PRAVILA O VOLITVAH ČLANOV IAS
Na osnovi 6. člena zakona (ZIAS – Ur. l. RS, št. 127/2006) in od 12. do 16. člena Statuta Inženirske
akademije Slovenije (v nadaljnjem besedilu IAS) je skupščina v okviru svojih pristojnosti na dopisni
seji dne 17. junija 2011 in spremembe na skupščini 27. februarja 2018 sprejela naslednja:
PRAVILA
O VOLITVAH ČLANOV IAS
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(člani IAS)
IAS je nacionalna institucija, ki združuje voljene člane iz tehniških ved, javne raziskovalne sfere,
gospodarstva in tehnološkega razvoja.
Člani IAS so strokovnjakinje in strokovnjaki, ki imajo vrhunske dosežke na področjih tehniških ved,
tehnološkega razvoja in uvajanja novih proizvodov.
Izvolitev za člana IAS je nacionalno in družbeno priznanje.
Volitve članov IAS se izvedejo vsako drugo leto na volilni skupščini.
2. člen
(nevtralna slovnična oblika)
V pravilih uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in
veljajo enakovredno za oba spola.
3. člen
(vrste članstva)
IAS ima častne, redne, izredne in dopisne člane.
Člani IAS delujejo v znanstvenoraziskovalnem in v poslovno-razvojnem razredu.

Za častnega člana je lahko izvoljen vrhunski strokovnjak, ki je s svojimi dosežki na področju tehniških
ved, tehnološkega razvoja in/ali uvajanja novih proizvodov izjemno obogatil inženirsko znanost,
tehnologijo ali razvoj, ali je posebno prispeval k napredku in dvigu ugleda IAS v Republiki Sloveniji ali
ugleda inženirskih znanosti v svetu. Za rednega člana je lahko izvoljen izredni član, ki je s svojimi
vrhunskimi dosežki na področju tehniških ved, tehnološkega razvoja in/ali uvajanja novih proizvodov
pomembno obogatil inženirsko znanost, tehnologijo ali razvoj in prispeval k napredku in dvigu ugleda
IAS v Republiki Sloveniji in v svetu.

Izjemoma je nov kandidat lahko predložen v izvolitev kot redni član, če izpolnjuje pogoje za rednega
člana in ima posebno kakovostne in pomembne reference o svojem delu.
Za izrednega člana je lahko izvoljen kandidat, ki je s svojimi pomembnimi dosežki na področju
tehniških ved, tehnološkega razvoja in/ali uvajanja novih proizvodov tehtno obogatil inženirsko
znanost, tehnologijo ali razvoj ter izpolnjuje obvezne pogoje in prednostne kriterije IAS.
Za dopisnega člana je lahko izvoljen kandidat, ki ni državljan Republike Slovenije in izpolnjuje pogoje
za rednega člana ter ima posebno pomembne zasluge za znanost, stroko ali gospodarski razvoj v
Sloveniji.
II. OBVEZNI POGOJI IN PREDNOSTNI KRITERIJI ZA IZVOLITEV ČLANOV IAS
4. člen
(obvezni pogoji)
Za člana IAS v znanstvenoraziskovalnem razredu je lahko predlagan kandidat, ki izpolnjuje naslednje
obvezne pogoje:












ima doktorat znanosti, praviloma iz tehniških ved;
ima najmanj 15 let izkušenj na področju raziskovalno-razvojnega dela;
ima objavljena dela v kakovostnih znanstvenih in strokovnih revijah, ki izhajajo v tujini, ali
objavljena samostojna knjižna dela pri uglednih mednarodnih založbah;
odmevnost njegovega dela se kaže v citatih, vabljenih predavanjih na kongresih in
konferencah, predavanjih na tujih institucijah in univerzah, podeljenih mednarodnih in
domačih priznanjih in nagradah;
je bil mentor ali somentor doktorskim študentom ali sodelavcem;
je bil vodja raziskovalnih in/ali razvojnih projektov;
ima pomembne inženirske dosežke, ki se kažejo v obliki prodanih oz. uporabljenih patentov
oziroma prenosa znanja, ki je rezultiralo v novih produktih, napravah, postrojenjih,
tehnologijah, storitvah, objektih, novih standardih itd.;
po kvaliteti objavljenih del, odmevnosti svojega dela in pomembnosti inženirskih dosežkov
mora biti v vrhu svoje (ožje) stroke v Sloveniji in priznan v mednarodnem prostoru;
je bil aktiven pri uveljavljanju in promociji inženirstva in tehniških ved v Sloveniji.

