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Spo�tovane in�enirke in in�enirji, bralke in bralci

V tej �tevilki Vas seznanjamo z dogodki 5. redne seje skup�èine zbornice, na
kateri smo 31. 3. tega leta uspe�no sklenili leto 1999, sprejeli finanèni naèrt s
spremembami in dopolnitvami Pravilnika o plaèevanju èlanarine in drugih
prispevkov zbornice in sprejeli spremembe in dopolnitve statuta zbornice.
Slednje so usklajene s predlogi Vlade RS in z Ministrstvom za okolje in prostor.
Ponovljen korak spreminjanja statuta bo imel po prejemu soglasja Vlade RS
posledice pri oblikovanju nove matiène sekcije geodetov, nove matiène sekcije
rudarjev in pri prièetku vpisa tehnikov v posebni imenik odgovornih
projektantov po ZGO-c ter zbornice kot osebe javnega prava.

Na 38. redni seji upravnega odbora, tik pred skup�èino, je mag. Gojmir Èerne
odstopil s funkcije vr�ilca dol�nosti predsednika zbornice, kot podpredsednik
zbornice ter kot kandidat za predsednika zbornice. Po skup�èinskem sklepu
bodo zbornico do novih volitev na skup�èini vodili predsedniki matiènih sekcij
oz. njihovi podpredsedniki v funkciji predsednika zbornice. Na tej funkciji
predsednika IZS se bodo izmenjavali meseèno predsedniki ali podpredsedniki
matiènih sekcij. Kandidacijski postopek za predsednika zbornice bo razpisan
po prejemu soglasja Vlade RS k spremembam in dopolnitvam statuta zbornice
sprejetimi na 5. redni seji skup�èine. Èlani upravnega odbora so na 39. in 40.
redni seji obravnavali izvr�evanje sklepov skup�èine, osnutek Poslovnika o
delu kandidacijske komisije, organiziranje slu�be za prito�be in pravno pomoè
po javnem razpisu, nakup poslovnih prostorov po javnem razpisu, razdelitev
sredstev za strokovne izpite v tekoèem letu, osnutek Poslovnika o delu
nateèajne komisije, vpis upokojencev v IZS po enotnem naèelu za vse sekcije,
naloge v zvezi z spremembami in dopolnitvami statuta, poroèilo o trimeseènem
poslovanju IZS, zaposlovanje v matiènih sekcijah in potrditev obrazcev za vpis
v imenike IZS.

Èas sprememb, nove organiziranosti matiènih sekcij, njihove veèje
samostojnosti in èas veèjega uveljavljanja stroke oz. uresnièevanja njenih
zahtev v okviru zbornice, priprave na volitve v organe IZS v letu 2001 in na
zbore matiènih sekcij v tem letu se odra�a v "zbornièni pomladi". Veè o
organiziranosti, o spremembah statuta in vpisu tehnikov boste izvedeli na
regijskih predstavitvah in v regijskih pisarnah, ki bodo potekale od maja dalje,
njihov razpored pa bo objavljen v naslednji �tevilki èasopisa oz. boste osebno
povabljeni.

Dobrodo�li z Va�imi predlogi in vpra�anji.

Generalni sekretar IZS
Zvone Gosar, univ. dipl. iur.

Predsednik MSE, g. Ivan Leban, 
univ. dipl. in�. el. v funkciji predsednika
zbornice v mesecu maju



Vabljeni gosti:

• Ministrstvo za okolje in prostor RS mag. Du�an BLAGANJE
• predstavnik Vlade RS Toma� JEGLIÈ
• predsednik odbora Dr�avnega zbora za infrastrukturo

Jakob PRESEÈNIK
• Janez LAVRENÈIÈ
• Ambro� KORITNIK
• mag. Danilo TANKO
• mag. Ale� �UNTAR
• Dominik BOVHA
• Tadej PFAJFAR

Prisotni:

• opravièeno odsoten
• predstavnik Vlade RS Toma� JEGLIÈ

• Janez LAVRENÈIÈ
• Ambro� KORITNIK
• mag. Danilo TANKO

• Dominik BOVHA
• Tadej PFAJFAR
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Glasilo spada med izdelke za katere se na podlagi 25. èlena Zakona o DDV obraèunava in plaèuje DDV po stopnji 8%.

Zapisnik 5. redne Skup�èine In�enirske zbornice Slovenije

Seja je potekala 31. 3. 2000 v Ljubljani, v prostorih GI ZRMK, v veliki dvorani v 5. nadstropju, Dimièeva 12 v Ljubljani.

Seja se je prièela ob 12.15 in je bila zakljuèena ob 15.30.

Mag. Gojmir Èerne, podpredsednik IZS, v funkciji predsednika od 4. redne skup�èine dalje, je odprl 5. redno sejo skup�èine.
Pozdravil je vse prisotne èlane, prebral opravièilo dr�avnega sekretarja v zvezi z njegovo odsotnostjo ter predal besedo
svetovalcu Vlade RS g. Toma�u Jeglièu, ki je pozdravil vse prisotne in jim za�elel uspe�no in plodno delo na skup�èini. 

Generalni sekretar je poroèal poroèilo o sklepènosti: od 61 vabljenih èlanov 5. redne skup�èine IZS je prisotnih 59 èlanov
skup�èine, 8 opazovalcev posameznih matiènih sekcij, 3 predstavniki geodetov in predstavnik MOP-a. (MSA 12,; MSG 13;
MSS 11; MSE 12; MST 11; gostov 6). 

MATIÈNA SEKCIJA �TEVILO ÈLANOV MS SKLEPÈNOST 
Predsednik IZS 01  
Arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov 12 je sklepèna 
Gradbenih in�enirjev 12 je sklepèna 
Strojnih in�enirjev 11 je sklepèna 
Elektro in�enirjev 12 je sklepèna 
In�enirjev tehnologov 11 je sklepèna 
SKUP�ÈINA 59 JE SKLEPÈNA 
 



Vabljeni

MS arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov

• dr. Viktor PUST, univ. dipl. in�. arh.
• mag. Andrej PRELOV�EK, univ.dipl. in�.arh.
• mag. Janez LAJOVIC, univ. dipl. in�. arh.
• Vojko PAVÈIÈ, univ. dipl. in� .arh.
• Boris �KOLARIS, univ. dipl. in�. arh.
• Boris ZULIANI, univ. dipl. in�. arh.
• mag. Alenka KOCUVAN POLUTNIK,univ. dipl. in�. arh.
• mag. Peter BASSIN, univ. dipl. in�. arh.
• Matja� BERTONCELJ, univ. dipl. in�. arh.
• Uro� BIRSA, univ. dipl. in�. arh.
• mag. Jelko VALENÈAK, univ .dipl. in�. arh.
• mag. Andrej GOLJAR, univ. dipl. in�. arh.

MS gradbenih in�enirjev

• mag. Gojmir ÈERNE, univ. dipl. in�. grad.
• Franc AV�IÈ, univ. dipl. in�. grad.
• prof. dr. Janez DUHOVNIK, univ. dipl. in�. grad
• mag. Èrtomir REMEC, univ. dipl. in�. grad.
• Du�an ZAJC, univ. dipl. in�. grad.
• Bogdan DRINOVEC, univ. dipl. in�. grad.
• Boris PEÈENKO, univ. dipl. in�. grad.
• Peter KOREN, univ. dipl. in�. grad.
• mag. Vladimir �ABKAR, univ. dipl. in�. grad.
• Ivan RAM�AK, univ. dipl. in�. grad.
• Gorazd HUMAR, univ. dipl. in�. grad.
• Bogomir VOLÈAN�EK, univ. dipl. in�. grad.
• Boris STERGAR, univ. dipl. in�. grad.

MS strojnih  in�enirjev
• Andrej POV�IÈ, univ. dipl. in�. str.
• Jo�e VRHUNC, univ. dipl. in�. str.
• Franc KUHAR, univ. dipl. in�. str.
• Mirt MARTELANC, univ. dipl. in�. str.
• Franc RATAJC, univ. dipl. in�. str.
• Niko OMERZEL, univ. dipl. in�. str.
• Jo�ef KOTAR, univ. dipl. in�. str.
• Jo�e MALEN�EK, univ. dipl. in�. str.
• Milan LEPETIÈ, univ. dipl. in�. str.
• Martin MAJER, univ. dipl. in�. str.
• Bojan FABÈIÈ, univ. dipl. in�. str.
• Drago VOBNER, univ. dipl. in�. str.

MS elektro in�enirjev
• Ivan LEBAN, univ. dipl. in�. el.
• Borut GLAVNIK, univ. dipl. in�. el.
• Anton GRILJ, univ. dipl. in�. el.
• Martin BELIÈ, univ. dipl. in�.el.
• Toma� KERN, univ. dipl. in�. el.
• Jakob POTOÈNIK, univ. dipl. in�. el.
• Boris BIZJAK, univ. dipl. in�. el.
• Borut TALIAN, univ. dipl. in�. el.
• Franc JUVAN, univ. dipl. in�. el.
• Borut ZEMLJARIÈ, univ. dipl. in�. el.
• Bo�tjan VINOGNURER, univ. dipl. in�. el.
• Janez ZUPANÈIÈ, univ. dipl. in�. el.

Prisotni

• dr. Viktor PUST, univ. dipl. in�. arh.
• mag. Andrej PRELOV�EK, univ.dipl. in�.arh.
• mag. Janez LAJOVIC, univ. dipl. in�. arh.
• Vojko PAVÈIÈ, univ. dipl. in�. arh.
• Boris �KOLARIS, univ. dipl. in�. arh.
• Boris ZULIANI, univ. dipl. in�. arh.
• mag. Alenka KOCUVAN POLUTNIK,univ. dipl. in�. arh.
• mag. Peter BASSIN, univ. dipl. in�. arh.
• Matja� BERTONCELJ, univ. dipl. in�. arh.
• Uro� BIRSA, univ. dipl. in�. arh.
• mag. Jelko VALENÈAK, univ. dipl. in�. arh.
• mag. Andrej GOLJAR, univ. dipl. in�. arh.

• mag. Gojmir ÈERNE, univ. dipl. in�. grad.
• Franc AV�IÈ, univ. dipl. in�. grad.
• prof. dr. Janez DUHOVNIK, univ. dipl. in�. grad
• mag. Èrtomir REMEC, univ. dipl. in�. grad.
• Du�an ZAJC, univ. dipl. in�. grad.
• Bogdan DRINOVEC, univ. dipl. in�. grad.
• Boris PEÈENKO, univ. dipl. in�. grad.
• Peter KOREN, univ. dipl. in�. grad.
• mag. Vladimir �ABKAR, univ. dipl. in�. grad.
• Ivan RAM�AK, univ. dipl. in�. grad.
• Gorazd HUMAR, univ. dipl. in�. grad.
• Bogomir VOLÈAN�EK, univ. dipl. in�. grad.
• Boris STERGAR, univ. dipl. in�. grad.

• Andrej POV�IÈ, univ. dipl. in�. str.
• Jo�e VRHUNC, univ. dipl. in�. str.
• Franc KUHAR, univ. dipl. in�. str.
• Mirt MARTELANC, univ. dipl. in�. str.
• Franc RATAJC, univ. dipl. in�. str.
• Niko OMERZEL, univ. dipl. in�. str.
• Jo�ef KOTAR, univ. dipl. in�. str.
• Jo�e MALEN�EK, univ. dipl. in�. str.
• Milan LEPETIÈ, univ. dipl. in�. str.
• Martin MAJER, univ. dipl. in�. str.

• Drago VOBNER, univ. dipl. in�. str.

• Ivan LEBAN, univ. dipl. in�. el.
• Borut GLAVNIK, univ. dipl. in�. el.
• Anton GRILJ, univ. dipl. in�. el.
• Martin BELIÈ, univ. dipl. in�. el.
• Toma� KERN, univ. dipl. in�. el.
• Jakob POTOÈNIK, univ. dipl. in�. el.
• Boris BIZJAK, univ. dipl. in�. el.
• Borut TALIAN, univ. dipl.i n�. el.
• Franc JUVAN, univ. dipl. in�. el.
• Borut ZEMLJARIÈ, univ. dipl. in�. el.
• Bo�tjan VINOGNURER, univ. dipl. in�. el.
• Janez ZUPANÈIÈ, univ. dipl. in�. el.



