SPOROČILO ZA JAVNOST
Nadnaslov:

10. obletnica Inženirske zbornice Slovenije (IZS) v Ljubljani

Naslov:

S prenovljeno vizijo in strategijo do spreminjanja gradbene kulture

Podnaslov:

Ob 10. obletnici prvič podelili Nagrade za inovativnost

Ljubljana, 27. november – »IZS vstopa v drugo desetletje s prenovljeno vizijo in strategijo, ki temelji na
spreminjanju gradbene kulture. Poleg strokovnosti in odgovornosti bomo v bodoče posvetili več pozornosti
ustvarjalnosti in inovativnosti,« je na Slavnostni akademiji ob 10. obletnici IZS povedal predsednik IZS mag.
Črtomir Remec. Ob 10. obletnici je zbornica prvič podelila Nagrade za inovativnost, ki nagrajujejo inovativen
pristop pri inženirski dejavnosti. Nagrade IZS za inovativnost je podelil minister za razvoj dr. Žiga Turk.
IZS je ob 10. obletnici delovanja pripravila Slavnostno akademijo, na kateri so se zbrali številni domači in tuji gostje iz
strokovnih ter znanstvenih in političnih krogov. »Naš cilj je kakovostna, hitra in varna gradnja, ki bo pripomogla k večji
gospodarski rasti in zagotavljala zdravo bivalno okolje,« je opozoril Remec. Dodal je, da bodo v zbornici še naprej
zagovarjali enakopraven položaj pooblaščenih inženirjev vseh strok vključno z arhitekti, posebno pozornost pa namenjali
vseživljenjskemu učenju članov ter zagovarjanju temeljite prenove inženirskih študijskih programov in uvajanje novih
vsebin upravljanja, vodenja, komunikacije in trajnostnega razvoja. »Prizadevamo si za dvig družbenega ugleda
inženirskih strok in pooblaščenih inženirjev ter prepoznavnost zbornice in vplivnost pri sprejemanju zakonodaje.
Smatramo, da si graditev kot pomembna družbeno gospodarska dejavnost zasluži svoj direktorat v resornem
ministrstvu,« je še razložil Remec. IZS kot članica Evropskega sveta inženirskih zbornic pripravlja pogoje za enotno
licenciranje pooblaščenih inženirjev v državah EU, skupne smernice za nacionalne kodekse inženirske etike in ravnanja
ter enostaven prehod pooblaščenih inženirjev znotraj evropskega trga storitev.
Ob 10. obletnici IZS so prvič podelili Nagrade za inovativnost, s katerimi želijo v zbornici nagraditi inovativen pristop pri
inženirski dejavnosti. Odbor za nagrade pri IZS je izmed prispelih prijav nominiral za Nagrado za inovativnost tri
kandidature, ki jih je potrdil tudi upravni odbor zbornice. Nagrade za inovativnost so prejeli Krka d.d. za projekt Sinteza
IV, Premogovnik d.d. za projekt Velenjska odkopna metoda in Primorje d.d. za projekt Postopek narivanja mostnih
konstrukcij z velikim vzdolžnim naklonom s pomočjo nosilnega vijaka. Nagrajenci so prejeli plakete in skulpture, ki jih je
izdelal priznani oblikovalec Rok Kuhar in Studio Botas. Nagrade sta nagrajencem podelila minister za razvoj dr. Žiga
Turk in predsednik IZS mag. Črtomir Remec.
IZS je bila ustanovljena 1996 leta in je samostojna poklicna organizacija, ki združuje pooblaščene inženirje, ki
sodelujejo pri graditvi objektov in koordiniranju graditve z urejanjem prostora. V zbornico je vključenih več kot 5700
pooblaščenih inženirjev.
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