PRAVILNIK
O PODELJEVANJU NAGRAD IZS
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vrste nagrad Inženirske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: NAGRADE IZS) ter
pogoje in način njihovega podeljevanja.
2. člen
Nagrade IZS so:
1. naziv častni član IZS,
2. nagrada IZS,
3. priznanje za obetajočega mladega inženirja,
4. nagrada Jožefa Mraka za inovativnost.
3. člen
Predloge za podelitev NAGRAD IZS lahko posredujejo Odboru za nagrade IZS:
 upravni odbor IZS,
 upravni odbori matičnih sekcij,
 člani IZS.
Predlogi morajo biti posredovani v pisni obliki in morajo vsebovati obrazložitev in utemeljitev predloga.
4. člen
Plan opravil določi predsednik Odbora za nagrade IZS s sklepom in objavi razpis o pričetku postopka
prijave/oddaje predlogov. Razpis se objavi na spletnih straneh IZS, lahko tudi v glasilu IZS in dnevnem
časopisu. Članom IZS se ga pošlje tudi po elektronski pošti.
5. člen
Predlogi za podelitev NAGRAD IZS morajo biti posredovani Odboru za nagrade IZS v roku, ki je
določen v planu opravil.
Predloge pregleda in obravnava Odbor za nagrade IZS.
Predlogov, ki ne bodo vloženi skladno s tem pravilnikom, odbor ne bo obravnaval.
Odbor za nagrade IZS pripravi predlog prejemnikov NAGRAD IZS in ga posreduje v sprejem upravnemu
odboru IZS.
UO IZS sprejme končno odločitev o podelitvi nagrad na podlagi predloga Odbora za nagrade IZS.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH NAGRADAH
1. Naziv častni član IZS
6. člen
Inženirska zbornica Slovenije podeljuje naziv ČASTNI ČLAN IZS članu IZS, ki je s svojim delom
prispeval k strokovnosti, prepoznavnosti in vsebinski kakovosti delovanja IZS.
Izjemoma podeljuje IZS naziv ČASTNI ČLAN IZS tudi posamezniku, ki ni član IZS.
Pisna obrazložitev predloga za podelitev naziva ČASTNI ČLAN IZS mora vsebovati:
 ime in priimek kandidata za podelitev naziva ČASTNI ČLAN IZS,
 kratko predstavitev kandidata in njegovega osebnega prispevka k strokovni, prepoznavnosti in
vsebinski kakovosti delovanja IZS (eno tipkano stran A4 in foto dokumentacija).

Merila za ocenjevanje predlogov so:
 izkazan prispevek k strokovnosti delovanja IZS,
 izkazan prispevek k vsebinski kakovosti delovanja IZS,
 izkazan prispevek k prepoznavnosti IZS.
Odbor za nagrade IZS podeli praviloma 1 naziv ČASTNI ČLAN IZS na leto.
Naziv ČASTNI ČLAN IZS podeli predsednik IZS ob Dnevu Inženirske zbornice Slovenije. Prejemnik
naziva ČASTNI ČLAN IZS prejme diplomo ter plaketo IZS.
2. Nagrada IZS
7. člen
Inženirska zbornica Slovenije podeljuje NAGRADO IZS članom IZS za njihov enkraten ali večkraten
inženirski dosežek na področju graditve objektov ali za življenjsko delo.
Nagrado za življenjsko delo se lahko izjemoma podeli tudi inženirju, ki ni član IZS.
Nagrada za inženirski dosežek se ne podeljuje objektu, tehnologiji oz. rešitvi.
Pisna obrazložitev predloga za podelitev NAGRADE IZS mora vsebovati:
 ime in priimek inženirja – kandidata za prejem nagrade,
 kratko obrazložitev (vsebinsko predstavitev) inženirske rešitve, ki utemeljuje izjemen inženirski
dosežek (1 tipkano stran A4 in foto dokumentacija).
Merila za ocenjevanje so:
 izvirnost inženirskih rešitev,
 inovativen pristop pri graditvi objektov,
 racionalnost oz. optimalnost inženirske rešitve,
 objekt, tehnologija oz. izdelek, na katerega se inženirska rešitev nanaša, mora biti izveden ali
uporabljen,
 število pomembnih inženirskih dosežkov,
 pomen inženirskih dosežkov za družbo,
 pomen inženirskih dosežkov za inženirsko stroko.
Odbor za nagrade podeli praviloma največ 3 NAGRADE IZS na leto.
NAGRADO IZS podeli predsednik matične sekcije, v katere stroko sodi področje dela nagrajenca ob
Dnevu Inženirske zbornice Slovenije. Prejemnik NAGRADE IZS prejme diplomo ter plaketo IZS.
3. Priznanje za obetajočega inženirja
8. člen
Inženirska zbornica Slovenije podeljuje PRIZNANJE ZA OBETAJOČEGA INŽENIRJA na področju
graditve objektov, članom IZS starim do 35 let.
Priznanje se ne podeljuje objektu, tehnologiji oz. drugi rešitvi.
Obrazložitev predloga za podelitev PRIZNANJA ZA OBETAJOČEGA INŽENIRJA mora vsebovati:
 ime in priimek inženirja – kandidata za prejem priznanja,
 kratko obrazložitev predloga priznanja, ki utemeljuje obetavnost inženirja (minimalno 1 tipkano stran
A4 – 1800 znakov brez presledkov in foto dokumentacija).
Odbor za nagrade podeli praviloma 1 PRIZNANJE ZA OBETAJOČEGA INŽENIRJA na leto.