Vabljeni

MS tehnologov in drugih in�enirjev

• Roman LEBAR, univ. dipl. in�. kem. tehn.
• Borut ZULE, univ. dipl. in�. kem. tehn.
• Franc PEÈOVNIK, univ. dipl. in�. str.
• Milivoj KODRIÈ, univ. dipl. in�. kem. tehn.
• Drago FRANC, univ. dipl. in�. rud.
• Zlatko PODR�AJ, univ. dipl. in�. varstva pri delu
• Samo OBLAK, univ. dipl. in�. les. 
• Ale� KLABUS, univ. dipl. in�. gozd.
• Janez �EME, univ. dipl. in�. gozd. 
• Andrej LESNIK, univ. dipl. in�. gozd.
• Roman MAÈEK, univ. dipl. in�. rud.
• Alojz CERJAK, univ. dipl. in�. varstva pri delu

Prisotni

• Roman LEBAR, univ. dipl. in�. kem. tehn.
• Borut ZULE, univ. dipl. in�. kem. tehn.
• Franc PEÈOVNIK, univ. dipl. in�. str.
• Milivoj KODRIÈ, univ. dipl. in�. kem. tehn.
• Drago FRANC, univ. dipl. in�. rud.
• Zlatko PODR�AJ, univ. dipl. in�. varstva pri delu
• Samo OBLAK, univ. dipl. in�. les. 
• Ale� KLABUS, univ. dipl. in�. gozd.
• Janez �EME, univ. dipl. in�. gozd. 

• Roman MAÈEK, univ. dipl. in�. rud.
• Alojz CERJAK, univ. dipl. in�. varstva pri delu

1. Poroèilo o navzoènosti èlanov skup�èine in njeni 
sklepènosti ter poroèilo overovatelja zapisnika 4. seje
skup�èine

Sklep �t. 61:

Sprejme se poroèilo overovatelja zapisnika 4. seje
skup�èine g. Glavnika.

G. Glavnik in generalni sekretar sta poroèala o sklepih 4.
seje skup�èine, na katere ni bilo pripomb ali prito�b. 

Sklep �t. 62:

Mag. Gojmir Èerne je ugotovil, da je 5. redna seja
skup�èine sklepèna; od vabljenih 61 èlanov je navzoèih
59 èlanov, zato je skup�èina zaèela z delom.

2. Napoved dnevnega reda in izvolitev delovnega 
predsedstva

Mag. Gojmir Èerne je predlagal navzoèim èlanom spremembo
dnevnega reda, navedenega v vabilu in objavljenega v
èasopisu Novo v IZS �t. 10. Predlagal je èrtanje 3. toèke
dnevnega reda, to je volitve za predsednika zbornice.
Prisotnim je pojasnil, da nepreklicno odstopa z mesta
podpredsednika zbornice in kot kandidat za predsednika
zbornice z dnem 5. redne seje skup�èine oz. po njeni zadnji
toèki. Predlagal je, da se namesto toèke volitve za
predsednika zbornice uvrsti na dnevni red poroèilo
kandidacijske komisije.

Prisotni èlani so soglasno sprejeli s sklepom spremembo
dnevnega reda, kot sledi:

Sklep �t. 63:

Sprejme se spremenjeni dnevni red:

1. Poroèilo o prisotnosti èlanov skup�èine in njeni 
sklepènosti ter poroèilo overovatelja zapisnika 4. seje
skup�èine

2. Napoved dnevnega reda in izvolitev delovnega 
predsedstva

3. Poroèilo kandidacijska komisije o kandidacijskem 
postopku za predsednika IZS

4. Potrditev zakljuènega raèuna zbornice za leto 1999,
5. Sprejem naèrta poslovnega izida zbornice za leto 

2000
6. Poroèilo predsednikov IO MS  o delu matiènih sekcij v

èasu od 4. do 5. seje skup�èine
7. Poroèilo o delu upravnega odbora zbornice in 

izvajanju sklepov 4. seje skup�èine
8. Sprejem sprememb in dopolnitev pravilnika o 

plaèevanju èlanarine in drugih prispevkov
9. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta IZS
10.Sklepi skup�èine v zvezi z ustanovitvijo Matiène 

sekcije geodetov po Zakonu o geodetski dejavnosti in
matiène sekcije rudarjev po Zakonu o rudarstvu

11.Poroèilo predsednika komisije za minimalne tarifne 
pogoje zbornice o uveljavljanju prevoda priroènika,

12.Nakup poslovnih prostorov
13.Predlogi in pobude èlanov zbornice

Mag. Gojmir Èerne je predlagal izvolitev delovnega
predsedstva v sestavi: 
Predsednik delovnega predsedstva 5. redne skup�èine IZS, 
g. Andrej Pov�iè, univ. dipl. in�. str. - MSS,
1. èlan delovnega predsedstva 5. redne Skup�èine IZS, mag.
Janez Lajovic, univ. dipl. in�. arh. - MSA,
2. èlan delovnega predsedstva 5. redne Skup�èine IZS, dr.
Janez Duhovnik, univ. dipl. in�. grad. - MSG.

overovatelja:
1. g. Borut Zule, univ. dipl. in�. kem. teh. � MST,
2. g. Martin Beliè, univ. dipl. in�. el. �  MSE,
zapisnikar: g. Zvonko GOSAR (ni èlan zbornice, ni in�enir).

Podpredsednik je dal izvolitev delovnega predsedstva na
glasovanje. Delovno predsedstvo je bilo sprejeto soglasno. 

Sklep �t. 64:

Sprejme se delovno  predsedstvo v predlagani  sestavi. 



ZA sklep je glasovalo 59 èlanov skup�èine, 
PROTI ni glasoval nihèe, 
VZDR�AL se ni nihèe,
Skupaj je glasovalo 59 èlanov skup�èine. 

3. Poroèilo kandidacijske komisije o kandidacijskem 
postopku za predsednika IZS

Besedo je predal g. Francu Av�ièu, predsedniku
kandidacijske komisije. Kandidacijska komisija je imela
sestanek 31. 3. 2000 ob 9. uri in ugotovila, da je na
kandidacijski listi le en kandidat za predsednika zbornice, to je
g. Uro� Birsa po predlogu MSA. Na podlagi 29. èlena statuta
kandidacijska komisija predlaga, da se odpove 3. toèka
dnevnega reda skup�èine (zapisnik kandidacijske komisije je
v prilogi zapisnika skup�èine kot njen sestavni del).

Delovni predsednik g. Pov�iè je po poroèanju g. Av�ièa pozval
prisotne k razpravi. 
Mag. Peter Bassin je zahteval, da v zvezi z odstopom
podpredsednika slu�ba IZS, in �e posebej generalni sekretar,
zagotovi urejeno podpisovanje finanènih dokumentov.
Dr. Pust je prisotnim predstavil kronolo�ki pregled dogodkov
od 30. 3. 2000 dalje v zvezi z odstopom mag. Èerneta z 31.
3. 2000 oz. po 5. redni seji skup�èine. Navedel je, da je MSA
predlagala statutarni sklep za izvolitev enega kandidata,
druge matiène sekcije pa se s tem niso strinjale. Skup�èini je
predlagal, da se v novem postopku doloèi pogoje za
predsednika in podpredsednika zbornice. IO MSA je zahteval
izdelavo Poslovnika o delu kandidacijske komisije pri volitvah
za predsednika zbornice. Predlagal je, da se sprejme
Poslovnik o delu kandidacijske komisije pred razpisom volitev. 
G. Zuliani je predlagal, da upravni odbor obravnava tudi
osnutek Pravilnika o kriterijih za predsednika zbornice.
G. Lebar mu je odgovoril, da kriterije o kandidatih doloèa
statut zbornice.
G. Pov�iè je oblikoval, generalni sekretar pa prebral �tiri
loèene dele sklepa.

Sklep �t. 65:

Poroèilo kandidacijske komisije, o katerem je poroèal
predsednik komisije g. Av�iè (poroèilo je v prilogi
zapisnika), se vzame na znanje. Kandidacijski postopek
za predsednika zbornice je neuspe�no konèan.

1. Sprejme se odstop mag. Gojmirja Èerneta s funkcije 
podpredsednika zbornice, odstop od kandidature za 
predsednika zbornice se vzame na znanje.

2. Kandidacijski postopek za predsednika in za 
podpredsednika zbornice se objavi takoj po sprejemu
soglasja Vlade RS k spremembam in dopolnitvam 
statuta, sprejetimi na 5. redni seji skup�èine, v 
èasopisu Novo v IZS.

3. Upravni odbor takoj obravnava in sprejme Poslovnik o
delu kandidacijske komisije.

4. Upravni odbor s svojimi èlani, praviloma predsedniki 
matiènih sekcij, opravlja funkcijo vr�ilca dol�nosti po
principu rotacije, kot sledi:
• MSA v mesecu aprilu, vr�ilec dol�nosti je 

predsednik MSA;
• MSE v mesecu maju, vr�ilec dol�nosti je 

predsednik MSE;

• MSS v mesecu juniju, vr�ilec dol�nosti je 
predsednik MSS;

• MST v mesecu juliju, vr�ilec dol�nosti je 
predsednik MST;

• MSG v mesecu avgustu, vr�ilec dol�nosti je 
predsednik MSG;

• v primeru, da se predsednik in podpredsednik 
matiène sekcije tako dogovorita, lahko opravlja 
funkcijo v. d. predsednika zbornice tudi 
podpredsednik matiène sekcije, vendar mora v 
tem primeru predsednik matiène sekcije to 
sporoèiti generalnemu sekretarju najmanj dva 
dneva pred zaèetkom izvr�evanja funkcije vr�ilca
dol�nosti.

ZA sklep pod toèko 1. je glasovalo:
59 èlanov skup�èine, 
PROTI ni glasoval nihèe, 
VZDR�AL se ni nihèe,
Skupaj je glasovalo 59 èlanov skup�èine. 

ZA sklep pod toèko 2.  je glasovalo:
59 èlanov skup�èine, 
PROTI ni glasoval nihèe, 
VZDR�AL se ni nihèe,
Skupaj je glasovalo 59 èlanov skup�èine. 

ZA sklep pod toèko 3.  je glasovalo:
58 èlanov skup�èine, 
PROTI je glasoval 1 èlan, 
VZDR�AL se ni nihèe,
Skupaj je glasovalo 59 èlanov skup�èine. 

ZA sklep pod toèko 4.  je glasovalo:
59 èlanov skup�èine, 
PROTI ni glasoval nihèe, 
VZDR�AL se ni nihèe,
Skupaj je glasovalo 59 èlanov skup�èine. 

Sklep je sprejet po opravljenem loèenem glasovanju.

4. Potrditev zakljuènega raèuna zbornice za leto 1999

Predsednik delovnega predsedstva g. Pov�iè je pozval
podpredsednika nadzornega odbora g. Janeza Lavrenèièa,
da poroèa o delu nadzornega odbora. G. Lavrenèiè je
opravièil odsotnost predsednika NO dr. Zadnika in v svojem
poroèilu navedel ugotovitve o zakljuènem raèunu in bilanci
zbornice za leto 1999, ugotovitve in poroèilo revizijske hi�e,
predlagal sprejem pripravljene oblike poroèila s strani slu�be
zbornice, njegovo dopolnitev s sklepi te skup�èine, dodatno
oblikovanje in objavo kot akta zbornice sprejetega na
skup�èini pod naslovom Poroèilo o delu zbornice za leto 1999
in finanèni naèrt za leto 2000.

K razpravi se ni prijavil nihèe.

Predsednik delovnega predsedstva je predlagal glasovanje v
zvezi s predlogom. Sklep je bil sprejet soglasno. 



Sklep �t. 66:

Skup�èina zbornice sprejema poroèilo nadzornega
odbora zbornice in potrjuje zakljuèni  raèun zbornice za
leto 1999, kot je bil predlo�en.
Gradivo Poroèilo o delu zbornice za leto 1999 in finanèni
naèrt za leto 2000 se dopolni s sklepi skup�èine,
poroèilom predsednika zbornice in predsednikov
matiènih sekcij ter objavi v èasopisu Novo v IZS.

ZA sklep je glasovalo 59 èlanov skup�èine, 
PROTI ni glasoval nihèe, 
VZDR�AL se ni nihèe,
Skupaj je glasovalo 59 èlanov skup�èine. 