Za člana IAS v razvojno-poslovnem razredu je lahko predlagan kandidat, ki izpolnjuje naslednje
obvezne pogoje:





ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge
stopnje, praviloma iz tehniških ali naravoslovnih ved;
ima najmanj 15 let izkušenj z raziskovalno-razvojnim delom v podjetjih ali za podjetja;
ima objavljena znanstvena ali strokovna dela;
ima pomembne inženirske dosežke in/ali inovacije, ki so vključeni v proizvodni program
podjetja, ali razvoj in/ali vodenje gradnje večje proizvodne naprave ali večjega gradbenega
objekta;





njegovi inženirski in razvojni dosežki morajo biti mednarodno pomembni in se kazati v
učinkih, kot so: povečan izvoz, večja zaposlenost, povečana dodana vrednost, mednarodna
in domača priznanja ipd.;
je bil aktiven pri uveljavljanju in promociji inženirstva in tehniških ved v Sloveniji

ali






ima univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje,
praviloma iz tehniških ali naravoslovnih ved;
ima najmanj 10 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih mestih v poslovno uspešnih
podjetjih, ki imajo učinkovite inženirske raziskovalno-razvojne oddelke ali službe in
štipendirajo tudi študente tehniških fakultet;
je bil aktiven pri sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami, univerzami, pri ustanavljanju
raziskovalno-razvojnih enot v podjetjih ipd.;
je aktiven na področju uveljavljanja tehnološkega razvoja v Sloveniji.

5. člen
(prednostni kriteriji)
Poleg obveznih pogojev se pri izvolitvi kandidatov za izrednega, rednega, častnega in dopisnega člana
IAS upošteva tudi naslednje prednostne kriterije:


pri izvolitvi izrednih članov v znanstvenoraziskovalni razred, zaposlenih v javnih raziskovalnih
zavodih in univerzah, imajo prednost kandidati, ki so bili najmanj dve leti člani Slovenskega
akademijskega naravoslovno-tehničnega društva (SATENA);



pri izvolitvi v razvojno-poslovni razred imajo prednost kandidati z doktoratom in kandidati, ki
so vodili razvojne oddelke in velike razvojne projekte v gospodarstvu;



pri izvolitvi v rednega člana imajo prednost že izvoljeni izredni člani, ki so v zadnjih treh letih
aktivno sodelovali pri aktivnostih IAS;



pri izvolitvi v dopisnega člana imajo prednost kandidati, katerih članstvo bo pomembno
prispevalo k ugledu IAS.

6. člen
(uravnoteženost)
Pri izbiri kandidatov se v skladu s politiko IAS upošteva uravnoteženost različnih področij, pomembnih
za razvoj inženirstva v Sloveniji.

