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1. Organizacijska struktura zbornice: 
 
IZS bo v letu 2022 delovala v naslednji sestavi: 
 
1. skupščina zbornice 
2. predsednik zbornice 
3. upravni odbor zbornice (UO IZS) 

 
3.1 stalne delovna telesa UO IZS: 

3.1.1 komisija za strokovne izpite 
3.1.2 komisija za izobraževanje 
3.1.3 strokovni svet 

3.2 začasna delovna telesa UO IZS: 
3.2.1 projektna skupina za zakonodajo  
3.2.2 projektna skupina za javno naročanje 
3.2.3 projektna skupina za digitalizacijo 
3.2.4 projektna skupina za mednarodno sodelovanje 

3.3 druga delovna telesa po sklepih UO IZS 
3.4 komisarji za posamezna področja (informiranje in komuniciranje, standardizirani 

popisi, pravila stroke, sodelovanje s fakultetami in zbornicami idr. po potrebi) 
 
4. disciplinski organi 
5. nadzorni odbor 
6. volilna komisija 
7. skupno koordinacijsko telo IZS in ZAPS 
8. matične sekcije (MS): 
 

8.1 upravni odbori matičnih sekcij (UO MS): 
8.1.1 UO MS gradbenih inženirjev (UO MSG) 
8.1.2. UO MS strojnih inženirjev (UO MSS) 
8.1.3 UO MS elektro inženirjev (UO MSE) 
8.1.4 UO MS inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in 

drugih inženirjev (UO MST) 
8.1.5 UO MS inženirjev rudarske in geotehnološke stroke (UO MSRG) 
8.1.6 UO MS geodetov (UO MSGeo) 

 
9. administrativno strokovne službe zbornice 
 
2. Letni cilji zbornice: 
 
Zbornica bo izvajala naloge in dejavnosti v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti, 
Gradbenim zakonom ter statutom, pri čemer bo zagotavlja strokovnost in varovala javni interes na 
področju urejanja prostora in graditve objektov ter varstva tretjih oseb. 
 
Zastopala bo stanovske interese članov, spremljala in obravnavala problematiko dela članov, določala 
strokovna načela na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, spodbujala in zastopala 
poklicne, socialne in gospodarske interese članov ter jim svetovala, skrbela za skladen razvoj stroke in 
varstvo stanovskega ugleda, nadzorovala izpolnjevanje poklicnih dolžnosti in opravljala druge z 
zakonom in statutom določene naloge. 
 
Primarni cilji zbornice v letu 2022 so: 

− zagotavljanje ponudbe kakovostnih izobraževanj s področja dela članov; 

− osnovno strokovno in pravno svetovanje članom in podjetjem s seznama; 

− sprejemanje pravil dobre prakse inženirskih storitev, vključno z dokončanjem izdelave 
standardiziranih popisov gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za stavbe ter poudarkom na 
digitalizaciji v gradbeništvu; 

− zastopanje inženirske stroke v postopkih priprave predpisov; 

− regijska dejavnost matičnih sekcij; 

− kakovostno informiranje članov; 

− komuniciranje z javnostmi in odločevalci;  

− izvajanje javnih pooblastil po ZAID in GZ. 
 
V nadaljevanju je podan povzetek posameznih načrtovanih aktivnosti v letu 2022, ki jih bodo izvajali 
organi in delovna telesa IZS skupaj z administrativno strokovnimi službami IZS in primeroma tudi 
matičnimi sekcijami: 
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Komisija za strokovne izpite: 

- izvajanje strokovnih izpitov za pooblaščene inženirje in vodje del; 

- sodelovanje v postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij; 

- uskladitev programov za strokovne izpite s predpisi (GZ-1, ZUreP-3, ZKN in drugimi, tudi 
podzakonskimi akti) 

- potrditev kompetenčnega profila za PI gozdarstva in pridobitev soglasja MOP 
 
Komisija za izobraževanje z Akademijo za izobraževanje: 
- priprava programa in izvajanje izobraževanj (na daljavo) v okviru Akademije za izobraževanje (cilj je 