5. Sprejem Naèrta poslovnega izida zbornice za leto 
2000

Generalni sekretar je poroèal o naèrtu poslovnega izida IZS
za leto 2000, ki odra�a dejanske potrebe In�enirske zbornice
Slovenije, njenega upravnega odbora, predsednika, delovnih
komisij, nadzornih organov z disciplinsko komisijo in izvr�ilnih
odborov matiènih sekcij. Opredeljen je z 110% realizacijo
organov, komisij in odborov preteklega leta ter z novimi
nalogami, ki jih vsi dobro poznate, ker so bile �e dvakrat
objavljene v èasopisu Novo v IZS in gradivu. Finanèni naèrt
naj bi odra�al proraèunsko enotnost matiènih sekcij,
popolnost in proraèunsko preglednost. Matiène sekcije so z
uskladitvijo svojih predlogov na 38. redni seji potrdile finanèni
naèrt na podlagi predvidenih tekoèih prihodkov od èlanarin in
razliènih vrst pristojbin ter kapitalskih prihodkov. V njem nismo
upo�tevali mo�nih donacij Ministrstva za okolje in prostor ali
drugih dr�avnih organov, ker pri dosedanjem sestavljanju in
obraèunavanju In�enirska zbornica �e ni prejela tovrstnih
donacij. 
Tekoèi odhodki, transferji med matiènimi sekcijami  glede
pripadajoèega dela celotne èlanarine in dodatnih èlanarin ter
investicijski odhodki v zvezi z odkupom poslovnih prostorov
so v njem upo�tevani in usklajeni. 
Finanèni naèrt pa v celoti ne razre�uje odprtih vpra�anj
In�enirske zbornice v zvezi z opravljanjem nalog kot
nepridobitne organizacije, re�uje pa vpra�anja v zvezi s
plaèilom in obraèunavanjem davka na dodano vrednost od
tistega dela poslovanja zbornice, ki je temu podvr�en, to je od
zalo�ni�ke dejavnosti izdajanja èasopisa in izvajanja javnih
nateèajev.
Finanèni naèrt odra�a gospodarsko, nadzorno, finanèno in
politièno funkcijo. Njegov vpliv na politièno funkcijo pa je
oèitno �e drugiè zaporedoma negativen, ker mu �e drugo leto
zapored botruje odstop predsednika oz. podpredsednika
zbornice v funkciji predsednika zbornice.
Glede na novo opredeljene kriterije finanènega naèrta in
utemeljitev posameznih finanènih postavk, ki ste jih prejeli v
pisnem predlogu, ter na podlagi usklajenih vi�in èlanarin in
pristojbin za leto 2000 in predloga pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o plaèevanju èlanarin in drugih
prispevkov IZS predlagam finanèni naèrt za leto 2000
udele�encem 5. redne seje skup�èine v sprejem.

K razpravi se ni prijavil nihèe.

Sklep �t. 67:

Skup�èina zbornice sprejema predlagani naèrt poslovnega
izida za leto 2000.

ZA sklep je glasovalo 59 èlanov skup�èine, 
PROTI ni glasoval nihèe, 
VZDR�AL se ni nihèe,
Skupaj je glasovalo 59 èlanov skup�èine. 

6. Poroèilo predsednikov IO MS o delu matiènih sekcij v
èasu od 4. do 5. seje skup�èine

Posamezni predsedniki matiènih sekcij so poroèali o izvr�enih
nalogah med 4. in 5. redno sejo skup�èine. Na kratko lahko
povzamemo:
• dr. Pust je poroèal o 11 sejah (skupaj 64) IO MSA med 4.

in 5. redno sejo skup�èine, opozoril na veliko opravljeno 
delo na programih na strokovne izpite in izvajanju 
strokovnih izpitov v okviru MSA, opozoril je na sreèanje 
zbornih okoli�kih de�el, na problematiko uveljavljanja 
prevoda UCIN-a in na vrsto prito�b, ki jih prejema MSA, na
predlog oblikovanje urada za prito�be, na potrebo po 
dodatni zaposlitvi poleg sekretarja matiène sekcije, na 
potrebo po nakupu poslovnih prostorov za MSA in celotno
IZS ter nujno uporabo razstavnega prostora za izvajanje 
nateèajev;

• mag. Èerne je poroèal o 4 sejah (skupaj 19) IO MSG, o 
re�evanju skupne problematike na zbornici, o sodelovanju
v komisijah zbornice, o sodelovanju pri spremembah 
sistemskih zakonov (ZGO, Zurep in osnutku Zakona o 
gradbenih materialih), o pripravi regionalnih pisarn v 
Sloveniji in o nakupu poslovnih prostorov z javnim 
razpisom ter pripravi problematike o organiziranosti 
zbornice, o loèitvi nepridobitne dejavnosti od pridobitne in
podobno;

• g. Leban je poroèal o 5 sejah IO MSE, o obravnavi 
podobne problematike kot druge matiène sekcije, o 
problematiki strokovnih izpitov in delitve MSE na dva dela,
posebej pa je opozoril na dejstvo, da se preveè ukvarjajo 
z graditeljstvom in premalo z elektro stroko; Po pregledu 
teksta je g. Leban ugotovil, da bi se moral zadnji stavek 
glasiti: ...posebej pa je opozoril na dejstvo, da cilj MS ni 
ukvarjanje z elektro stroko, ampak s stroko graditeljstva.

• g. Pov�iè je kratko poroèal o delu IO MSS, o statistiènih 
podatkih sekcije in porastu èlanstva;

• g. Zule je prisotne le seznanil s potekom dela IO MST in 
o�jega kolegija IO MST ter napovedal za naslednjo 
skup�èino �ir�o tematsko toèko o delu in organiziranosti 
matiène sekcije tehnologov in drugih in�enirjev kot 
najmanj�e sekcije, ki zdru�uje veliko �tevilo med seboj 
razliènih strok v graditeljstvu in se bo razdelila po tej 
skup�èini �e na matièno sekcijo geodetov in matièno 
sekcijo rudarjev.

Pri poroèanju o delu matiènih sekcij se ni glasovalo, prisotni
so poroèila vzeli na znanje.

7. Poroèilo o delu Upravnega odbora zbornice in 
izvajanju sklepov 4. seje skup�èine

Podpredsednik zbornice mag. Gojmir Èerne, v funkciji
predsednika zbornice, je poroèal o delu upravnega odbora
med obema skup�èinama (poroèilo je v prilogi zapisnika kot
njegov sestavni del). 



Poroèilo so vzeli èlani na znanje, mag. Èerne pa se je o
svojem odstopu kot podpredsednik zbornice zahvalil za
sodelovanje vsem èlanom skup�èine, in�enirjem v delovnih
komisijah, v organih zbornice in v upravnem odboru ter slu�bi
zbornice.
Predsedujoèi g. Pov�iè se je zahvalil mag. Èernetu za
vodenje zbornice v èasu med dvema skup�èinama.

8. Sprejem sprememb in dopolnitev pravilnika o 
plaèevanju èlanarine in drugih prispevkov

Generalni sekretar je pojasnil vi�ine èlanarin in drugih
prispevkov IZS, ki jih je za leto 2000 sprejel upravni odbor na
38. seji; na kratko je pojasnil predlog sprememb in dopolnitev
pravilnika o plaèevanju èlanarine in drugih prispevkov, ki ga je
kot usklajen predlog sprejel upravni odbor na isti seji. 

Vi�ine èlanarin in drugih prispevkov IZS:

1. Doloèi se vi�ine v skladu s 4. èlenom navedenega 
pravilnika: 

Vrsta pristojbine (79. èlen/2. odstavek Statuta IZS) za 
leto 2000

4.1. Vpisnina v evidenco èlanov zbornice, 
enkratni znesek vpisa 40.000,00 SIT

4.2. Letna èlanarina za delovanje zbornice 
zna�a 15.000,00 SIT 
Dodatna èlanarina za èlane MS 
po poslovniku MS in sklepu IO MS:
MSA dodatna èlanarina 23.000,00 SIT
MST dodatna èlanarina 20.000,00 SIT

4.3. Vpisnina in èlanarina iz toèke 4.1. in toèke 4.2. se po
prispetju razdeli na stro�kovna mesta:
• organov zbornice
• matiènih sekcij v vi�ini 2.000,00 SIT od 

vplaèane èlanarine èlana zbornice,
• dodatna èlanarina matiènih sekcij se 

naka�e direktno na podpartijo matiène 
sekcije, 
vpisnina, preostali del èlanarine, pristojbina 
za vpis v imenik projektivnih podjetij se 
naka�ejo na �iro raèun zbornice za kritje 
stro�kov v skladu z finanènim naèrtom za leto
2000. 

2. Doloèi se vi�ine prispevkov in èlanarine za izvajanje 
javnih pooblastil v skladu s 5. èlenom pravilnika: 

5.1 Za evidenèno slu�bo zbornice
• vpisnina v imenik projektivnih podjetij zna�a
• projektivno podjetje do enega 

zaposlenega 20.000,00 SIT
• do 5 zaposlenih 50.000,00 SIT
• do 10 zaposlenih 100.000,00 SIT
• do 50 zaposlenih 200.000,00 SIT
• nad 50 zaposlenih 300.000,00 SIT
• spremembe oz.dopolnitve 

vpisnine podj. za en postopek  10.000,00 SIT
• letna pristojbina za 

vodenje evidence podjetij 10.000,00 SIT
• letna pristojbina za vodenje 

imenika poobla�èenih in�enirjev 4.000,00 SIT

5.2 Za slu�bo za strokovne izpite (107. èlen/3. odstavka
Statuta IZS) ostanejo vi�ine za leto 2000 
nespremenjene:
• za opravljanje strokovnega izpita 70.000,00 SIT
• za ponovitev izpita 33.000,00 SIT

3. Vi�ine èlanarin in drugih prispevkov iz toèke 4 in 5 
Pravilnika o plaèevanju èlanarine in drugih prispevkov je 
sprejel upravni odbor na svoji 37. redni seji, sklep �t. 
514.

4. Vi�ine zneskov èlanarin in drugih prispevkov zbornici 
veljajo od datuma sprejema na upravnem odboru 
zbornice. Do tega dne se uporabljajo vi�ine, doloèene za 
leto 1999. 

5. Vi�ine se objavijo v èasopisu Novo v IZS. 

Podpredsednik
In�enirske zbornice Slovenije, 

v funkciji predsednika upravnega odbora 
mag. Gojmir Èerne, univ. dipl. in�. grad.

Prisotnim je predlagal v sprejem predlog sprememb in
dopolnitev pravilnika o plaèevanju èlanarine in drugih
prispevkov. K razpravi se ni priglasil nihèe.

Sklep �t. 68:

Sprejme se predlog sprememb in dopolnitev pravilnika o
plaèevanju èlanarine in drugih prispevkov. 
Vzame se na znanje navedene vi�ine èlanarin in drugih
prispevkov v IZS za leto 2000.

ZA sklep je glasovalo 59 èlanov skup�èine, 
PROTI ni glasoval nihèe, 
VZDR�AL se ni nihèe,
Skupaj je glasovalo 59 èlanov skup�èine. 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plaèevanju èlanarine
in drugih prispevkov

Na podlagi sklepa 37. redne seje upravnega odbora �t. 515 je
za 5. redno sejo skup�èine (predlog �tirih matiènih sekcij �
gradbenih in�enirjev, elektro in�enirjev, strojnih in�enirjev in
tehnologov):

Na podlagi 40. èlena Statuta In�enirske zbornice Slovenije
(Uradni list RS �tevilka 7/97) je Skup�èina In�enirske zbornice
Slovenije na svoji 5. redni seji dne 31. 3. 2000 sprejela



1. èlen

Spremeni in dopolni se 4. èlen Pravilnika: 

» dodatna alinea; 

Letna èlanarina za èlane brez �tampiljke 
(zaposleni v javnih podjetjih, 
dr�avni upravi... ), 6.000,00 SIT
dodatna èlanarina za MSA v vi�ini 3.500,00 SIT
SKUPAJ obvezna èlanarina  za èlane
brez �tampiljke 9.500,00 SIT

2. èlen

Dopolni se toèka 4.2. z dodatno alineo za navedeni prispevek
v èetrti alinei: 
» zni�ana èlanarina za èlane, ki zaradi zdravstvenih ali drugih
utemeljenih razlogov ne potrebujejo osebne �tampiljke v
tekoèem letu in za to zaprosijo z vlogo, obrazlo�ijo razloge in
vrnejo osebno �tampiljko, ki so jo imeli do takrat v uporabi (v
hrambo evidenèni slu�bi IZS),«

3. èlen

Dopolni se toèka 4.2. z dodatnimi alineami: 
izdelava spiska in�enirjev, vpisanih v imenik 
projektivnih podjetij na disketi 2.000,00 SIT
izdelava kopije odloèbe za posebno 
zahtevo in�enirja 2.000,00 SIT-
opomini, prviè in drugiè brezplaèno,
tretjiè v vi�ini 
(med opomini je presledek 20 dni) 10.000,00 SI

4 . èlen

Spremeni se toèka 4.3. in dopolni, kot sledi: 

Èlanarina zbornice v vi�ini 15.000,00 SIT se naka�e
neposredno na �iro raèun zbornice. 