7. člen
(izjeme)
Izvršni odbor IAS lahko izjemoma za izvolitev v izrednega člana predlaga tudi kandidata z vrhunskimi
dosežki, ki ne izpolnjuje vseh obveznih kriterijev, če oceni, da bi njegovo članstvo bistveno prispevalo
k delu in ugledu IAS.
III. PRISTOJNOSTI IN NALOGE ORGANOV IAS PRI VOLITVAH ČLANOV
8. člen
(organi IAS)
Pri volitvah članov IAS sodelujejo naslednji organi IAS: skupščina, izvršni odbor in predsedstvo.
Pristojnosti in naloge navedenih organov so določene pri izvedbi posameznega dela postopka za
volitve članov.
Pri volitvah članov IAS sodeluje tudi Komisija za izvolitve (v nadaljnjem besedilu komisija), ki jo izvoli
Skupščina IAS na redni letni seji.
Komisija šteje 6 članov, 3 iz znanstvenoraziskovalnega in 3 iz razvojno-poslovnega razreda. Člani
komisije morajo praviloma prihajati iz različnih strok.
Člani komisije so izvoljeni za dobo štirih let tako, da se pri prvem imenovanju za tri člane komisije
določi mandat dveh let, za druge tri pa štiri leta. Mandat članov komisije se ne more ponoviti.
Komisijo vodi predsednik, ki ga izmed sebe izvolijo člani komisije.
Predsednik in člani komisije v času svojega mandata ne smejo sodelovati pri predlaganju kandidatov
za izvolitev.
9. člen
(naloge komisije)
Naloga komisije je, da pri volitvah članov:
-

preveri pravilnost in ustreznost predlogov kandidatov;
posreduje listo ustreznih kandidatov razredoma;
po predstavitvi kandidatov od predlagateljev in razpravi na razredih pripravi predlog skrajšane
liste kandidatov za potrditev v razredih.

Komisija sprejema sklepe soglasno.
Komisija vodi zapisnik o svojih sejah.
IV. VOLITVE ČLANOV IAS
10. člen

(postopek volitev)
Volitve članov IAS potekajo po naslednjem postopku:
a) določitev števila kandidatov za članstvo IAS,
b) predlaganje kandidatov,
c) izbira kandidatov,
d) volitve članov in razglasitev novih članov IAS.
Volitve članov IAS objavi in njihovo izvajanje vodi predsednik IAS.
Pred objavo volitev Predsedstvo IAS pripravi termine izvajanja posameznih delov volilnega postopka,
ki jih potrdi Izvršni odbor IAS.
Izvajanje volilnega postopka se mora začeti najmanj 6 mesecev pred volilno skupščino IAS.
Za vsak del volilnega postopka se vodi zapisnik.

11. člen
(ravnanje s podatki in dokumentacijo)
Podatki v predlogih kandidatov in priloženi dokumentaciji o kandidatih se ves čas poteka volilnega
postopka obravnavajo kot podatki zaupne narave.
Navajanje neresničnih podatkov v predlogu in drugi dokumentaciji se obravnava kot hujša kršitev
načel IAS.

a) Določitev števila kandidatov za članstvo IAS
12. člen
(okvirni načrt)
Predsedstvo IAS pripravi okvirni načrt članstva, v katerem je navedeno pričakovano število novih
rednih, izrednih in dopisnih članov IAS. Načrt članstva potrdi Izvršni odbor IAS.
Pri pripravi okvirnega načrta članstva se upošteva tudi, da mora biti število članov v
znanstvenoraziskovalnem in v razvojno-poslovnem razredu uravnoteženo in se lahko razlikuje za
največ 5 članov.
Okvirni načrt vsebuje tudi predlog strokovnih področij, na katerih naj bi sprejemali nove člane.

13. člen

(določitev števila kandidatov)
Na podlagi okvirnega načrta članstva Izvršni odbor IAS pred razpisom volitev s sklepom določi število
kandidatov rednih in izrednih članov za znanstvenoraziskovalni in za razvojno-poslovni razred.
Število voljenih članov je enako številu kandidatov.

b) Predlaganje kandidatov

14. člen
(poziv k predlaganju kandidatov)
Predsednik IAS na podlagi sklepa Izvršnega odbora IAS pozove člane IAS, da predlagajo kandidate za
redne in izredne člane.