50 izobraževanj na leto); 
- ponudba posnetih izobraževanj na portalu eIZOBRAŽEVANJA; 
- izvedba izobraževanj po naročilu; 
- obravnavanje vlog in dodeljevanje kreditnih točk zunanjim organizatorjem izobraževanj; 
- strokovna pomoč službam zbornice pri dodeljevanju kreditnih točk članom; 
- izvedba Slovenskega inženirskega dne kot izobraževalnega dogodka; 
- snemanje strokovnih dogodkov ter objava posnetkov na spletni strani zbornice; 
- nadgradnja portala eIZOBRAŽEVANJA 
 
Strokovni svet: 

- izvajanje strokovnega nadzora nad delom pooblaščenih in nadzornih inženirjev s pomočjo 
nadzornih komisij in analiziranje s pripravo okrožnic; 

- analiza ustreznosti vprašalnikov in prenova po potrebi 
 
Projektna skupina za zakonodajo: 

- dokončanje pravil stroke, ki podrobneje določajo način izdelave projektne dokumentacije za 
gradbeno inženirske objekte; 

- zastopanje stališč, pobud in interesov stroke pri prenovi poklicne, gradbene, geodetske, prostorske 
in okoljske zakonodaje in podzakonskih aktov; predvsem prizadevanje za uveljavitev že 
posredovanih predlogov za spremembo zakonov in pravilnikov (projektna dokumentacija, 
gradbišča, razvrščanje objektov, požarna varnost, vključno z ureditvijo statusa nadzornih 
inženirjev); 

- seznanjanje članov s predlogi sprememb zakonov in predpisov, izvedba internih posvetovanj in 
okroglih miz, kolikor bodo epidemiološke razmere dopuščale, priprava stališč in predlogov IZS, 
predstavljanje stališč IZS javnostim; 

- delovanje v strokovnem svetu SIST za splošno področje in področje elektrotehnike; 

- sodelovanje z zbornicami; 

- nadaljevanje aktivnosti za brezplačen dostop do uporabe obveznih standardov 
 
Projektna skupina za javno naročanje: 

- zastopanje stališč, pobud in interesov stroke; predvsem prizadevanje za rešitev problematike 
referenc in neodvisnega strokovnega pregleda projektne dokumentacije; 

- sodelovanje z MJU pri pripravi novele smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih 
storitev; 

- izvajanje projektnih natečajev po naročilu 
 
Projektna skupina za digitalizacijo v gradbeništvu: 

- priprava pravil dobre prakse inženirskih storitev s področja digitalizacije v gradbeništvu; 

- sodelovanje z MOP pri pripravi predpisov s tega področja; 

- sodelovanje s SIST pri pripravi standardov s tega področja; 

- priprava programa izobraževanj s področja digitalizacije v gradbeništvu za člane in zagotovitev 
predavateljev; 

- svetovanje članom pri uvajanju digitalizacije v inženirsko delo; 

- dogovor o ugodnejšem nakupu programske opreme za člane zbornice; 
 
Informiranje in komuniciranje: 

- kakovostno informiranje članov; 

- predstavljanje predlogov in stališč IZS javnostim; 

- drugo leto izvajanja triletne strategije komuniciranja (izboljšanje komuniciranja s člani, intenzivno 
komuniciranje z javnostmi in odločevalci; dvig prepoznavnosti poklica pooblaščenega inženirja in 
pomena inženirskih storitev za družbo, utrjevanje pomena in ugleda IZS med različnimi javnostmi, 
tudi odločevalci) 

- video spot na temo požarne varnosti pri prenovi stavb, tudi v povezavi z e-vozili in e-mobilnostjo 

- sodelovanje s fakultetami; 

- govorilne ure predsednikov matičnih sekcij in vodij delovnih teles; 

- vzdrževanje in upravljanje spletne strani www.izs.si , Facebook, LinkedIn, IZS.blog; 

http://www.izs.si/
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- izdajanje revije zbornice; 

- spremljanje medijev (Kliping); 

- predstavitve zbornice (informacijske pisarne na strokovnih srečanjih, v medijih, predstavitveni 
material ipd., nova predstavitvena publikacija IZS) 