2.000,00 SIT od vplaèane èlanarine èlana zbornice za leto
2000 se naka�e takoj iz raèuna zbornice na podpartijo
matiène sekcije. 

Celotna èlanarina 15.000,00 SIT na vpisanega èlana zbornice
za leto 2000 je v razmerju  do dela letne  èlanarine za matièno
sekcijo 86,67  proti  13,33 %. 

5. èlen

Dopolni se 4. èlen: »doda se 4.4.: 

za posebni imenik odgovornih projektantov in odgovornih
vodij del:
• vpisnina za enkratni vpis 40.000,00 SIT
• letna pristojbina za vodenje evidence 4.000,00 SIT
• sprememba naslova ali dopolnitev vpisa
za en postopek 5.000,00 SIT«

6. èlen

Dopolni se 4. èlen: »doda se 4.5.: 

za vpisovanje in�enirjev geodezije v imenik geodetov 
• vpisnina za enkratni vpis 

v imenik geodetov 40.000,00 SIT
• letna pristojbina za vodenje  

imenika geodetov 4.000,00 SIT
• sprememba naslova ali dopolnitev

vpisa za en postopek 5.000,00 SIT«

7. èlen

Dopolni se 4. èlen: »doda se 4.6.: 

za vpisovanje rudarjev v matièno sekcijo in�enirjev rudarske
in geotehnolo�ke stroke 
• vpisnina za enkratni vpis  v imenik 

poobla�èenih in�enirjev  40.000,00 SIT
• letna pristojbina za vodenje  imenika 4.000,00 SIT
• sprememba naslova ali dopolnitev 

vpisa za en postopek 5.000,00 SIT«

8. èlen

Dopolni se toèka 5 z toèko 5.2., ki se glasi: 

za evidenèno slu�bo zbornice za vpis v imenik geodetskih
podjetij 
• vpisnina v imenik geodetskih podjetij zna�a
• geodetsko podjetje 

do enega zaposlenega 20.000,00 SIT
• do 5 zaposlenih 50.000,00 SIT
• do 10 zaposlenih 100.000,00 SIT
• do 50 zaposlenih 200.000,00 SIT
• nad 50 zaposlenih 300.000,00 SIT
• spremembe oz.dopolnitve vpisnine 

• geodetskih podj. za en postopek 10.000,00 SIT
• letna pristojbina za vodenje 

evidence geodetskih podjetij 10.000,00 SIT
Prenumerira se dosedanja toèka 5.2. v novo toèko 5.3. 

9. èlen

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plaèevanju èlanarine in drugih prispevkov priène veljati takoj,
ko ga sprejme skup�èina zbornice in je objavljen v èasopisu
Novo v IZS. 

Do uveljavitve Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika plaèevanju èlanarine in drugih prispevkov za leto
2000 veljajo dosedanje vi�ine in spremembe, sprejete v zvezi
s plaèevanjem èlanarine in drugih prispevkov zbornice na 4.
redni seji skup�èine z dne 2. 7. 1999.     

Podpredsednik In�enirske zbornice Slovenije
mag. Gojmir Èerne, univ. dipl. in�. grad.

Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika 

o plaèevanju èlanarine in drugih prispevkov za leto 2000



9. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta IZS

Predsednik Komisije za spremembe in dopolnitve statuta IZS
(v nadaljnjem besedilu KSPS) je v ob�irnem uvodu pojasnil
zavrnitev soglasja Vlade k spremembam in dopolnitvam
statuta sprejetim na 4. redni seji skup�èine in pripravi novih
sprememb ter uspe�nem usklajevanju z Ministrstvom za
okolje in prostor, ki se mu je tudi zahvalil za sodelovanje.
Predlagal je sklep v zvezi s spremembami in dopolnitvami
statuta, ki so ga prejeli vsi èlani skup�èine s prilo�enimi
spremembami in dopolnitvami statuta IZS v pisni obliki.
V razpravo so se vkljuèili: 
• dr. Pust je obrazlo�il poglede glede nesimetriène 

organiziranosti IZS, izpostavil je problematiko obse�nih 
nalog MSA in delo malih matiènih sekcij;

• g. Ambro� Koritnik je ponovno govoril o upo�tevanju 
predlogov matiènih sekcij na 23. sejah KSPS, o 
upo�tevanju posameznih pripomb, predlo�enih s strani 
Vlade RS, in o pripombah in predlogih s strani Ministrstva
za okolje in prostor;

• g. Majer je povpra�al o definiciji osebe javnega prava;
• svetovalec Vlade RS mu je pojasnil osebo javnega prava

in utemeljil, da brez upo�tevanja osebe javnega prava v 
statuta zbornice spremembe in dopolnitve statuta za 5. 
redno sejo skup�èine ne bodo dobile soglasja Vlade RS. 
Pojasnil je tudi vpra�anje glede lastnine IZS, ki bo tudi po
uvedbi doloèila v statutu, da je IZS oseba javnega prava, 
�e vedno v lastni�tvu IZS.

Èistopis sprememb in dopolnitev statuta je v prilogi zapisnika
in je njen sestavni del.

G. Pov�iè je dal predlog sklepa na glasovanje.

Sklep �t. 69:

1. Razveljavi se sklep �t. 53 z 4. redne seje skup�èine 
In�enirske zbornice Slovenije z dne 2. 7. 1999. 

2. Sprejme se usklajene spremembe in dopolnitve 
statuta za 5. redno sejo skup�èine, kot sledi v 
nadaljevanju tega sklepa.

3. S tem sklepom se pooblasti predsednika KSPS g. 
Ambro�a Koritnika, svetovalca Vlade g. Toma�a M. 
Jeglièa in generalnega sekretarja IZS, da redakcijsko 
pripravijo dokonèeno besedilo za pridobitev soglasja 
Vlade RS. Upravni odbor IZS se pooblasti za manj�e 
vsebinske spremembe in redakcijske popravke, ki ne 
bodo spreminjale narave doloèil ali bistveno posegale
v vsebino celotnega statuta.

ZA sklep je glasovalo 57 èlanov skup�èine, 
PROTI je glasoval 1 èlan, 
VZDR�AL se je 1 èlan,
Skupaj je glasovalo 59 èlanov skup�èine. 

10.Sklepi skup�èine v zvezi z ustanovitvijo Matiène 
sekcije geodetov po Zakonu o geodetski dejavnosti in
matiène sekcije rudarjev po Zakonu o rudarstvu

Predsednik delovnega predsedstva g. Pov�iè je pojasnil
predlo�ene sklepe èlanom skup�èine v  zvezi z ustanovitvijo
matiène sekcije geodetov po Zakonu o geodetski dejavnosti in
matiène sekcije rudarjev po Zakonu o rudarstvu. Prisotne

èlane je seznanil, da so èlani upravnega odbora s konsenzom
na 38. redni seji z dne 30. 3. 2000 sprejeli predloge sklepov,
ki so jih udele�enci skup�èine prejeli v gradivu. Prebral je
posamezen sklep in ga dal na glasovanje.

Sklep �t. 70:

Na pobudo geodetov, Ministrstva za okolje in prostor in
geodeta g. Tanka ter na podlagi Zakona o geodetski
dejavnosti (Ur. l. RS, �t. 8/2000) sprejema skup�èina v
sprejem:
�Skup�èina In�enirske zbornice Slovenje je na podlagi 2.
odstavka 42. èlena statuta IZS Ur. l. RS �t. 7/97)in v zvezi
z 12. in 47. èlenom Zakona o geodetski dejavnosti (Ur. l.
RS �t. 8/2000) na svojem zasedanju dne 31. 3. 2000
sprejela naslednji 

SKLEP
I.

Skup�èina In�enirske zbornice Slovenije ustanovi
matièno sekcijo in�enirjev geodezije.

II.
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema.

�tevilka:

Podpredsednik zbornice:
mag. Gojmir Èerne, univ. dipl. in�. grad.

ZA sklep je glasovalo 57 èlanov skup�èine,
PROTI je glasoval 1 èlan,
VZDR�AL se je en èlan,
Skupaj je glasovalo 59 èlanov skup�èine.

Predsedujoèi g. Pov�iè je pozdravil novo matièno sekcijo.

Sklep �t. 71:

(Sklep �t. 71 je zadr�an s strani Ministrstva za okolje in
prostor z dopisom z dne 11. 4. 2000 pod �t. 351-00-6-98-
0107/06/02 zaradi uveljavljanja nadzorstva nad opravljanjem
nalog IZS. Predlo�en je ustreznej�i Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini enotnega �iga
projektivnih podjetij, ki zadeva vse matiène sekcije, novi
matièni sekciji in vpis tehnikov. Pravilnik je �e obravnaval UO
na svoji 40. redni seji, ki ga bo po konèanem postopku tudi
sprejel. Opomba tehniènega urednika).

Sklep �t. 72:

Na podlagi Zakona o rudarstvu (Ur.l.RS, �t. 56/99) je
skup�èina sprejela:

»Skup�èina In�enirske zbornice Slovenije je na podlagi 2.
odstavka 42. èlena statuta IZS (Ur.l.RS �t. 7/97) in v zvezi
z 99. èlenom Zakona o rudarstvu (Ur.l.RS �t. 56/99) na
svojem zasedanju dne 31. 3. 2000 sprejela naslednji



SKLEP

I.

Skup�èina In�enirske zbornice Slovenije ustanovi
matièno sekcijo in�enirjev rudarjev.

II.

Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema.

�tevilka:

Podpredsednik In�enirske zbornice Slovenije
mag. Gojmir Èerne, univ. dipl. in�. grad.

ZA sklep je glasovalo 54 èlanov skup�èine, 
PROTI je glasovalo 5 èlanov, 
VZDR�AL se ni nihèe,
Skupaj je glasovalo 59 èlanov skup�èine. 

Takoj po glasovanju je mag. Bassin prisotne èlane delovnega
predsedstva vpra�al, èe sklep velja glede na poslovnik o delu
skup�èine v primerih, ko se na skup�èino uvrsti predlog, ki
predhodno ni bil usklajen na upravnem odboru in ne prejme
zadostnega �tevila glasov èlanov posamezne matiène
sekcije. Generalni sekretar mu je takoj na seji odgovoril, da je
bil predlog sklepov, ki so bili sprejeti na skup�èini v zvezi z
geodetsko dejavnostjo in rudarstvom, usklajen na 38. redni
seji upravnega odbora. Od prisotnih 11 èlanov MST je
glasovalo proti 5 èlanov. Izid glasovanja je nesporen, zato je
sklep �t. 71 sprejet (sprejet bi bil tudi v primeru, da predlog ne
bi bil usklajen na upravnem odboru na 38. redni seji).

11.Poroèilo predsednika komisije za minimalne tarifne
pogoje zbornice o uveljavljanju prevoda priroènika

Predsednik Komisije za minimalne tarifne pogoje je opravièil
svojo prisotnost na skup�èini zaradi nujne slu�bene poti.
Komisija za minimalne tarifne pogoje je na svoji zadnji seji
pred skup�èino, to je 30. 3. 2000, sprejela predlog za
skup�èino, ki ji ga predlaga v sprejem. G. Pov�iè je prebral
predlog sklepa.

Sklep �t. 73:

Komisija za minimalne tarifne pogoje pri In�enirski
zbornici Slovenije ugotavlja, da èlani IZS ne spo�tujejo
prevoda priroènika za konzultantske storitve � prevod
UCIN-a. Razmerje v spo�tovanju UCIN-a je 1:4 ali celo
veè. 
Komisija predlaga skup�èini zbornice, da predlo�i
zakonodajalcu zahtevo o uporabi minimalnih tarifnih
pogojev za vse udele�ence v investicijskem procesu, ki
sodelujejo pri graditvi, predlaga dopolnitev Zakona o
javnih naroèilih ter spremembe in dopolnitve o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur.l.RS,
�t. 33/97).
Za izvr�itev sklepa sta odgovorna predsednik zbornice in
upravni odbor do naslednje seje skup�èine.

ZA sklep je glasovalo 57 èlanov skup�èine, 
PROTI ni glasoval nihèe, 
VZDR�ALA sta se 2 èlana,
Skupaj je glasovalo 59 èlanov skup�èine. 

12. Nakup poslovnih prostorov

Generalni sekretar je pojasnil dosedanje zbiranje ponudb in
sklep upravnega odbora, da se poslovni prostori kupijo po
javnem razpisu glede na obseg in ceno. 
Udele�enci skup�èine so vzeli informacijo na znanje. 

