vidimo orodje, s katerim bomo lažje uveljavljali svoje interese, obenem pa ustvarili 
boljšo raven za razvoj stroke.  

IZS obstaja dve leti, kar je v primerjavi z dolgoletno tradicijo podobnih zbornic v zahodnih 
državah zelo malo. V tem času je morala IZS opraviti celo vrsto nalog. Vsekakor pa je tik 
pred zaključkom eden od projektov, ki si jih je IZS zastavila v zadnjem letu. To je prevod 
priročnika za določanje cen projektantskih storitev, bolj znanega pod imenom UCIN.  

Vsi najbrž veste, da  

• je v 8. točki 76b. člena ZGO-B določeno, da IZS s soglasjem vlade določa minimalne 
tarifne pogoje;  

• je v 133. členu statuta IZS zapisano, da se do uveljavitve pravilnika o minimalnih tarifnih 
pogojih kot takšen smiselno uporablja cenik inženirskih storitev, ki se je uporabljal na 
območju SFRJ do 25. junija 1991 (v nadaljnjem besedilu Statuta IZS: začasni tarfini 
pravilnik _ UCIN tablice);  

• je z objavo na 1448. strani Ur. l. RS št. 19/1997 vlada RS dala soglasje za uporabo 
»Priručnika za konzultantske usluge u investicijskoj izgradnji _ UCIN-a«,  

• je s 13. točko etičnega kodeksa IZS predpisana uporaba cen, določenih v minimalnih 
tarfinih pogojih po določilih zakona;  

• so z disciplinskim pravilnikom IZS (8. člen) določene konsekvence za nespoštovanje 
določila, če član IZS nudi nižje cene, kot so določene v ustrezni, javno objavljeni in veljavni 
tarifi, ali opravlja svoje delo v nasprotju s pravili stroke.  

Čeprav "Priručnik" skladno z zgoraj navedenim velja od 4. 4. 1997 naprej je IZS sklenila, da 
bo "Priručnik" prevedla in v poglavjih, kjer je bilo to potrebno, s komentarji prilagodila 
veljavni zakonodaji. Kot rečeno, je naloga opravljena, in slovenski prevod Priročnika za 
konzultantske storitve v investicijski gradnji _ prevod UCIN-a je že izdan.  

Glede na relativno visoka sredstva, ki so potrebna za realizacijo načrtovanih rešitev, je 
nujno, da so projektne rešitve vsestransko premišljene in usklajene. Za dosego tega cilja je 
bilo potrebno ustvariti ustrezna razmere, ki bodo zagotavljale razvoj stroke in s tem 
omogočali visok nivo naših storitev, torej sodobnih in optimalnih tehničnih rešitev. Z 
uveljavitvijo minimalnih tarifnih pogojev po navedenem prevodu je ta pogoj dosežen.  

Vsako nespoštovanje določil kodeksa bo ustrezno sankcionirano.  

Vsem našim članom in naročnikom naših storitev želimo, da se s prevodom Priročnika 
čimprej seznanijo in ga dosledno uporabljajo. IZS bo v ta namen priredila regijske 
predstavitve.  

Ljubljana, dne 7.4. 1999  

Upravni odbor Inženirske zbornice slovenije 
 