 
Mednarodno sodelovanje: 
- članstvo v Svetovni zvezi inženirskih organizacij WFEO; 
- članstvo v Evropskem svetu inženirskih zbornic ECEC; 
- sodelovanje z inženirskimi zbornicami sosednjih držav in regij v okviru Inženirske iniciative za 

regionalno sodelovanje (IIRS); 
- udeležba na skupščinah in rednih srečanjih (pretežno na daljavo); 
- uveljavljanje interesov članstva na svetovnem, evropskem in regionalnem nivoju; 
- izmenjava dobrih praks in informacij s področja zakonodaje, tehničnih predpisov in zborničnih 

ureditev med državami članicami ECEC in IIRS; 
- obveščanje članstva o aktivnostih ECEC in IIRS ter Evropske komisije 
 
Regijsko delovanje matičnih sekcij: 
- regijsko pisarno Maribor se zapre, odbor regijske pisarne Maribor razpusti 
- regijska srečanja članov upravnih odborov matičnih sekcij s člani v regijah; obravnavanje aktualne 

problematike pooblaščenih inženirjev in priprava pobud 
 
Strokovna in pravna pomoč članom IZS: 

- brezplačno osnovno strokovno svetovanje članom s področja poklicne zakonodaje, graditve 
objektov, varstva okolja ter geodetske dejavnosti; 

- prvi pravni nasvet 
 
Drugi projekti: 

- dokončanje izdelave standardiziranih popisov del za stavbe (gradbena, obrtniška in inštalacijska 
dela in oprema); 

- izdelava pravil stroke za nadzor; 

- drugi projekti po sklepih UO IZS 
 
Disciplinski organi: 

- obravnava prijav, vodenje disciplinskih postopkov, izrekanje sankcij 
 
Nadzorni odbor: 
- nadzor nad materialnim in finančnim poslovanjem zbornice; 
- obravnava rezultatov poslovnega izida za leto 2021 s pripravo mnenja za sejo skupščine; 
- obravnava predloga plana dela in finančnega načrta IZS za leto 2022 s pripravo mnenja za sejo 

skupščine 
 
Volilna komisija - Volitve: 
- dokončanje postopka izvedbe volitev v vse organe zbornice s pripravo poročila o volitvah; 
- obravnava odstopov/razrešitev/prekinitev mandatov ter imenovanje nadomestnih funkcionarjev, po 

potrebi izvedba volilnega postopka 
 
Skupno koordinacijsko telo ZAPS in IZS: 

- usklajevanje predlogov, stališč in mnenj do predlogov sprememb zakonov, podzakonskih aktov, 
tehničnih predpisov, standardov, priprava skupnih predlogov; 

 
Strokovne službe zbornice - ostalo: 

- službe zbornice sodelujejo z organi in delovnimi telesi ter matičnimi sekcijami zbornice in jim 
zagotavljajo strokovno in administrativno podporo; 

- izvajanje javnih pooblastil po ZAID in GZ: vodenje imenika pooblaščenih inženirjev in vodij del, vpisi 
in izbrisi iz imenikov, priznavanje poklicnih kvalifikacij za pooblaščenega inženirja in vodjo del, 
organizacija strokovnih izpitov za pooblaščene inženirje in vodje del, strokovnega nadzora nad 
delom pooblaščenih in nadzornih inženirjev, disciplinskih postopkov, nadzora nad stalnim 
strokovnim usposabljanjem pooblaščenih in nadzornih inženirjev, obravnava vlog za dodelitev 
kreditnih točk pooblaščenim inženirjem in evidentiranje kreditnih točk; 

- vodenje seznama gospodarskih subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost, vpisi in 
izbrisi; 

- organizacija izobraževanj IZS po programu, ki ga sprejme komisija za izobraževanje; 

- koordinacija strokovne in pravne pomoči članom; 

- organizacija zborničnih dogodkov in predstavitev zbornice; 

- zastopanje in predstavljanje stališč, pobud in interesov IZS; 
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- zastopanje in uveljavljanje interesov članstva na nivoju EU; sodelovanje pri aktivnostih WFEO, 
ECEC, ECCE in IIRS; 

- uredništvo revije IZS.NOVO in zborničnih spletnih strani; 

- priprava nove publikacije o zbornici;  

- sodelovanje z javnostmi; 