13. Predlogi in pobude èlanov zbornice

Pod to toèko se je prijavil k besedi predsednik geodetskega
zdru�enja izvajalcev g. Darko Tanko. Zahvalil se je za sprejete
sklepe v zvezi s èlanstvom geodetov v IZS. Izrazil je upanje,
da bodo lahko zastopali interese èlanov o okviru obstojeèe
organizacije zbornice. Izrazil je �eljo, da bo lahko enotno
nastopal z drugimi matiènimi sekcijami in uspe�no skrbel za
promocijo in geodetsko dejavnost. Poudaril je uporabo lastnih
minimalnih tarifnih pogojev za geodete in pripravljenost za
prilagajanje obstojeèim pravnim aktom zbornice. 

G. Leban je zdru�il svoje pripombe: 
• na IZS moramo takoj prièeti z izdelavo novega statuta, 
• IZS z vkljuèevanjem novih in�enirjev in tehnikov postaja 

podobna dru�tvu in izgublja prvotni namen, 
• poudaril je neobvladljivost organizacije IZS,
• dal je pobudo za drugaèno ureditev heterogene IZS in 

ukinitev konsenza, ali kot konfederacija, 
• zelo te�ko dobimo kandidata za predsednika; predlagal je

koncentracijo moèi v predsedniku zbornice, 
profesionalnega predsednika in regijsko disperzijo dela 
zbornice v Sloveniji, 

• predlagal je spremembo ustrezne zakonodaje, tako da 
bodo èlani IZS tudi podjetja, 

• enakopravnost matiènih sekcij je kr�ena z veljavnostjo 
vpisa upokojencev za èlane MSA in MST; èe je prav, da 
upokojenci dobijo osebno �tampiljko z levim delom, to je 
indentifikacijsko �tevilko podjetja, potem naj to velja za vse
stroke v okviru IZS enako; 

• IZS se mora reorganizirati glede na tri osnovne dejavnosti,
to je izvajanje pooblastil po zakonu, delo za organe in  
èlanstvo zbornice kot celotna IZS in za matiène sekcije ter
kot tretje pridobitna dejavnost. Predlagal je, da se slednja
izloèi iz delovanja IZS; 

• v zvezi s prostori je predlagal nakup minimalnih prostorov
za potrebe slu�b in matiènih sekcij; matiène sekcije naj pri
nakupu plaèajo svojo prostore iz lastne èlanarine 
oziroma pripadajoèega dele�a in enako izplaèajo iz njega
tudi tekoèe stro�ke vzdr�evanja teh prostorov. 

Po svojem izvajanju je govornik prejel aplavz.

G. Majer je predlagal, da bi starej�i kolegi v okviru delovanja
IZS prena�ali znanje na mlaj�e; pozval je èlane IZS k
anga�iranju starej�ih kolegov za navedeni namen. 
Navedel je problem osebe javnega prava, ki ga je povezal z
mo�nostjo da dobimo predsednika iz vrst Ministrstva za okolje
in prostor. Poudaril je tudi problem prenizkih cen v Posoèju. 



Svetovalec Vlade g. Toma� Jegliè je odgovoril g. Majerju z
ob�irnim pojasnilom. Povedal je, da prevod UCIN-a velja, ker
ga nihèe ni dal na sodi�èe. Doloèena tarifa za delo in�enirjev
v okviru zbornice ni primerna za tr�no dejavnost. Kot primer je
navedel uporabo tarif po ustavi za notarje, odvetnike ali na
podlagi zakona za tiste, ki opravljajo javno slu�bo. Poudaril je,
da so doloèila prevoda UCIN-a zavezujoèa za in�enirje, èlane
IZS. Dotaknil se je tudi pridobitne dejavnosti ter navedel, da
�IZS ne more k�eftati in da kolektivna podjetja ne morejo biti
èlani IZS�. Opozoril je na problem vpisanih podjetij, èe so po
skraj�anem postopku �e izbrisana iz registra podjetij
(generalni sekretar mu je odgovoril, da bomo problem tekoèe
re�evali v primeru, èe vpisana podjetja v imenik projektivnih
podjetij ne bodo plaèala pristojbine ter bila prijavljena pri
pristojni davèni upravi). 

Mag. Lajovic se je odzval na navedbe in svetovalca Vlade:
• doloèena podjetja so prva, ki kr�ijo pozitivno zakonodajo v

Sloveniji, ker so projektivna, paramesna organizacija in 
javna podjetja; nekatere celo ustanavljajo obèine. Na trgu
projektiranja in tehniènega svetovanja je polno konfliktnih
interesov, napaka IZS pa je, da se ukvarjamo s konflikti 
IZS. 

• IZS potrebuje za uspe�no postopanje na trgu v Sloveniji 
svojih èlanov cenik. Cenik je bil tako magnet kot vodilo za
in�enirje pri vkljuèevanju v IZS. 

• Komentiral je teze in  èlanke v èasopisu Novo v IZS �t. 10.
Prevod UCIN-a predstavlja minimalno izhodi�èno, ne pa 
povpreèno srednjo vrednost. Predlaga odgovor, da takoj 
zaènemo z izdelavo novega cenika, ki bo manj 
binzantinsko zapleten, kot je Prevod UCIN-a, in bolj 
enostaven, kot je HOAI. 

• Kaj je to �k�eftanje�? IZS ima nalogo vzgajati tako 
strokovnjake kot javnost z razstavami, nateèaji, edicijami,
programi za strokovne izpite. �e veliko veè nalog bi lahko
na�teli pod k�eftanje. Pri tem potrebujemo le 
transparentno knjigovodstvo, nove poslovne prostore, ki 
jih je zadr�al javni razpis, in ljudi, ki so pripravljeni delati. 
Posamezne matiène sekcije bodo zadovolje le z manj�im
prostorom, druge matiène sekcije pa glede na dejavnost 
potrebujejo veliko veè kot npr. MSA, ki je zametek bodoèe
nove zbornice arhitektov. 

Svetovalec Vlade g. Toma� Jegliè je odgovoril mag. Lajovicu
in postavil vpra�anje skup�èini IZS, zakaj ni dvignila cen
pristojbin za strokovne izpite, da bi la�je pripravila in plaèala
zahtevne in ob�irne programe za strokovne izpite. 

G. Franc Peèovnik je nagovoril èlane skup�èine z opozorilom
na nelojalno konkurenco, ki jo je vedno veè pri projektiranju in
tehniènem svetovanju, ter na varovanje javnega interesa, kar
projektiranje predstavlja. Napake na podroèju strok In�enirske
zbornice se lahko katastrofalno odra�ajo v celotnem
gospodarstvu. Èlani skup�èine so mu pritrdili z burnim
aplavzom in s tem potrdili soglasno mnenje, da projektiranje
predstavlja javni interes v okviru zakona o graditeljstvu. 

G. Omerzel je navedel problematiko v okviru IZS, 
• èemu slu�i IZS zdaj, ko smo po novem statutu oseba 

javnega prava, 
• govori o problematiki pravilnika o minimalni vsebini 

tehniène dokumentacije, vpisa tehnikov po ZGO-c, 
oporekanje prevodu UCIN-a, Posoèju in nizkim cenam 
plaèil projektantov, o delu upravnih enot in kontaktih z 
in�enirji, o medsebojnih odnosih, o po�arnem in�enirstvu 

in o neodzivu ministra in dr�avnega sekretarja na to 
skup�èino. 

Svetovalec Vlade RS, g. Toma� Jegliè, mu je odgovoril in
ponovno opravièil dr�avnega sekretarja, kar je storil �e na
zaèetku. Navedel je zahtevo ustavnega sodi�èa do
Ministrstva za okolje in prostor v zvezi z utemeljitvijo 76. b
èlena zakona o graditvi objektov; po mnenju nekaterih
in�enirjev sta 76. b èlen in statut zbornice v nasprotju z
ustavo, ker zakon ne doloèa natanèno kriterijev za èlanarino.
Ministrstvo za okolje in prostor je v zvezi s tem �e poslalo
odgovor ustavnemu sodi�èu. 

Generalni sekretar je v zvezi s tem seznanil udele�ence
skup�èine, da je èlanek k oblikovanju èlanarine in drugih
prispevkov zbornice za leto 1999 in za finanèni naèrt 2000
objavljen v èasopisu NOVO v IZS v �tevilki 10. 

Svetovalec Vlade RS je s kratko razpravo o sodelovanju
Ministrstva za okolje in prostor z In�enirsko zbornico sklenil
razpravo, g Pov�iè, predsednik delovnega predsedstva
skup�èine, pa sejo zakljuèil in se zahvalil za udele�bo vsem
prisotnim gostom, opazovalcem in èlanom. 

Doloèil je sestanek delovnega predsedstva in verifikacijske
komisije v zvezi s sprejemom in potrditvijo zapisnika 5. redne
seje skup�èine, ki bo v èetrtek, 6. 4. 2000 ob 11.30 uri v veliki
sejni dvorani v pritlièju na Dunajski 104. 

Ljubljana, 3. 4. 2000

Predsednik delovnega predsedstva Skup�èine:
Andrej Pov�iè

Èlan delovnega predsedstva Skup�èine
mag. Janez Lajovic

Èlan delovnega predsedstva Skup�èine
dr. Janez Duhovnik

Zapisal:
Zvone Gosar

Overovatelj:
Borut Zule

Overovatelj:
Martin Beliè



Poobla�èene in�enirje in projektivna podjetja obve�èamo,
da bo In�enirska zbornica meseca aprila po�iljala raèune za
plaèilo èlanarine in drugih pristojbin za leto 2000 na podlagi
sklepa �t. 514, ki ga je sprejel upravni odbor na svoji 37.
redni seji. 
Upravni odbor je na svoji 37. redni seji sprejel spremembe
in dopolnitve Pravilnika o plaèevanju èlanarine in drugih
prispevkov. Omenjeni pravilnik je bil potrjen tudi na 5. redni
skup�èini z dne 31. 3. 2000.

Vi�ine èlanarin in drugih prispevkov IZS zna�ajo:

I. ÈLANARINE IN PRISTOJBINE ZA VPIS V IMENIK 
POOBLA�ÈENIH IN�ENIRJEV:

• vpisnina v evidenco èlanov zbornice 40.000,00 SIT
• letna èlanarina za delovanje

zbornice 15.000,00 SIT
• dodatna èlanarina:

- MSA 23.000,00 SIT
- MST 20.000,00 SIT
- MSZ 15.000,00 SIT

• letna pristojbina za vodenje imenika 
poobla�èenih in�enirjev 4.000,00 SIT

II. ÈLANARINE IN PRISTOJBINE ZA VPIS V IMENIK
PROJEKTIVNIH PODJETIJ:

• vpisnina v imenik projektivnih podjetij:
- do enega zaposlenega 20.000,00 SIT
- do 5 zaposlenih 50.000,00 SIT
- do 10 zaposlenih 100.000,00 SIT
- do 50 zaposlenih 200.000,00 SIT
- nad 50 zaposlenih 300.000,00 SIT
• letna pristojbina za 

vodenje evidence 10.000,00 SIT
• spremembe oz. dopolnitve podjetij 

za en postopek 10.000,00 SIT.

Navajamo primer èlanarine in pristojbine za leto 2000:
1.in�enirja èlana MSG, MSS ali MSE:
• èlanarina 15.000,00 SIT
• letna pristojbina za vodenje evidence  4.000,00 SIT

19.000,00 SIT

2. in�enirja èlana MST
• èlanarina 15.000,00 SIT
• letna pristojbina za vodenje evidence 4.000,00 SIT 
• dodatna èlanarina MST 20.000,00 SIT

39.000,00 SIT

3. in�enirja èlana MSA
• èlanarina 15.000,00 SIT
• letna pristojbina za vodenje evidence 4.000,00 SIT 
• dodatna èlanarina MSA 23.000,00 SIT

42.000,00 SIT

Pristojbina za projektivna podjetja za leto 2000 zna�a
10.000,00 SIT.
Opozarjamo Vas, da stro�ki drugega opomina zna�ajo
10.000,00 SIT.

V nadaljevanju vas seznanjamo  s predlogom Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plaèevanju
èlanarine in drugih prispevkov za leto 2000.

