IZS / Spletna anketa
12. november
19. oktober 2020  11. november 2020
Preglednica odgovorov
Število vprašanj: 28
Respondenti: 958

1. V letošnjem letu je Inženirska zbornica Slovenije (IZS) naredila pomembne korake na
področju digitalizacije poslovanja (spletna stran, eInženir, eIzobraževanja, video
Izobraževanja). Označite vaše zadovoljstvo z odzivom IZS na ukrepe za blaženje
nastalih razmer v času nevarnosti širjenja korona virusa. (n = 958)

2.

2. Označite vaše zadovoljstvo s selitvijo strokovnih izobraževanj na splet
(eIzobraževanja, video Izobraževanja) v času nevarnosti širjenja korona virusa. (n =
958)
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3. Katera dva dejavnika imata po vašem mnenju največji vpliv na zadovoljstvo z
organiziranostjo IZS? (n = 958)
Možnih je več odgovorov

4. Označite vaše strinjanje s trditvami: (n = 958)
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5. Prosimo naštejte področja, na katerih bi želeli, da IZS aktivno deluje.

zastopanje interese članstva v odnosu do odločevalcev
zaščita članov
na področju zavarovanja projektantske odgovornosti
zakonodaja
sodelovanja z proizvajalci izdelkov, opreme, programiranja
strojegradnja
pravila stroke, zahteva po verodostojni vključitvi načrtov tehnologije v pd
pri pripravi zakonodaje, ki neposredno vpliva na stroko.
pristop k reševanju opravljanja projektiranja članov izs, ki so upokojeni v smislu, da se jim ne odvzame del pokojnine, kot
je to urejeno v večini članic eu, tudi v nekaterih postkomunističnih državah.
predvsem na področju izvajanja sprejete zakonodaje v praksi. sprejemanje zakonodaje, za katero vemo, da se v praksi ne
bo izvajala je nesmiselna ( primer: pooblaščeni inženir geodezije in njegova dolžnost, da dejansko na terenu opravlja
naloge zapisane v zakonu).
zakonodaja vezana na graditev objektov
gradbeno, strojno, elektro, požarna varnost, varstvo pri delu
vsa
skrbi za članstvo in ne za lastner službe
vpliv na zakonodajo, vec raznolikih izobrazevanj
iskanje rešitev za izpostavljene probleme
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spremljanje cenika storitev na izvedenih projektih s strani pooblaščenih inženirjev zlasti v javnih naročilih, spremljanje
ustreznih kompetenc pooblaščenih inženirjev oz. arhitektov pri načrtovanju, izvajanju in nadzoru objektov
sprememb zakonodaje
priprava tehničnih
področje tehnologije/tehnološka oprema
strokovna gradiva
povrnitev ugleda in spoštovanja inženirskih strok
varstvo narave, prihodnost
sprejemanje zakonov, pravilnikov,...
telekomunikacije, informatika, trajnostni razvoj
kot doslej, bolj aktivno
uveljavitev tarifnega pravilnika, kaznovanje nelojalne konkurence
več odločnosti na področju zakonodaje
stiki z javnostjo in člani izs
6. Ocenite vaše zadovoljstvo z izvajanjem izobraževanj članstva IZS (n = 958)
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7. Katera dva dejavnika imata po vašem mnenju največji vpliv na zadovoljstvo z
izvajanjem izobraževanj članstva IZS? (n = 958)
Možnih je več odgovorov

8. Ali podpirate sistem obveznega strokovnega izobraževanja, po katerem bi za ohranitev
pooblastila morali v določenem obdobju zbrati določeno število točk ali sistem, ki bi
predvidel obnavljanje pooblastila na vsakih deset let z zagovorom pred izpitno
komisijo? (n = 958)

9. Označite, koliko ste v preteklem letu namenili za strokovna izobraževanja. (n = 958)
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10. Označite, preko katerih organizacij, društev, medijev in virov se strokovno
izobražujete. (n = 958)
Možnih je več odgovorov

11. IZS ponuja možnost ogleda posnetih strokovnih vsebin (portal eIzobraževanje), preko
katerih je možno pridobiti kreditne točke. Ali ste seznanjeni s to novostjo? (n = 958)

12. Označite vaše zadovoljstvo z možnostjo pridobitve kreditnih točk preko ogleda
posnetih strokovnih vsebin. (n = 958)
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13. Označite vaše zadovoljstvo z informiranjem in komuniciranjem IZS do članstva. (n =
958)

14. Ali menite, da bi morala IZS izvajati tudi izobraževanje začasno nezaposlenih članov za
ustanavljanje in vodenje lastnih podjetij? (n = 958)

15. Izmed naštetih dejavnikov izberite en dejavnik zadovoljstva z informiranjem in
komuniciranjem IZS, ki ima pa vašem mnenju največji vpliv. (n = 917)
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16. Kateri je vaš glavni vir informacij o aktivnostih IZS? (n = 901)

17. Označite vaše strinjanje s trditvami: (n = 912)

18. Označite želeno frekvenco eSporočil obveščanja o aktivnostih in novostih v Inženirski
zbornici Slovenije. (n = 901)
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19. Označite, katere vsebine v tedenskih sporočilih so za vas najbolj zanimive (možnih več
odgovorov). (n = 914)
Možnih je več odgovorov

20. Ali boste sodelovali na naslednjih volitvah v organe zbornice? (n = 941)

21. Ali boste kandidirali na naslednjih volitvah v organe zbornice? (n = 923)
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22. Označite vaš poklicni naziv. (n = 911)
Možnih je več odgovorov

23. Označite strokovno področje vašega pooblastila (n = 900)

24. Kako dolgo ste že član Inženirske zbornice Slovenije? (n = 918)
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25. Vaš spol: (n = 899)

26. Vaš zaposlitveni status: (n = 912)

27. Stopnja vaše izobrazbe: (n = 914)
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28. Regija vašega prebivališča: (n = 881)
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