- priprava novih zborničnih aktov: priprava sprememb akta o izkaznici in žigu pooblaščenega 
inženirja (gozdarji); 

- uvedba e-vloge za prijavo na strokovni izpit in vpis v imenik; 

- nadaljnja digitalizacija poslovanja z digitalizacijo vstopne pošte pri zunanjem izvajalcu, če bodo 
epidemiološke razmere to dopuščale; 

- zaposlitev inženirja; 

- izdajanje računov ter izterjava neplačil; 

- vzdrževanje standarda kakovosti poslovanja 
 
Matične sekcije: 

- priprava programa izobraževanj za člane in angažiranje predavateljev; 

- priprava sekcijskih programov Slovenskega inženirskega dne 2022; 

- svetovanje in odgovarjanje na vprašanja članov; 

- sprejemanje pravil dobre prakse za delo svojih članov (navodila, smernice, pojasnila); 

- dokončanje pravil stroke za izdelavo projektne dokumentacije s področja gradbeno inženirskih 
objektov; 

- uskladitev pooblastil pooblaščenih inženirjev za delo na mejnih področjih strok; 

- dopolnjevanje izpitnih komisij z novimi izpraševalci; 

- dopolnjevanje nadzornih komisij z novimi člani; 

- sodelovanje pri skupnih aktivnostih IZS; 

- izvedba sej; 

- govorilne ure predsednikov upravnih odborov matičnih sekcij; 

- izvedba zbora matične sekcije 
 
MSG: 
- dokončanje prevoda smernice za visoke pregrade; 
- dokončanje novele kompetenčnega profila za PI-G; 
- priprava smernice oz. navodil v zvezi z zidanimi stavbami; 
- prevod/izdelava smernic, priročnikov in drugih strokovnih pomagal (nizke gradnje, digitalizacija, BIM 

…); 
- sodelovanje pri pripravi akcijskega plana potresnih ojačitev; 
- izpostavljanje problematike potresne odpornosti stavb in ostalih aktualnih gradbeniških tem; 
- opozarjanje na pomanjkljivosti v zakonodaji; 
- povečanje ponudbe izobraževanj IZS za člane MSG; zagotovitev izobraževanj z vseh področij dela 

članov MSG; 
- sodelovanje v uredniškem odboru in sofinanciranje izdajanja Gradbenega vestnika; 
- aktivacija inženirjev pri pisanju prispevkov za medije (zbornične in javne); 
- soorganiziranje, sofinanciranje strokovnih dogodkov; 
- izvedba posvetov (zidane stavbe, quo vadis, potres, jeklo v gradbeništvu, trajnostnost …); 
- izdaja publikacije o Stanku Dimniku; 
- nakup knjig o dvižnem mostu v Piranu; 
- Izvedba natečaja potresno varne gradnje med študenti fakultet; 
- članstvo v evropski inženirski organizaciji ECCE in sodelovanje v njenih aktivnostih; 
- pravna podpora članom v zvezi z izvajanjem nove gradbene zakonodaje 
 
MSE: 
- dokončanje standardiziranih popisov elektrotehnične stroke za stavbe v okviru skupnega projekta 

IZS; 
- aktivno pozivanje k uskladitvi zakonodaje s področja gradenj (Pravilnik o gradbiščih, Uredba o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih) in sodelovanje pri 
pripravi mnenj in predlogov na podzakonske akte GZ-1; 

- novela Pravil stroke po sprejetju novega pravilnika o projektni dokumentaciji; 
- prizadevanje za sistemsko rešitev problematike referenc v sistemu javnega naročanja; 
- sodelovanje pri pripravi pojasnil po sprejetju Pravilnika o zahtevah za NN električne inštalacije v 

stavbah in Pravilnika o zaščiti stavb pred strelo; 
- izdaja Priročnika za izvedbo strelovodne zaščite na in pod lesenimi fasadami; 
- izdaja novele Priročnika iz področja zasilne razsvetljave, 
- izdaja novele Priročnika iz področja foto-napetostnih sistemov; 
- izdaja novele Priročnika za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila, 
- obravnava vsebin s področja obnovljivih virov; 
- tehnične regulative; 
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- noveliranje seznama veljavnih predpisov in standardov, tudi kot gradiva za strokovne izpite; 
- nadaljevanje nakupa osnovnih standardov s področja NN instalacij in drugih pomembnih 