Na podlagi sklepa 37. redne seje upravnega odbora �t. 515
je za 5. redno sejo skup�èine (predlog �tirih matiènih sekcij
� gradbenih in�enirjev, elektro in�enirjev, strojnih in�enirjev
in tehnologov):

Na podlagi 40. èlena Statuta In�enirske zbornice Slovenije
(Uradni list RS �tevilka 7/97), je Skup�èina In�enirske
zbornice Slovenije, na svoji 5. redni seji dne����.
sprejela

PREDLOG PRAVILNIKA O   SPREMEMBAH  IN
DOPOLNITVAH  PRAVILNIKA O PLAÈEVANJU
ÈLANARINE IN DRUGIH PRISPEVKOV ZA LETO 2000

1. èlen

Spremeni in dopolni se 4. èlen Pravilnika: 

» dodatna alinea; 

- Letna èlanarina za èlane brez 
�tampiljke (zaposleni v javnih podjetjih, 
dr�avni upravi � ), 6.000,00 SIT

- dodatna èlanarina za MSA v vi�ini 3.500,00 SIT
SKUPAJ obvezna èlanarina 
za èlane brez �tampiljke 9.500,00 SIT«

2. èlen 

Dopolni se toèka 4.2. z dodatno alineo za navedeni
prispevek v èetrti alinei: 
- » zni�ana èlanarina za èlane, ki zaradi zdravstvenih ali 

drugih utemeljenih razlogov ne potrebujejo osebne 
�tampiljke v tekoèem letu in za to zaprosijo z vlogo, 
obrazlo�ijo razloge in vrnejo osebno �tampiljko, ki so jo
imeli do takrat v uporabi (v hrambo evidenèni slu�bi 
IZS),«

3. èlen

Dopolni se toèka 4.2. z dodatnimi alineami: 
- izdelava spiska in�enirjev, vpisanih 

v imenik projektivnih podjetij 
na disketi 2.000,00 SIT

- izdelava kopije odloèbe za posebno 
zahtevo in�enirja 2.000,00 SIT

- opomini, prviè in drugiè brezplaèno, 
tretjiè v vi�ini (med opomini je 
presledek 20 dni) 10.000,00 SIT

4 . èlen

Spremeni se toèka 4.3. in dopolni, kot sledi: 

Èlanarina zbornice  v vi�ini 15.000,00 SIT se naka�e
neposredno na �iro raèun zbornice. 

Obvestilo in�enirjem - po�iljanje raèunov



2.000,00 SIT od vplaèane èlanarine èlana zbornice za leto
2000 se naka�e takoj iz raèuna zbornice na podpartijo
matiène sekcije. 

Celotna èlanarina 15.000,00 SIT na vpisanega èlana
zbornice za leto 2000 je v razmerju  do dela letne  èlanarine
za matièno sekcijo 86,67  proti  13,33%. 

5. èlen

Dopolni se  4. èlen: »doda se 4.4.: 

- za posebni imenik odgovornih 
projektantov in odgovornih vodij del:

• vpisnina za enkratni vpis 40.000,00 SIT
• letna pristojbina za vodenje evidence    4.000,00 SIT
• sprememba naslova ali dopolnitev 

vpisa za en postopek 5.000,00 SIT«

6. èlen

Dopolni se 4. èlen: »doda se 4.5.: 

- za vpisovanje in�enirjev geodezije
v imenik geodetov 

• vpisnina za enkratni vpis 
v imenik geodetov 40.000,00 SIT

• letna pristojbina za vodenje
imenika geodetov 4.000,00 SIT

• sprememba naslova ali dopolnitev 
vpisa za en postopek 5.000,00 SIT«

7. èlen

Dopolni se 4. èlen: »doda se 4.6.: 

- za vpisovanje rudarjev v matièno
sekcijo in�enirjev rudarske in 
geotehnolo�ke stroke 

• vpisnina za enkratni vpis 
v imenik poobla�èenih in�enirjev 40.000,00 SIT

• letna pristojbina za vodenje imenika 4.000,00 SIT
• sprememba naslova ali dopolnitev 

vpisa za en postopek 5.000,00 SIT«

8. èlen

Dopolni se toèka 5 z toèko 5.2., ki glasi: 

- za evidenèno slu�bo zbornice 
za vpis v imenik geodetskih podjetij 

• vpisnina v imenik geodetskih podjetij zna�a
• geodetsko podjetje

do enega zaposlenega 20.000,00 SIT
• do 5 zaposlenih 50.000,00 SIT
• do 10 zaposlenih 100.000,00 SIT
• do 50 zaposlenih 200.000,00 SIT
• nad 50 zaposlenih 300.000,00 SIT
• spremembe oz.dopolnitve vpisnine 

geodetskih podj. za en postopek 10.000,00 SIT
• letna pristojbina za vodenje evidence 

geodetskih podjetij 10.000,00 SIT

Prenumerira se dosedanja toèka 5.2. v novo toèko 5.3. 

9. èlen

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plaèevanju èlanarine in drugih prispevkov priène veljati
takoj, ko ga sprejme skup�èina zbornice in je objavljen v
èasopisu Novo v IZS. 

Do uveljavitve Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika plaèevanju èlanarine in drugih prispevkov za leto
2000 veljajo dosedanje vi�ine in spremembe, sprejete v
zvezi s plaèevanjem èlanarine in drugih prispevkov
zbornice na 4. redni seji skup�èine z dne 2. 7. 1999. 

Vodja evidenène slu�beIZS 
Renata Gomboc, in�. mat.

.
Generalni sekretar IZS

Zvone Gosar, univ. dipl. iur.

Dr�avnemu zboru so predlagana kar tri besedila predlogov
zakonov s podroèja voda. Danes je v uporabi Zakon o
vodah iz leta 1981, seveda v precej�njem delu neaktualen.
Kljub temu, da so nekatera njegova bistvena doloèila
povsem v skladu z dana�njimi poudarjenimi svetovnimi
gibanji in evropskimi direktivami celostnega obravnavanja
in zagotavljanja trajnostne rabe tega pomembnega
naravnega vira, je skrajni èas, da dobimo nov, sodoben
Zakon o vodah.

Podroèje gospodarjenja z vodami, poseganja v vodni in
obvodni prostor, varstva voda in pred vodami ter rabe njenih
danosti je izredno obèutljivo in pomembno, zato je upravni
odbor IZS imenoval skupino za spremljanje nastajajoèega
zakona, ki bo svoje ocene in predloge poslala v obravnavo
dr�avnemu zboru.

Maribor, dne 21. 4. 2000

Vodja skupine:
Franc Av�iè, univ. dipl. in�. grad.

O Zakonu o vodah



Po 42. èlenu dosedanjega Statuta IZS so posamezne matiène
sekcije in�enirjev, ki  delajo na graditvi objektov po ZGO (v
nadaljevanju MS) organizirane po strokah, in sicer: MS
arhitektov in krajinskih arhitektov, MS gradbenih, MS strojnih,
MS elektroin�enirjev ter MS tehnologov in drugih in�enirjev, v
katero so zaenkrat vkljuèeni npr. kemijski in biotehnièni,
geotehnolo�ki in rudarski, gozdarski, lesarski in tekstilni
in�enirji tehnologi ter in�enirji tehni�ke in po�arne varnosti.
In�enirji tehnologi nekaterih strok pa se �e pripravljajo za
vkljuèitev. Èe je v zakonu za kak�no stroko posebej doloèeno,
da lahko ustanovi svojo MS, jo Skup�èina IZS za to stroko tudi
ustanovi. Med tem so npr. geodeti, na osnovi njihovega
novega zakona, �e ustanovili svojo MS.

Pri tak�ni organiziranosti matiènih sekcij je njihovo delovanje
z vidika financiranja in obsega  nalog zelo razlièno. Da bi bili
bolj nazorni, bomo kot primer opisali te�ave, ki jih ima pri
delovanju MS in�enirjev tehnologov. Ta je od zgoraj
navedenih najmanj�a. Glavne te�ave pa so naslednje:

MS tistih strok, ki niso razvejane, hkrati pa imajo veliko �tevilo
èlanov, kot so npr. strojniki (903), gradbeniki (1750),
elektrièarji (1068), delno arhitekti (823):

• Z enotno letno èlanarino IZS (15.000 SIT/ èlana v l. 2000,
od tega dobi MS 2000 SIT/èlana ) zberejo dovolj denarja 
za svoje delovanje.

• Z lahkoto imenujejo èlane v organe IZS.
• Zaradi enotnosti stroke razmeroma lahko oblikujejo 

stali�èa za organe IZS.
• Hkrati pa imajo znotraj stroke opraviti npr. samo z enim ali

najveè dvema izpitnima programoma, podobnimi predpisi
ter standardi ipd.

Majhne MS, kot je npr. MS tehnologov in drugih in�enirjev, pa
ima majhno �tevilo èlanov (223) in se bo z ustanovitvijo
nekaterih novih MS �e zmanj�ala: 

• Ta MS samo z enotno letno èlanarino IZS (15.000 
SIT/èlana, od tega dobi MST 2000 SIT/èlana ) ne zbere 
dovolj denarja za svoje delovanje, zato morajo njeni èlani
MS plaèati �e dodatno èlanarino po 20.000 SIT v letu 
2000. 

• Ker pa so v to MS vèlanjeni tehnologi najrazliènej�ih strok,
je tudi strokovno zelo razvejana in je zato za vse kljuène 
tehnolo�ke stroke treba pripraviti npr. loèene programe za
strokovne izpite, (doslej 7, v pripravi pa so zaenkrat �e 
trije), imenovati loèene izpitne komisije in skrbeti za 
pripravljalne seminarje. 

• Te�ko je imenovati èlane v organe IZS (UO, komisije), tako
da bi bile tehnolo�ke stroke primerno zastopane.

• Tehnolo�ko znanje teh strok je zelo raznovrstno. Moèno 
se razlikujejo tudi tehnièni predpisi in standardi, zato je 
vodenje te MS z vidika usklajevanja interesov in 
oblikovanja stali�è za organe IZS bistveno zahtevnej�e, 
kot je to pri veèjih in strokovno manj razvejanih MS.

• Poleg tega je ta MS zaradi svoje »majhnosti« in 
dana�njega omalova�ujoèega odnosa do tehnolo�kih  
strok tudi psiholo�ko v nezavidljivem polo�aju, pa èeprav 

je znana splo�na resnica, da so danes ravno nove 
tehnologije glavni nosilci vsestranskega napredka. 

Podobne te�ave bo imela vsaka majhna MS, ki predstavlja
neko stroko, razen pri izpitnih programih, kjer je potem
veèinoma po eden na stroko.  
Iz dosedanjih izku�enj  delovanja MS lahko povzamemo
naslednje bistvene ugotovitve:

• Majhne MS, pri sedanji enotni èlanarini IZS (15.000 SIT) in
njeni delitvi v razmerju 13.000 za IZS / 2000 za MS, v 
nobenem primeru ne more, brez uvedbe svoje dodatne 
èlanarine, zbrati dovolj denarja za najosnovnej�e 
zadovoljivo delovanje. Za to delovanje MS namreè 
potrebuje okrog 4.000.000 SIT letno. S tem so majhne MS
v primerjavi z velikimi finanèno v neenakopravnem 
polo�aju.

• Ker majhne MS te�je zagotavljajo ustrezno zastopanost v
organih IZS, tudi te�je oblikujejo in zagovarjajo svoja 
stali�èa k skupni politiki IZS, so manj prodorne, oziroma se
jih manj sli�i in upo�teva.

• Èeprav v odloèanju na UO IZS zaenkrat velja konsez, se 
majhnost obèuti, zato se predlogi majhnih MS upo�tevajo
bolj na silo kot ne. V zavest nekaterih strok �al �e vedno ni
dovolj prodrlo spoznanje, da so pri graditvi  objektov 
potrebne prav vse stroke, da so njihovi dele�i  udele�be 
odvisni paè od vrste objekta, da se nihèe veè ne more 
ogla�ati za vseveda in si prisvajati monopol. Tudi po 
zakonu so vse stroke enakopravne, vendar pa v praksi �al
�e zdaleè ni tako.

Zakljuèek:
Iz zgornjih navedb je mo�no oblikovati naslednji zakljuèek
oziroma nasvet:
Pri dana�njem ZGO in njegovih podzakonskih aktih, na
osnovi katerega je bila ustanovljena in organizirana sedanja
IZS, nikakor ni priporoèljivo nadaljnje drobljenje strok in
organiziranje novih (majhnih) MS, ker ne bodo zmogle
finanènih bremen. Potonile bodo v vplivnosti  MS tistih strok,
ki imajo veliko �tevilo èlanov in bodo tako v bistvu v
neenakopravnem polo�aju. 
Dokler je taka zakonodaja, je bolje biti organiziran v MS, kot
so predvidene v sedanjem statutu IZS, in se tako po tej poti
uveljavljati v sklopu tistih strok, ki imajo podobne probleme.

