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STRATEŠKA DEKLARACIJA IZS
ZA RAZVOJNI PREBOJ DIGITALNO PRENOVLJENE
TRAJNOSTNE GRADITVE V SLOVENIJI

Inženirska Zbornica Slovenije se ob 
25-letnici delovanja s ponosom ozira na 
prehojeno pot, na kateri je vzpostavila 
spoštovano in zaupanja vredno inštitu-
cijo vseh inženirjev v procesu graditve. 
IZS je danes porok kakovosti storitev in 
zaščite javnega interesa v procesu gra-
ditve in hkrati konstruktivni partner 
državi pri oblikovanju normativnih 
pogojev dela. Kot taka je prepoznana 
tudi v tujini, saj se aktivno vključuje v 
razprave o statusu in pogojih dela inže-
nirjev tako na evropski, kot tudi svetov-
ni ravni.

25-letnica razvoja in rasti IZS je prilož-
nost za pogled naprej, za določitev 
novih strateških ciljev delovanja v 
prihodnjem obdobju. IZS je danes 

sodobna organizacija, ki združuje več 
kot 7.000 inženirjev. Zbornica je v odlič-
ni formi za spopad z vsemi sodobnimi 
izzivi. Notranje trdna je pripravljena na 
strateške povezave z drugimi organiza-
cijami s področja graditve, prostora in 
okolja, saj je jasno, da so ambiciozni cilji 
dosegljivi le s sodelovanjem in sinergijo 
vseh akterjev – tako javnih, kot tudi 
zasebnih.

Inženirska zbornica Slovenije je svoj 
jubilej praznovala z zelo odmevnim ter 
izjemno obiskanim Strateškim foru-
mom. Eminentni uvodničarji in gosti 
okroglih miz so nakazali usmeritve, ki 
bodo usmerjale delovanje zbornice v 
prihodnjih letih.
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Naloga IZS v prihodnjih letih bo 
povezovati usmeritve evropskega 
zelenega dogovora z vsakdanjim 
življenjem in prostorom ter graditi 
trajnostno in vključujočo prihodnost 
za vse. Naše vrednote so VARNOST, 
TRAJNOST, DIGITALNA PREOBRAZ-
BA in VKLJUČENOST, naš način dela 
pa ustvarjanje mostov med svetom 
narave in tehnike, znanosti in tehno-
logije, umetnosti in kulture. Govori-
mo o odgovorih na zelene in digital-
ne izzive za preoblikovanje našega 
življenja na bolje.

STRATEŠKE USMERITVE DELOVANJA 
IZS V NASLEDNJEM OBDOBJU BODO:

  VARNOST
Ena od prioritetnih usmeritev IZS je bila in 
mora biti tudi v prihodnje zagotavljanje 
varne-ga in zanesljivega grajenega okolja. 
Predpogoj za to je visoka strokovnost 
naših članov in družbeni konsenz o 
pomembnosti te problematike. Zato si bo 
IZS tudi v prihodnje prizade-vala za celovi-
to prenovo slovenskega stavbnega fonda, 
ki bo poleg energetske učinkovitosti vklju-
čevala tudi protipotresno, protipožarno in 
protipoplavno obnovo.

       TRAJNOST
Vloga inženirjev, združenih v IZS je ključna 
pri prehodu v trajnostno in zeleno graditev. 
Zato bomo v prihodnje načrtovali takšne 
objekte, ki bodo energijsko učinkoviti, 
grajeni s pomočjo naravnih obnovljivih 
virov in v čim večji meri sposobni reciklaže, 
odporni na podnebne spremembe in s čim 
manjšimi emisijami toplogrednih plinov in 
snovi v okolje, s čimer bomo prispevali h 
krožnemu gospodarstvu na področju 
graditve in aktivnemu varovanju okolja.

  DIGITALNA 
  PREOBRAZBA
IZS se zaveda nujnosti digitalne preobraz-
be procesa graditve od načrtovanja, izgra-
dnje ter upravljanja in vzdrževanja objek-
tov. V tem procesu že imamo uspehe, 
nameravamo pa v prihodnosti svojo aktiv-
no vlogo na tem področju še okrepiti. 
Predvsem bomo proaktivno sodelovali pri 
uvajanju sodobnih digitalnih platform v 
proces graditve in soustvarjali pogoje za 
standardizacijo rešitev, izobraževanje in 
implementacijo. Ocenjujemo, da ima 
Slovenija na tem področju znaten zaosta-
nek, zato bomo temu področju namenili 
ustrezno pozor-nost ter z aktivnim sodelo-
vanjem z inštitucijami na področju izvaja-
nja gradnje ta zaostanek poskusili nadok-
naditi. Naši inženirji bodo aktivni promo-
torji integralnega projektiranja pre-ko refe-
renčnih digitalnih platform GIS (geografski 
informacijski sistem) in BIM (informaci-jsko 
modeliranje objektov), njihovi digitalni pro-
jekti pa bodo vključeni v ekosisteme 
pamet-nih mest vasi in skupnosti.

  VKLJUČENOST
IZS bo v prihodnjem obdobju delovala v 
skladu z načeli iniciative imenovane, Novi 
evropski Bauhaus, ki združuje državljane, 
strokovnjake, podjetja in institucije, da 
ponovno osmislijo bolj trajnostno življenje v 
Evropi in širše. Zato bo delo zbornice inklu-
zivno in povezovalno. Za dosego ambicio-
znih ciljev bomo aktivno sklepali partner-
stva s sorodnimi strokovnimi javnimi, civilni-
mi in zasebnimi organizacijami in v skupnih 
platformah poskušali udejanjiti gornje 
izzive. Zbornica bo nadaljevala s sodelova-
njem z resornim in drugimi ministrstvi pri 
razvoju kakovostnih in izvedljivih zakono-
dajnih rešitev, ki bodo skladne z zakonodajo 
EU ter v največjo korist vseh uporabnikov. 
Pomembna bo osredotočenost na ljudi, 
skrb za enako-pravnost strok ter visoko 
strokovnost in skladen razvoj kompetenc, 
potrebnih za uspešno izvedbo evropskega 
zelenega dogovora.