standardov; 
- prevajanja elektrotehniških standardov, ki so v interesu PI-E, če SIST podpre izdajo prevodov kot 

slovenskih standardov; 
- nadaljevanje aktivnosti povezane z oblikovanjem pomlajenega strokovnega jedra Slovenije in 

zbornice; 
- analize učnih enot izobraževalnih programov (študijev) fakultet za potrebe prepoznavanja 

kompetenc za pristop k strokovnem izpitu; 
- posodobitev vsebine portala IZS -MSE in e-obveščanje članov o novostih s področja zakonodaje in 

predstavitev poklica pooblaščeni inženir elektro stroke in njegovega dela javnostim; 
- sodelovanje z Elektrotehniško zvezo Slovenije, Slovenskim društvom za geoelektriko, statično 

elektriko in strelovode; 
- sodelovanje s Hrvatsko komoro elektro inženjera (HKIE) in Elektrotehničnim društvom Zagreb 
 
MSS: 
- dokončanje standardiziranih popisov strojne stroke za stavbe v sklopu skupnega projekta IZS 
- priprava prevoda enega od uveljavljenih standardov, vezanih na zagotavljanje kakovosti zraka v 

prostorih (prednostno ASHRAE Standard 62.1);  
- priprava prevoda nemškega standarda, vezanega na prezračevanje stanovanj; 
- priprava krajših tematskih smernic; 
- sodelovanje in/ali priprava pripomb, predlogov in mnenj glede sistemskih zakonov in podzakonskih 

aktov; 
- priprava in/ali sodelovanje pri strokovnem izobraževanju in okroglih mizah 

 
MST: 
- sodelovanje pri standardizaciji popisov za elektro in strojna inštalacijska dela za stavbe v sklopu 

skupnega projekta IZS 
- izdelava kompetenčnega profila za PI-gozdarstva 
- priprava programskega orodja za izvedbo izračuna na podlagi smernice za zadrževanje požarne 

vode 
- izvedba predavanj za koordinatorje varnosti in zdravja pri delu v fazi projektiranja in izvajanja del  
- izdelava smernice in programa za pridobitev NPK »delavec za ročno urejanje cestnega prometa (t.i. 

mahalček)« 
- izvajanje in sodelovanje pri nalogah v povezavi z zunanjimi partnerji (ministrstva, strokovna 

združenja, izobraževalnimi ustanovami, inštituti itd); 
- organiziranje in soorganiziranje strokovnih dogodkov 
 
MSRG: 
- delo komisije za spremljavo sprememb in dopolnitev gradbene in rudarske zakonodaje ter 

podzakonskih aktov; 
- sodelovanje in/ali priprava pripomb, predlogov in mnenj glede sistemskih zakonov in podzakonskih 

aktov 
 
MSGeo: 
- priprava skupnih predstavitev in izobraževanj vezanih na pričetek uporabe ZKN; 
- aktivno sodelovanje z GURS pri pripravi podzakonskih aktov ZKN; 
- izobraževanje in pomoč članom o/pri dostopu do informacijskega sistema Kataster; 
- priprava programa obveznih izobraževanj (ZKN, podzakonski akti ZKN) in drugih izobraževanj; 
- spremembe in dopolnitve Tehničnih specifikacij; 
- priprava sprememb Cenika geodetskih storitev zaradi novih storitev po ZKN; 
- izdelava smernice za izvajanje geodetsko-inženirskih storitev pri izvajanju monitoringa v fazi 

gradnje in po končani gradnji; 
- izdelava več primerov vzorčnih elaboratov geodetskih storitev; 
- izdelava smernic za izdelavo elaborata zakoličbe in vzorčnih primerov; 
- Geoblog – novice, navodila, odgovori na vprašanja članov; 
- sodelovanje pri pripravi Evropskega dneva geodetov, jubilejnega 50. Geodetskega dneva; 
- sodelovanje z GIZ-GI, geodetskimi društvi, društvom sodnih izvedencev; 
- sodelovanje s CLGE, HKOIG; 
- predsedovanje in vodenje IG PARS/CLGE  
 


