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POVZETEK
Inženirska zbornica Slovenije (IZS) vstopa v 2. desetletje delovanja s prenovljeno vizijo in
strategijo, ki temelji na spreminjanju gradbene kulture. Poleg dvigovanja strokovnosti in
odgovornosti bomo v bodoče posvetili več pozornosti vzpodbujanju ustvarjalnosti in
inovativnosti. Naš cilj je bolj kakovostna, hitra in varna gradnja, ki bo pripomogla k večji
gospodarski rasti in zagotavljala zdravo in energetsko učinkovito bivalno okolje.
Zagovarjamo enakopraven položaj pooblaščenih inženirjev vseh strok vključno z arhitekti, ker
je sodobna graditev multidisciplinaren proces, ki zahteva visoko strokovnost, odlično
usposobljenost in učinkovito sodelovanje. Za uspešno izvedbo najzahtevnejših projektov pa je
ključna vloga odgovornega vodje projekta, ki mora poleg koordinacije različnih strok, znati
vzpostaviti pogoje za timsko delo in sinergijo vseh udeležencev v procesu graditve.
Posebno pozornost namenjamo vseživljenjskemu učenju naših članov in podpiramo strokovno
izobraževanje za obnovo licence. Zavedamo se pomena univerzitetne izobrazbe, zato aktivno
sodelujemo v strokovnih svetih tehničnih fakultet in v okviru Bolonjske reforme zagovarjamo
temeljito prenovo inženirskih študijskih programov in uvajanje novih vsebin gospodarjenja,
upravljanja, projektnega vodenja, komunikacije in drugih znanj na načelih trajnostnega
razvoja.
Prizadevamo si za dvig družbenega ugleda inženirskih strok in pooblaščenih inženirjev ter
prepoznavnost naše zbornice in vplivnost pri sprejemanju zakonodaje. Smatramo, da si
graditev kot pomembna družbeno gospodarska dejavnost zasluži svoj direktorat v resornem
ministrstvu. Želimo si, da se bo s prenovo Gospodarske zbornice Slovenije izboljšalo tudi
sodelovanje z ostalimi zbornicami na področju graditve.
Kot člani Evropskega sveta inženirskih zbornic pripravljamo pogoje za enotno licenciranje
pooblaščenih inženirjev v Evropi, skupne smernice za nacionalne kodekse inženirske etike
oziroma ravnanja in enostaven prehod pooblaščenih inženirjev znotraj evropskega trga
storitev. Vse to bo na osnovi predpisanega obsega in kakovosti storitev prispevalo tudi k
oblikovanju primerne cene inženirskega dela.

STRATEGIJA
Poslanstvo
IZS je samostojna poklicna organizacija inženirjev in geodetov, ki v državi Sloveniji
zagotavlja strokovnost in varuje javni interes na področju urejanja prostora in graditve
objektov ter varstva tretjih oseb.
Vizija
Postati želimo prepoznavna in vplivna strokovna zbornica zadovoljnih članov, katerih
kakovostne inženirske storitve bodo pripomogle k večji gospodarski rasti ob istočasnem
upoštevanju pravil trajnostnega razvoja.

Strateške usmeritve
1. Primerljivost izobrazbene ravni pooblaščenih inženirjev z EU
• aktivno sodelovanje v strokovnih svetih tehničnih fakultet
• aktualne vsebine novih Bolonjskih študijskih programov
• brezplačne študijske izmenjave v okviru držav EU
2. Konkurenčnost strokovnih znanj pooblaščenih inženirjev z EU
• vseživljenjsko izobraževanje za obnovo licence
• enotno licenciranje pooblaščenih inženirjev v EU
• mednarodne izmenjave preko tehnoloških borz
3. Izdajanje priročnikov in kakovostno informiranje članov in javnosti
• priročniki s komentarji gradbene zakonodaje in predpisov
• izdajanje glasila, urejanje spletne strani in e-sporočila
• publikacije Dneva inženirjev in izbranih večjih izobraževanj
4. Dvig družbenega ugleda inženirskih strok in pooblaščenih inženirjev
• podeljevanje nagrad za inženirske dosežke in inovativnost
• aktivno nastopanje v medijih in zagovarjanje stališč zbornice
• zastopanje IZS v mednarodnih inženirskih organizacijah
5. Prepoznavnost zbornice in vplivnost pri sprejemanju zakonodaje
• uvedba direktorata za graditev v resornem ministrstvu
• izvolitev zastopnika inženirjev v državni svet ali zbor
• partnersko povezovanje s sorodnimi zbornicami in društvi
6. Ustreznost plačila za kakovostno opravljeno inženirsko storitev
• priporočene urne postavke glede na licenco in zahtevnost
• povprečne cene inženirskih storitev izvedenih javnih gradenj
• evropski kriteriji za uvajanje pristopa »cena – kakovost«
7. Zagotavljanje pogojev za delo pooblaščenih inženirjev
• vzorci za pripravo projektne dokumentacije in pogodb
• slovenski prevodi vseh veljavnih EU gradbenih standardov
• brezplačno strokovno in osnovno pravno svetovanje
8. Učinkovita notranja organiziranost in preglednost poslovanja
• potrjevanje veljavnosti standarda kakovosti ISO 9001
• širitev dodatne ponudbe storitev za člane in podjetja
• zagotovitev financiranja IZS brez povečanja članarine