Pri izvajanju sedanje zakonodaje s podroèja graditve objektov
se ka�e veliko pomanjkljivosti. Napovedani so trije novi zakoni
(ZUreP , ZGO, ZGP), kar bo vplivalo tudi na organiziranje in
delovanje IZS, zato z organiziranjem novih MS tudi iz teh
razlogov ne ka�e hiteti.

Pripravil:
Franc Peèovnik, univ. dipl. in�. str.  

Male matiène sekcije IZS - problemi delovanja in financiranja



�Problematika uporabe Priroènika za
konzultantske storitve ...�

RCC Celje je v dopisih, ki so navedeni v nadaljevanju,
izrekel vrsto mnenj in kritik v zvezi z uporabo
Priroènika za konzultantske storitve v investicijski
izgradnji, predvsem na podroèju prostorskega in
urbanistiènega projektiranja, na anarhijo tr�enja in
nelojalno konkurenco na tem podroèju ter pridobivanje
in uporabo osebnih �tampiljk. Dopise je prejela tudi
Komisija za minimalne tarifne pogoje, da pripravi
odgovor v zvezi z uporabo »Priroènika«. V imenu
komisije sta odgovore pripravila Franc Peèovnik in
Anton Pibernik. Ker kritike in problematika, ki jih navaja
RCC v marsièem presegajo pristojnosti IZS, je bilo na
uredni�kem odboru biltena NOVO predlagano, da se
odgovor na dopise RCC objavi tudi v tem biltenu, saj je
navedena problematika morda zanimiva za �ir�i krog
poobla�èenih in�enirjev IZS. 

Zaradi bolj�e razumljivosti objavljenega èlanka je v
odgovoru RCC-ju dodanih nekaj dopolnil, ki so pisani v
po�evnem tisku. Gradivo g. Antona Pibernika v zvezi s
primerjavo cen med »Priroènikom« in HOAI na podroèju
prostorskega in urbanistiènega projektiranja, ki je naveden
v prilogi dopisa, pa zaradi velikega obsega ni objavljen v tej
�t. NOVO in je na voljo pri IZS. 

Odgovor na va�e dopise: PR.S./GJ-RA0306 od 3. 6. 99,
PR.S./GJ-RA0311 od 3. 11. 99, PO.A./GJ-RC1012 od 10.
12. 99, RA.R./GJ-RC1802 od 18. 2. 2000.

• V »Priroèniku« v poglavju 6.1.3. Prostorski izvedbeni 
naèrti je napaka in manjka I. Hvala za opozorilo. 

• V zvezi s pridobitvijo in uporabo osebnih 
�tampiljk vam je �e odgovoril generalni sekretar IZS g. 
Zvone Gosar z dopisom z dopisom �tev. 0434/VOD-
GZ z dne 22. 2. 2000. Doloèena problematika o tem se
je, in se bo, pojavljala tudi v bodoèe, vendar jo IZS 
posku�a urejati sproti.

• V zvezi z rabo »Priroènika« in vi�ine cen je pripravil 

ob�iren odgovor g. Anton Pibernik, univ. dipl. in�. arh., 
dne 22. 12. 99, ki ga �al niste prej prejeli in je sedaj v 
prilogi tega dopisa.

V zvezi z va�imi pripombami na cene in rabo »Priroènika«
pa vas �elimo opozoriti tudi na ugotovitve iz analiz
predstavitev »Priroènika«, ki so bile v raznih krajih
Slovenije, in so objavljene v biltenu IZS »NOVO« �t. 6. Iz
teh in iz dosedanje rabe veljavnega Zakona o graditvi
objektov pa se nedvoumno ugotavlja pomanjkljivost, ki ima
izredno velike posledice na podroèju graditve objektov.
Zahtevna ter obse�na vsebina projektne dokumentacije je
namreè natanèno predpisana v Pravilniku o podrobnej�i
vsebini projektne dokumentacije (Ur.l.RS 35/98) in jo je
mo�no izdelati le za primerno ceno. Zakonodajalec pa
nikjer ni predvidel sankcioniranja slabe kakovosti projektne
dokumentacije in posledica tega so: 
• Kakovost PD je zelo upadla.
• Za slabo kakovost PD nihèe ni kaznovan.
• Ponudniki so hitro ugotovili, da se da slabo kakovost PD

brez rizika ponuditi ceneje.
• To je omogoèilo, da se je razbohotila nelojalna 

konkurenca.
• Investitorji vse to brezobzirno izrabljajo, do njih pa IZS 

nima nobene pravne podlage za ukrepanje.
• Neprimerno veèjih stro�kov v primerjavi z razliko v ceni

PD, ki kasneje nastanejo pri gradnji objektov po 
nekvalitetni PD, nihèe ne (noèe) ugotavlja.

• Èlani IZS vse to krepko obèutijo in do�ivljajo, vendar je
za to odgovoren  predvsem zakonodajalec. Koliko 
dr�avljanov bi npr. plaèalo davek, èe v Zakonu o davku
na dodano vrednost ne bi bilo predpisanih kazni in 
uvedena preverjanja plaèevanja.

�al pa se ugotavlja tudi naslednje:
• Da je »Priroènik« sploh nastal, gre predvsem zahvala 

nekaterim zanesenjakom, èlanom IZS. Brez njega 
sedanjega kritiènega stanja v projektivi morda ne bi niti
zaznali, vsaj v tak�ni meri ne. 

• Da v projektivnih podjetjih, kljub pozivom IZS,  za 
njegovo pripravo ni bilo pravega zanimanja, zato je 
kritika vse povprek sprejemljiva le do doloèene mere.

Mnenja in odmevi na èlanke

Pojasnilo k èlanku Z. Podr�aja (Novo �t. 10)
Upravni odbor je v zvezi s tem sprejel sklep na svoji 37. in
popravek sklepa �t. 518 na 38. redni seji ter sklep �t. 550 na 39.
redni seji kot sledi:

1.) Sprejme se program za strokovne izpite po Zakonu o 
graditvi objektov za  tehni�ko varnost, podroèje 
varnosti in zdravja pri delu.

2.) Vsi projektanti vseh strok, ki imajo pogoje za izdelavo 
svojih naèrtov in projektov, lahko izdelujejo tudi �tudije 
tehni�ke varnosti, varnosti in zdravja pri delu za svoje 
podroèje
Zadostuje opravljen strokovni izpit po ZGO v svoji 
stroki. Nikakor ni potrebno opravljati dodatnega izpita 
po ZGO za podroèje tehni�ke varnosti in zdravja pri 
delu.

Upravni odbor IZS:
dr. Viktor Pust, univ. dipl. in�. arh., v funkciji predsednika IZS

Odgovor na èlanek E. Wostnerja 
�O uporabi priroènika...� (Novo �t. 10)
V èlanku pod naslovom »O uporabi Priroènika za konzultantske
storitve v investicijski gradnji � prevod UCIN-a glede na ZGO«
je avtor g. Edvard Wostner, univ. dipl. in�. grad., navedel lastno
mnenje in opa�anja. Upravni odbor IZS seznanja spo�tovane
bralke in bralce èasopisa Novo v IZS, da to ni uradno stali�èe
In�enirske zbornice Slovenije. V veljavi je celovito besedilo in
komentarji v Priroèniku za konzultantske storitve v investicijski
gradnji � Prevod UCIN-a iz leta 1999, ki ima zakonsko osnovo
v Zakonu z graditvi objektov in v Statutu In�enirske zbornice
Slovenije. Ta Priroènik je bil predstavljen v èasopisu Novo v IZS
in na regijskih, delovnih sestankih ter predstavitvah po Sloveniji. 

Upravni odbor IZS:
dr. Viktor Pust, univ. dipl. in�. arh., v funkciji predsednika IZS



• Da ravno sedaj nastajajo trije novi zakoni: Zakon o 
urejanju prostora, novi Zakon o graditvi objektov in 
Zakon o gradbenih proizvodih, ki predstavljajo zelo 
velike spremembe, vendar tudi pri pripravi teh ni pri 
projektivnih podjetjih ter njihovih èlanih IZS nobenega 
pravega zanimanja, pa èeprav bo ravno za projektivna 
podjetja nova zakonodaja zelo »trda«.     

Upamo, da smo vam s tem uspeli odgovoriti na va�a
vpra�anja, vendar je problematika, ki ste jo naèeli v dopisu
z dne 10.12.99, zelo zapletena, re�evanje pa je odvisno od
vseh, ki so udele�eni na podroèju graditve objektov, in �e
zdaleè ne samo od IZS, zato od vas v prihodnje
prièakujemo tudi veè tvornega sodelovanja.

S spo�tovanjem.

Pripravila:
Dopis: Franc Peèovnik univ. dipl. in�. str. � èlan MST

Prilogo k dopisu: Anton Pibernik univ. dipl. in�. arh. � èlan MSA

Priloga:
Gradivo g. Antona Pibernika z dnem 22. 12. 1999 

IZS - MATIÈNA SEKCIJA ARHITEKTOV, 
URBANISTOV IN KRAJINSKIH ARHITEKTOV
Ljubljana, Dunajska 104

Komisija za poslovna razmerja - 
v roke vodji g. Borisu Zulianiju, univ. dipl. in�. arh.

Cenjeni kolegi, 

prejel sem gradivo, ki obsega tri dopise podjetja Razvojni
center � planiranje Celje, d.o.o. In�enirski zbornici in odpira
nekaj vpra�anj o veljavnem ceniku � priroèniku za
konzultantske storitve v investicijski gradnji � prevod
UCIN-a.

Moji zadr�ki in pomisleki ob Ucinu so sicer znani, nazadnje
sem jih povzel ob pripombah na teze za novi Zakon o
graditvi objektov, pa vendar je cenik �e vedno �najbolj�i ta
hip�, velja in ima svojo podlago v zakonodaji - in dokler ne
bomo izumili kaj bolj�ega, bo paè zakon tak kot je, z vsemi
dobrimi in slabimi stranmi. Zato menim, da se je treba
odzvati na nekatera, po mojem prav tipièna  stali�èa, ki
izstopajo  iz pisanja RCC.

Citiram: �izraèunane cene po MTP so za naroènike (obèine,
DARS, DDC) odloèno previsoke, previsoka je tudi cena,
izraèunana po MTP za izdelavo lokacijske dokumentacije
za n.pr. enodru�insko stanovanjsko hi�o.�  

Na splo�no o ravni cen v MTP-ju: iz prilo�enih preglednic in
grafov je videti, da na� podedovani cenik za nem�kim HOAI
v vseh podroèjih zaostaja od 20 do 60 odstotkov. Pa da mi
ne bi kdo opona�al, da se zgledujem prav pri Nemcih, z
njihovo storilnostjo in njihovim BDP-jem! �al je namreè

dandanes morda le �e bencin tista reè, ki je pri nas �e
cenej�a; vse drugo pa trpe�ni Slovenci plaèujemo
kveèjemu dra�je kot sosedi: hrano, tekstil, knjige, da ne
omenjamo cen v gradbeni�tvu! In prav pri projektantih pa
naj bi nenadoma varèevali tisti, ki jim nobena cena za �e
tako nagrav�ne plo�èice ali bohotno balkonsko ograjo ni
previsoka! In kaj potem, èe je cena LD za enodru�insko
hi�o celo enaka ceni za 1 kvadratni meter povr�ine te iste
hi�e. Vsak podpis pri notarju, vsak pravni nasvet pri
advokatu, vsak izpuljen zob pri zoboderu, ja, �e vsak
pogreb ima pri fajmo�tru svojo ceno, le projektanti naj bi se
razdajali - za koga: za obèine, DARS, DDC?  Navsezadnje
prav ta ista dr�ava doloèa take cene polj�èin, kot jih ne
najde� nikjer v sose�èini - razlika je le v tem, da projektanti
ne premoremo traktorjev in tovornjakov, da bi zapirali ceste
ali te�ili pred parlamentom. Vendar, èe se sami ne bomo
cenili, nas ne bo cenil tudi nihèe drug.

Ima pa zgodba o po�teni ceni tudi svojo protiute�: po�teno,
popolno in strokovno opravljeno storitev. Preprièan sem, da
bi vsakogar od tistih, ki se prodajajo za tretjino cene, �e
samo z neomajno in sankcionirano zahtevo po kompletnem
in kakovostnem izdelku, po odgovornem  delu zelo hitro
pripeljal na kant!