15. člen
(predlog kandidata za izrednega in rednega člana)
Kandidata za izrednega člana predlagata dva člana IAS.
Ob vsakokratnih volitvah lahko enega kandidata za izrednega člana predlaga tudi Slovensko
akademijsko naravoslovno-tehnično društvo (SATENA).
Predlog mora vsebovati navedbo najpomembnejših kandidatovih dosežkov, izpolnjevanje obveznih
meril, izpolnjevanje prednostnih kriterijev ter navedbo razreda, v katerega se kandidat predlaga.
Predlog se predloži v obliki izpolnjenega formularja, ki je dosegljiv na spletni strani IAS.
Kandidata za rednega člana predlagata dva redna člana IAS. Predlog mora vsebovati navedbo
najpomembnejših dosežkov ter izpolnjevanje prednostnih kriterijev s poudarkom na sodelovanju pri
aktivnostih IAS in uveljavljanju inženirstva v Sloveniji.
Predlog kandidata za izrednega in rednega člana ne sme presegati 6 000 znakov.
V predlogu mora biti razvidno soglasje kandidata.

16. člen
(predlog kandidata za častnega in dopisnega člana)

Kandidata za častnega člana predlaga Predsedstvo IAS na podlagi pobude dveh ali več članov IAS.
Kandidata za dopisnega člana predlaga Predsedstvo IAS na podlagi pobude dveh ali več rednih članov
IAS.
Predlog kandidata za častnega člana mora vsebovati navedbo dosežkov kandidata na področju
tehniških ved, tehnološkega razvoja in uvajanja novih proizvodov, ki so izjemno obogatili inženirsko
znanost, tehnologijo in razvoj ali posebno prispevali k napredku in ugledu IAS v Sloveniji ali ugleda
inženirskih znanosti v svetu. Predlog vključuje tudi življenjepis kandidata in kratek opis njegovih
najpomembnejših dosežkov.
Predlog kandidata za dopisnega člana mora vsebovati navedbo dosežkov ter izpolnjevanje
prednostnih kriterijev s poudarkom na zaslugah za znanost, stroko ali gospodarski razvoj v Sloveniji.
Predlog vključuje tudi življenjepis kandidata in kratek opis njegovih najpomembnejših dosežkov.

c) Izbira kandidatov
17. člen
(pravilnost predloga)
Komisija pregleda prispele predloge in ugotovi njihovo pravilnost.
Pravilnost se ugotavlja glede na izpolnjevanje vseh zahtev, ki so za vložitev predlogov kandidatov
določene s temi pravili.
Komisija lahko pisno zaprosi predlagatelja, da predlog ustrezno dopolni.
18. člen
(ustreznost predloga)
Za vse predlagane kandidate komisija oceni izpolnjevanje prednostnih kriterijev in drugih meril IAS.
Pri kandidatih za izrednega člana komisija ugotovi tudi, ali so izpolnjeni vsi obvezni pogoji.
S pozitivno oceno kakovosti predloženih dosežkov ter izpolnjevanja prednostnih kriterijev in drugih
meril IAS komisija ugotovi ustreznost predloga.
V nadaljnji postopek izbire kandidatov se lahko uvrstijo le predlogi kandidatov, ki so po oceni komisije
ustrezni.
Za predloge, ki po mnenju komisije niso ustrezni, komisija poda pisno utemeljitev.

19. člen
(dokumentacija o kandidatu za izrednega člana)

Predsednik IAS pozove kandidata za izrednega člana, da dodatno k predlogu, ki je bil predložen v
predlogu za kandidata, dostavi na sedež IAS tudi dokumentacijo, ki za kandidata za izvolitev
izrednega člana v znanstvenoraziskovalni razred obsega:
- življenjepis kandidata s podatki o njegovi izobrazbi, zaposlitvi in delu;
- bibliografijo z naslovi del, ki so bila objavljena v znanstveni ali strokovni periodiki, naslove knjig in
monografij ter podatke o citatih;
- kopije prvih strani patentnih listin;
- kopije 10 najpomembnejših člankov;
- podatke o mentorstvih;
- opis pomembnih inženirskih dosežkov, ki se kažejo v prodanih oz. uporabljenih patentih, novih
produktih, napravah, postrojenjih, tehnologijah, storitvah, objektih, novih standardih itd.;
- pisno izjavo kandidata, da so vsi podatki v predlogu resnični.
Dokumentacija se predloži v papirni in elektronski obliki.