DEJAVNOST
Inženirska zbornica Slovenije preteklih deset let uspešno nadaljuje tradicijo predvojne
zbornice in ima tudi korenine v takratnem zakonu o zbornicah in pooblaščenih inženirjih.
Kljub temu smo se v zadnjem obdobju morali zopet soočiti s političnim nasprotovanjem
obveznemu članstvu, ki za poklicne zbornice ne bi smelo biti vprašljivo, če seveda želimo
zaščititi javni interes in sankcionirati kršitve inženirskega etičnega kodeksa.
Za zagotavljanje strokovne in politične neodvisnosti delovanja zbornice je najbolj ustrezen
javno pravni status zbornične organiziranosti in obvezno članstvo, ki je prisotno v večini
držav kontinentalne Evrope. Le z obveznim članstvom v poklicni zbornici lahko enotno
določamo pravila dobre prakse, kodeks poklicne etike in posledično določitev kršitev in
sankcij za kršitve na področju Republike Slovenije v celoti.
Pomembno področje zborničnega delovanja je tudi vseživljenjsko poklicno izobraževanje
naših članov in skrb za dobro inženirsko prakso. Zavedamo se pomena gradbeništva za naše
gospodarstvo, zato želimo aktivno vplivati na reševanje problematike nekaterih javnih
gradenj, ki mečejo slabo luč na celotno panogo. Prizadevali si bomo, da naši predlogi za
obvezno imenovanje odgovornega vodje investicije dobijo tudi zakonsko podlago.
Slovenski gradbeniki smo v preteklosti večkrat dokazali, da nam veliki razponi, globine in
višine ne predstavljajo večjih težav, opažamo pa, da glede na trende v tujini počasi
zaostajamo na področju razvoja novih materialov in tehnologij gradnje. Zato bomo tudi v
bodoče nadaljevali z lani ob 10. obletnici prvič podeljeno nagrado IZS za inovativnost, da
dodatno vzpodbudimo projektantska in gradbena podjetja tudi na tem področju.
Podnebne spremembe pomenijo veliko grožnjo naši civilizaciji in ker več kot polovico vse
energije porabimo na področju graditve, moramo hitro ukrepati. Poleg aktivnosti za
učinkovito rabo energije, je nujno zakonsko predpisati določen delež obnovljivih virov
energije za vsako novogradnjo ali večjo obnovo. Že v bližnji prihodnosti bomo lahko vse
nove stavbe v celoti, vsaj delno pa tudi obnovljene, greli in hladili s soncem.
Globalizacija prinaša med drugim tudi večjo vpetost inženirskih storitev v mednarodni trg
dela, zato je potrebno zagotoviti zastopanost predstavnikov IZS v mednarodnih inženirskih
organizacijah. Največ aktivnosti bo v naslednjih letih usmerjenih v Evropski svet inženirskih
zbornic – ECEC predvsem na področju izvajanja inženirskega etičnega kodeksa in
zagotavljanja pogojev za podporo evropskega načela cena – kakovost.
Eden od pogojev za uspešen razvoj delovanja IZS pa bo ureditev statusa graditve na resornem
ministrstvu. Graditev je z več kot 10% BDP tako pomembna gospodarska dejavnost, da
zahteva najmanj svoj direktorat s kompetentno kadrovsko zasedbo. Številne nepremišljene
spremembe gradbene zakonodaje so povzročile zmedo v vsakdanji praksi, zato pred
kakršnokoli novo spremembo pričakujemo temeljito analizo zatečenega stanja in začetek
konstruktivnega dialoga s stroko.
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