PRIZNANJE ZA OBETAJOČEGA INŽENIRJA podeli predsednik matične sekcije, v katere stroko sodi
področje dela nagrajenca ob Dnevu Inženirske zbornice Slovenije. Prejemnik PRIZNANJA ZA
OBETAJOČEGA INŽENIRJA prejme diplomo ter plaketo IZS.
4. Nagrada Jožefa Mraka za inovativnost
9.

člen

Inženirska zbornica Slovenije podeljuje NAGRADO JOŽEFA MRAKA za inovativnost na področju
graditve objektov.
Pisna obrazložitev predloga NAGRADE JOŽEFA MRAKA za INOVATIVNOST mora vsebovati:
 Podatki o kandidatu za prejem nagrade (ime in priimek člana IZS, naslov organizacije, podjetja,
inštitucije z imeni inženirjev, ki so sodelovali pri inovaciji in so člani IZS, če za nagrado kandidirajo
organizacije),
 obrazložitev predloga NAGRADE z utemeljitvijo.
Merila za ocenjevanje predlogov za NAGRADO JOŽEFA MRAKA za INOVATIVNOST so:
 inovativna projektantska rešitev,
 inovativna tehnološka rešitev,
 inovativen postopek pri izgradnji objekta,
 objekt, tehnologija oziroma izdelek ali posamezna faza izvedbe, na katerega se nanaša
inovativnost, mora biti izveden in v uporabi.
Odbor za nagrade podeli praviloma največ 2 NAGRADI JOŽEFA MRAKA za inovativnost na leto.
NAGRADA JOŽEFA MRAKA za INOVATIVNOST se podeljuje ob Dnevu Inženirske zbornice Slovenije
ali ob drugih pomembnih dogodkih IZS predsednik IZS. Prejemnik NAGRADE JOŽEFA MRAKA za
INOVATIVNOST prejme diplomo, ter za to priložnost oblikovano skulpturo IZS.
III. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Upravni odbor Inženirske zbornice Slovenije.
11. člen
Z dnem sprejema tega Pravilnika, prenehajo veljati Pravilnik o podeljevanju naziva častni član IZS,
Pravilnik o podeljevanju nagrade IZS za inženirski dosežek na področju graditve objektov, Pravilnik o
podeljevanju nagrade IZS za življenjsko delo na področju graditve objektov, Pravilnik o podeljevanju
nagrad IZS za inovativnost.
Za upravni odbor IZS
Predsednik Inženirske zbornice Slovenije
mag. Črtomir Remec, univ.dipl.inž.grad., l.r.

Opomba: Pravilnik je bil sprejet na 191. redni seji UO IZS dne 4. 7. 2013 in dopolnjen na 192. redni
seji UO IZS dne 25.7.2013. Na spletni strani IZS je objavljen dne 4. 9. 2013.

