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ZA INOVATIVNOST

RAZPIS ZA
PODELITEV NAGRADE
JOŽEFA MRAKA
ZA INOVATIVNOST 2019
Ste realizirali inovativno projektantsko rešitev, inovativno tehnološko
rešitev, inovativen postopek pri izgradnji objekta? Prijavite svoj
dosežek in sodelujte na razpisu Inženirske zbornice Slovenije za
najboljšo inženirsko inovativnost.
Obveščamo vas, da se s 1. 11. 2018 pričenja postopek za
podelitev Nagrade Jožefa Mraka za inovativnost.
Iščemo inovativne projektantske rešitve, inovativne tehnološke
rešitve, inovativen postopek pri izgradnji objekta. Objekt,
tehnologija oz. izdelek ali posamezna faza izvedbe, na katerega se
nanaša inovativnost, mora biti zato izveden in v uporabi.
Predloge za podelitev Nagrade lahko posredujejo:
• člani IZS,
• upravni odbori matičnih sekcij,
• upravni odbor IZS.
Postopek nominacije kandidatov in podelitve bo potekal po
pravilniku, ki je objavljen na spletni strani IZS (http://www.izs.si/
o-inzenirski-zbornici-slovenije/akti-izs/splosni-akti/).

Končno odločitev bo sprejel Upravni odbor zbornice na osnovi
predloga Odbora za nagrade. Skladno s pravilnikom bosta
podeljeni največ dve nagradi. Obrazložitve predlogov morajo biti
vložene skladno z določili, ki so navedena v pravilniku.
Nagrada bo podeljena na Svetovnem gradbenem forumu 2019:
Odpornost stavb in infrastrukture – World Construction Forum
2019: Buildings and Infrastructure Resilience, ki bo potekal v
Ljubljani od 8. do 11. aprila 2019.
Prijava predlogov:
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Odbor za nagrade IZS,
Jarška cesta 10/b, 1000 Ljubljana ali preko e-pošte izs@izs.si,
s pripisom “za razpis – nagrada Jožefa Mraka”,
in sicer do vključno 15. februarja 2019.

Predsednik Odbora IZS za nagrade
dr. Željko Vukelić, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol., l.r.

Jožef Mrak (1709 – 1786) spada med najvidnejše slovenske politehnike 18. stoletja. V zgodovino se je zapisal kot
jamomerec, geodet, kartograf, predavatelj, slikar in graditelj. Mrak je najbolj prepoznaven po “klavžah”, imenovanih tudi
“slovenske piramide”, ki so ime za poseben jez za zbiranje vode in občasno plavljenje lesa po sicer malo vodnatih rekah.
Mrakova enkratna gradbena stvaritev “klavž” na Idrijci in Belci je prepoznava ne le v slovenskem temveč tudi v evropskem
prostoru tehničnih spomenikov. Kot so bile “klavže” inovativnost 18. stoletja, želi IZS nagraditi inovativnost tega trenutka.