Ob ceniku za izdelavo lokacijske dokumentacije je treba
reèi, da zares ni prav vzorec in zgled za jasnost, doreèenost
in nedvoumnost, tudi tam, kjer bi bilo mogoèe izhodi�èa
opredeliti s kolièinami - na primer z FSI oziroma koliènikom
izrabe - ostaja na nedoloèenih opisih. Poleg tega bo
sprememba zakonodaje nujno tudi ponovno opredelila
obseg storitve. Vendar pa - lokacijska dokumentacija ni
kakr�enkoli papir, ampak je takorekoè rojstni list stavbe,
dokument, ki jo doloèa v vseh pomembnih znaèilnostih, jo
postavlja v prostor in povezuje z vso podstatjo, torej
zahteva vso resnost v pristopu in strokovnost v obdelavi, ob
tem pa ustrezno vrednotenje vlo�enega dela in znanja.
Poleg tega pa je �tevilo dokumentov, risb, soglasij tako za
velik kot majhen objekt praktièno enako, na vlo�eno delo pa
bolj vpliva kot pa obseg posega. Od tod tudi navidezno
premajhne razlike med razlièno velikimi objekti.

K prilo�enemu vzorènemu izraèunu pa tole: niti vrednost
0,19 niti 0,30 za FSI (floor space index) ne dokazujeta
posebno visokega obsega pozidanosti, zato 30 toèk
pomeni previsoko oceno, prav tako pa sodi prvi vzorec med
individualne stanovanjske objekte, drugi pa med
veèstanovanjske objekte, ki imajo za 50% vi�ji normativ od
prvih. Ob teh dveh razlikah pa izraèun poka�e razmerje cen
1 : 2,27, kar pa je �e kar spodoben razpon!

Lep pozdrav in sreèno Y2K!

A. Pibernik



A - zakljuèeni:

a) javni krajinsko arhitekturni projektni nateèaj za pridobitev oblikovalske in projektne re�itve o�jega 
obmoèja KOSE�KEGA BAJARJA in povezave obmoèja z Veèno potjo s podhodom pod Veèno potjo in idejne 
zasnove servisno - klubskega objekta javnega znaèaja na SV robu bajerja v Ljubljani
Razpisovalec: Mestna obèina Ljubljana v sodelovanju z IZS MSA, DKAS in DAL.
1. prvo nagrado v znesku 2,000.000 SIT prejme delo s �ifro �97421� 
avtorji: Miha Kajzelj, univ. dipl. in�. arh.

Rok �nidar�iè, abs. arh.
Etbin Tavèar, univ. dipl. in�. kraj. arh.

2. drugo nagrado v znesku 1.370.000 SIT prejme delo s �ifro �24137� 
avtorji: Matej Kuèina, univ. dipl. in�. kraj. arh.

Marko Studen, univ. dipl. in�. kraj. arh.
sodelavci: Jernej Èerne, �tud. arh.

Tina Kobe, �tud. arh.
Primo� Ro�kar, �tud. arh.
Roman Savkoviè, �tud. arh.

3. tretja nagrada v znesku 970.000 SIT prejme delo s �ifro �23457� 
avtorji krajinske ureditve: Karla Jankoviè, univ. dipl. in�. kraj. arh., LUZ, d.d.

Ale� Mlakar, univ. dipl. in�. kraj. arh., BF-Odd. za 
krajinsko arhitekturo/LUZ, d.d.
Darja Matja�ec, univ. dipl. in�. kraj. arh., LUZ, d.d
mag. Maja Simoneti, univ. dipl. in�. kraj. arh., LUZ, d.d.
Tina Hoèevar, univ. dipl. in�. arh., GAO arhitekti

avtorji arhitekture: Miha De�man, univ. dipl. in�. arh.
Katarina De�man, univ. dipl. in�. arh.
Eva Fi�er, univ. dipl. in�. arh.

maketa: Primo� Staniè, univ. dipl. in�. arh.

4. trije enakovredni odkupi v vi�ini 460.000 SIT prejmejo dela s �iframi:
�37295� 

avtorji: dr. Davorin Gazvoda, univ. dipl. in�. kraj. arh.
Gorazd Groleger, univ. dipl. in�. arh.
Samo Groleger, univ. dipl. in�. arh.

avtor hidrotehn. re�itev: Iztok Kavèiè, univ. dipl. in�. kraj. arh.
sodelavci: Jana Ple�ko, univ. dipl. in�. arh.

Jo�e Gro�elj, univ. dipl. in�. arh.
Irena Jude�, grad. in�.
Damjan Èerne, abs. kraj. arh.
Gregor Kosem, abs. kraj. arh.
Vesna Draksler, abs. kraj. arh. 
Milana Klemen, abs. kraj. arh. 

strokovni konzultant: prof. dr. Mihael Toman
grafièna obdelava: Gregor Pilih, �tud. arh. 

�38641�
avtorji: doc. dr. Boris Leskovec, univ. dipl. in�. arh.

Andrej Mahoviè, abs. arh.
Toma� Berèiè, abs. arh.
Mitja Pikl, abs. arh.

maketa: Tatjana Mahoviè, univ. dipl. in�. arh.
sodelavci in konzultanti: in�. Miha Ogorevc - vegetacija

Domen Planko, �tud. arh. - maketa
Alenka Kovaè, abs. FDV - lektoriranje

�70707�
avtorji: mag. Marta Vahtar, univ. dipl. in�. kraj. arh.

dr. Tatjana Capuder, univ. dipl. in�. arh.
Renato Rep�e, univ. dipl. in�. arh. 

sodelavec: Helena Krièaj
konzultanti: dr. Boris Kompare, univ. dipl. in�. grad.

mag. Lidija Globevnik, univ. dipl. in�. grad.
Boris Bizjak, univ. dipl. in�. el.

Nateèaji



b) javni dr�avni anonimni enostopenjski projektno-urbanistièni krajinski 
nateèaj za urbanistièno in krajinsko oblikovanje �portno - rekreacijskega 
obmoèja ob gramoznici Kame�èica ob Bakovski cesti v Murski Soboti.
Razpisovalec: Mestna obèina Murska Sobota v sodelovanju z IZS MSA in 
strokovnimi dru�tvi.
1. prvo nagrado v znesku 1,000.000 SIT prejme delo s �ifro �13579� 
avtorji: Aljo�a Dekleva, univ. dipl. in�. arh.

Matej Kuèina, univ. dipl. in�. arh.
Dean Lah, univ. dipl. in�. arh.
Milan Tomac, univ. dipl. in�. arh.

sodelavec: Sonja �kodnik, univ. dipl. in�. arh.

2. dve enakovredni drugi nagradi, vsaka v znesku 625.000 SIT, prejmeta deli: 
�ifro �19991� 
avtorji: mag. Ina �uklje Erjavec, univ. dipl. in�. arh.

Andrej Erjavec, univ. dipl. in�. arh.
Barbara Goliènik, univ. dipl. in�. arh.

konzultant: Andrej Sovinc, univ. dipl. in�. grad.

in

�ifro �00007�  
avtor: Darja Matja�ec, univ. dipl. in�. kraj. arh.
sodelavci: Ale� Mlakar, univ. dipl. in�. kraj. arh.

mag. Maja Simoneti, univ. dipl. in�. kraj. arh.
mag. Martin �erdin, univ. dipl. biol.
Ga�per Blejec, univ. dipl. in�. grad.
Tina Hoèevar, univ. dipl. in�.grad.
Danijel Èelik, univ. dipl. in�. arh.

3. tretja nagrada - ni podeljena

4. odkupljeno delo v vi�ini 250.000 SIT prejme delo s �ifro �37295� 
avtorji: Simon Bajt, �tud. arh.

Vesna Draksler, abs. kraj. arh.
Rok Jereb, �tud. arh.
Milan Klemen, abs. kraj. arh.
Gregor Kosem, abs. kraj. arh.

B - v teku:

1) javni, anonimni, enostopenjski dr�avni arhitekturni nateèaj za 
idejno re�itev tr�nice v Novi Gorici
Razpisovalec: Mestna obèina Nova Gorica v sodelovanju z IZS MSA in strokovnimi dru�tvi.
2) javni, anonimni, enostopenjski projektni nateèaj za
idejno arhitekturno re�itev �portne dvorane za Srednjo �olo Sreèka Kosovela v Se�ani 
Razpisovalec: Ministrstvo za �olstvo in �port RS v sodelovanju z IZS MSA, Dru�tvom arhitektov Obale in Dru�tvom
primorskih arhitektov.

C - v pripravi:

1) javni, anonimni, enostopenjski dr�avni urbanistièno - arhitekturni nateèaj za idejno re�itev parkirine hi�e
pod Letnim telovadi�èem in ureditev kopali�èa ILIRIJA V LJUBLJANI
Razpisovalec: Mestna obèina Ljubljana
Predvideni rok razpisa: maj 2000

2) javni, anonimni, dr�avni, arhitekturni, krajinski in urbanistièni nateèaj za ureditev TRGA NAD NOVO
PODZEMNO GARA�O ter nov POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT kot predlog nadomestne gradnje v
Br�ljinu V NOVEM MESTU
Razpisovalec: Real d.o.o. Novo mesto, mestna obèina Novo mesto, IZS MSA
Predvideni rok razpisa: poletje 2000

3) javni, anonimni, enostopenjski dr�avni urbanistièno  arhitekturni nateèaj za 
idejno re�itev poslovno parkirne hi�e na vogalu Njego�eve in Zalo�ke ceste � �ARABON V LJUBLJANI
Razpisovalec: Mestna obèina Ljubljana v sodelovanju z IZS MSA in DAL.
Predvideni rok razpisa:  jesen 2000



4) javni, anonimni, enostopenjski dr�avni urbanistièni, krajinski in  arhitekturni nateèaj za idejno re�itev
ureditve BREGOV LJUBLJANICE in Gruberjevega prekopa od �pice do njunega sotoèja.
Razpisovalec: Mestna obèina Ljubljana v sodelovanju z IZS MSA in strokovnimi dru�tvi.  
Predvideni rok razpisa: jesen  2000

5) javni, anonimni, enostopenjski dr�avni arhitekturni nateèaj za idejno 
re�itev raz�iritve odra in dvorane Slovenskega narodnega gledali�èa - DRAME V LJUBLJANI
Razpisovalec: SNG Drama v sodelovanju z IZS MSA in strokovnimi dru�tvi.

6) javni, anonimni, enostopenjski dr�avni urbanistièno  arhitekturni nateèaj za idejno re�itev BAZENSKEGA
KOMPLEKSA z dopolnilnimi programi na javni pla�i V PORTORO�U
Razpisovalec: Obèina Piran � �portni center in IZS  MSA v sodelovanju z Dru�tvom  arhitektov Obale.

7) javni, anonimni, dvostopenjski dr�avni urbanistièno  arhitekturni nateèaj za idejno re�itev kompleksa 
starega SEJMI�ÈA V MARIBORU

8) javni, anonimni, arhitekturni nateèaj za idejno zasnovo stavbe mejnega prehoda in CARINARNICE V 
BRE�ICAH
Razpisovalec : DARS in servis skupnih slu�b  Vlade RS

9) javni, anonimni, dr�avni arhitektonski nateèaj za celostno prenovo GLEDALI�ÈA V PTUJU

10) javni, anonimni, mestni nateèaj za ureditev PE�-NADHODA pri Univerzitetnem 
�portnem centru V MARIBORU

11) javni, anonimni, arhitekturni nateèaj za idejno zasnovo ATLETSKEGA STADIONA V LUCIJI

DATUM URA VSEBINA  
   

10. 5. 2000 14.00 Komisija za obravnavo osnutka zakona o vodah  
10. 5. 2000 15.00 Komisija za prito`be 

   
11. 5. 2000 16.00 IO Mati~ne sekcije strojnih in`enirjev  

   
15. 5. 2000 13.00 Gradbeni odbor  

   
16. 5. 2000  Predstavitev zbornice po regijah v Novem Mestu 

   
17. 5. 2000 16.00 Seja upravnega odbora v Novem Mestu  
17. 5. 2000  Predstavitev zbornice po regijah v Novi Gorici 

   
18. 5. 2000  Predstavitev zbornice po regijah v Kopru 

   
19. 5. 2000 13.00 Komisija za strokovne izpite  

   
22. 5. 2000  IO Mati~ne sekcije strojnih in`enirjev  
22. 5. 2000  IO Mati~ne sekcije elektro in`enirjev 

   
23. 5. 2000  IO Mati~ne sekcije gradbenih in`enirjev  

   
24. 5. 2000  IO Mati~ne sekcije tehnologov in drugih in`enirjev 

   
25. 5. 2000  Predstavitev zbornice po regijah v Mariboru 

   
30. 5. 2000  41. redna seja upravnega odbora IZS 

   
19. 6. 2000  42. redna seja upravnega odbora IZS 

Predvideni sestanki In�enirske zbornice Slovenije

IO MS in IO IZS si pridr�uje pravico spremembe termina doloèenih sej, ker so datumi okvirni.