Dokumentacija o kandidatu za izvolitev izrednega člana v razvojno-poslovni razred obsega:
- življenjepis kandidata s podatki o njegovi izobrazbi, zaposlitvi in delu;
- bibliografijo z naslovi del, ki so bila objavljena v znanstveni ali strokovni periodiki, naslove knjig in
monografij;
- kopije prvih strani patentnih listin;
- kopije pomembnejših člankov (največ 10);
- podatke o mentorstvih;
- opis pomembnejših znanstvenoraziskovalnih dosežkov s poudarkom na tistih, ki so bili doseženi v
sodelovanju z gospodarstvom in se uporabljajo ali pa so patentirani;
- opis inovacij, ki so uvedene v tehnološko prakso, ali opis pomembnejših strokovnih dosežkov s
poudarkom na snovanju, projektiranju, gradnjah ali pri obratovanju večjih proizvodnih naprav ali
večjih gradbenih objektov;
- seznam naprav in objektov, ki so bili načrtovani ali zgrajeni pod vodstvom kandidata;
- opis dosežkov poslovnega dela v podjetjih, kjer je opravljal ali opravlja raziskovalno-razvojne,
vodstvene ali vodilne funkcije;
- pisno izjavo kandidata, da so vsi podatki v predlogu resnični.
Dokumentacija se predloži v papirni in elektronski obliki.

20. člen
(dokumentacija o kandidatu za rednega, častnega in dopisnega člana)
Dokumentacija za rednega, častnega in dopisnega člana obsega predlog, kot je bil predložen v
postopku izbire kandidatov.
21. člen
(rok za dostavo popolne dokumentacije)
Popolna dokumentacija o kandidatih za izvolitev mora biti na voljo pred obravnavo kandidatov v
razredih.
22. člen
(izbira kandidatov za izrednega člana)
Listo kandidatov za izrednega člana v razredu, za katere je komisija ugotovila, da so ustrezni,
obravnava razred, v katerega so bili kandidati prijavljeni.
Pred odločanjem se v vsakem razredu opravi razprava o predlogih za kandidate.
Na razpravi mora biti prisoten vsaj eden od predlagateljev posameznega kandidata (ali njegov
namestnik), ki predstavi kandidata. Če kandidat ni predstavljen, se vloga avtomatično zavrže.
Na razpravi morajo biti praviloma prisotni vsi člani komisije iz razreda.
Na osnovi predstavitve kandidatov, razprave o kandidatih in temeljite preučitve dokumentacije o
kandidatih komisija pripravi predlog skrajšane liste kandidatov, ki obsega samo toliko kandidatov, kot
je na voljo mest.
Predlog skrajšane liste skupaj z utemeljitvijo komisija posreduje razredu v potrditev. Potrjevanje se
opravi z glasovanjem po pošti. Lista je potrjena, če zanjo glasuje več kot polovica vseh članov razreda.
Če lista ni potrjena, komisija pripravi novo skrajšano listo.
23. člen
(izbira kandidatov za rednega člana)
Listo kandidatov za rednega člana v razredu, za katere je komisija ugotovila, da so ustrezni,
obravnava razred, v katerega so bili kandidati prijavljeni.
Pred odločanjem se v vsakem razredu opravi razprava o predlogih za kandidate.
Na razpravi mora biti prisoten vsaj eden od predlagateljev posameznega kandidata (ali njegov
namestnik), ki predstavi kandidata. Če kandidat ni predstavljen, se vloga avtomatično zavrže.
Na razpravi morajo biti praviloma prisotni vsi člani komisije iz razreda.

Na osnovi predstavitve kandidatov, razprave o kandidatih in temeljite preučitve dokumentacije o
kandidatih komisija pripravi predlog skrajšane liste kandidatov, ki obsega samo toliko kandidatov, kot
je na voljo mest.
Predlog skrajšane liste skupaj z utemeljitvijo posreduje v potrditev rednim članom razreda.
Potrjevanje se opravi z glasovanjem po pošti. Lista je potrjena, če zanjo glasuje več kot polovica vseh
rednih članov razreda.
Če lista ni potrjena, komisija pripravi novo skrajšano listo.
24. člen
(izbira kandidata za častnega in dopisnega člana)
Za izbrane kandidate za častnega in za dopisnega člana se štejejo vsi kandidati, ki jih je predlagalo
Predsedstvo IAS in za katere komisija predloži pozitivno mnenje glede izpolnjevanja prednostnih
kriterijev in drugih meril IAS, ki se nanašajo na častnega in dopisnega člana.
Predsedstvo IAS seznani članstvo s predlogi za častne in dopisne člane in mnenjem komisije na sejah
razredov.
d) Volitve članov in razglasitev novih članov IAS
25. člen
(volilna Skupščina IAS)
Volilna Skupščina IAS, ki jo skliče predsednik IAS, poteka v dveh delih.
V prvem delu seje skupščine, ki se izvede na korespondenčni način, člani skupščine s pisnim
glasovanjem po pošti volijo nove člane IAS, v drugem delu, ki poteka z neposredno navzočnostjo
njenih članov na seji, pa se objavijo potek in rezultati volitev.
S sprejemom ugotovitvenega sklepa volilna skupščina razglasi nove člane IAS.
26. člen
(izvedba volitev)
Predsednik IAS za prvi del sklicane seje volilne skupščine pošlje članom IAS gradivo za volitve z
navedbo imen kandidatov za izredne, redne, častne in dopisne člane skupaj z navodili o glasovanju.
Kandidati se izvolijo s pisnim glasovanjem, ki ga izvedejo člani po pošti.
Z glasovnicami člani glasujejo ločeno za izredne, redne, častne in dopisne člane.
Izredne in častne člane volijo vsi člani IAS.
Izvoljeni izredni in častni člani morajo dobiti vsaj polovico glasov vseh izrednih in rednih članov IAS.
Redne in dopisne člane volijo redni člani IAS.

Izvoljeni redni in dopisni člani morajo dobiti vsaj polovico glasov rednih članov IAS.
27. člen
(razglasitev novih članov)
Volilna Skupščina IAS se na drugem delu seje, ki poteka z neposredno navzočnostjo njenih članov,
seznani s celotnim potekom in rezultati volitev.
S sprejemom ugotovitvenega sklepa volilna skupščina razglasi nove člane IAS.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(pritožbe)
Pritožbe predlagateljev ali kandidatov na sprejete odločitve organov IAS, ki sodelujejo pri volitvah
članov IAS, v postopku volitev članov IAS niso mogoče.
29. člen
(hramba in dostopnost dokumentacije)
Vsi dokumenti v zvezi z volitvami (predlogi kandidatov, liste kandidatov, utemeljitve komisije,
dokumentacija o kandidatih in zapisniki) morajo biti na vpogled v papirni obliki na sedežu IAS in v
elektronski obliki na interni spletni strani IAS do konca volilnega postopka, in to vsem članom IAS, ki
volijo.
Po končanem postopku volitev se vsi dokumenti iz prvega odstavka tega člena hranijo v arhivu IAS,
razen dokumentacije o kandidatih v papirni obliki, ki se vrne predlagateljem.
30. člen
(veljavnost pravil)
Ta Pravila o volitvah članov IAS veljajo, ko jih sprejme Skupščina IAS in se uporabljajo z dnem njihove
objave na spletnih straneh IAS.
Z dnem sprejema teh pravil preneha tudi veljavnost Pravil o volitvah članov IAS, ki so bila sprejeta
dne 17. 6. 2011.

Ljubljana, dne 27. 2. 2018
Predsednik IAS:
prof. dr. Stane Pejovnik

Dokument so pripravili člani Komisije za oceno kandidatov za izvolitev:
prof. dr. Marko Jagodič, predsednik
prof. dr. Peter Fajfar
prof. dr. Stanko Strmčnik.

Ljubljana, 7. 2. 2018

