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Inženirska zbornica Črne gore  
(Inženjerska komora Crne Gore) 

Hrvaška zbornica gradbenih inženirjev  
(Hrvatska komora inženjera građevinarstva)  

Zbornica pooblaščenih arhitektov in inženirjev Makedonije 
(Komora na ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženeri na Makedonija),  

Inženirska zbornica Slovenije 
Inženirska zbornica Srbije  

(Inženjerska komora Srbije) 

s polnim medsebojnim upoštevanjem in razumevanjem potreb za dolgoročno, ciljano ter 
učinkovito profesionalno, programsko in strokovno sodelovanje sprejemajo 

ODLOK O 
USTANOVITVI 

INŽENIRSKE INICIATIVE ZA REGIONALNO SODELOVANJE 

1.  
Na podlagi predhodnih pobud in Deklaracije iz Perasta z dne 2. 6. 2012 bodo 
Inženirska zbornica Črne gore, Hrvaška zbornica gradbenih inženirjev, Zbornica 
pooblaščenih arhitektov in inženirjev Makedonije, Inženirska zbornica Slovenije in 
Inženirska zbornica Srbije (Inženjerska  komora  Crne Gore, Hrvatska komora  
inženjera građevinarstva, Komora ovlaštenih arhitekata i inženjera Makedonije,   
Inženirska zbornica Slovenije, Inženjerska komora Srbije) (v nadaljevanju: inženirske 
zbornice): 

− upoštevale splošna in posamezna prizadevanja za izboljšanje družbenega 
položaja inženirske stroke, 

− upoštevale zahteve trajnostnega razvoja, 
− prepoznale nujnost uskladitve izobraževanja inženirjev in potreb prakse,  
− uvidele, da se globalizacija uresničuje edino in samo lokalno.  

Z odlokom in navedenimi odredbami potrjujejo svoj interes ter soglašajo, da z 
delovanjem "INŽENIRSKE INICIATIVE ZA REGIONALNO SODELOVANJE" 
premišljujejo, utrjujejo in vodijo skupno politiko z namenom izboljšanja inženirske 
prakse ter družbenega položaja pooblaščenih inženirjev v svojih državah in širše.   

2.  
"Inženirska iniciativa za regionalno sodelovanje" (v nadaljevanju IIRS) ni pravna 
oseba in nima sedeža. Ustanovi se kot prijateljska in delovna oblika dolgoročnega 
sodelovanja inženirskih zbornic. 
O smotrnosti in obstoju Inženirske zbornice IIRS se bo skrbelo skupno in 
posamezno.  
S podpisom tega odloka postanejo inženirske zbornice članice IIRS-ja.    
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3.  
IIRS deluje na rednih in izrednih sestankih. Praviloma bodo redni sestanki dvakrat na 
leto, in sicer spomladi in jeseni.  
V IIRS-ju sodelujejo pooblaščeni predstavniki inženirskih zbornic in njihovi sodelavci. 
Število sodelavcev ni omejeno.   
Pooblaščeni predstavniki inženirskih zbornic sestavljajo delovni odbor, ki soglasno 
sprejema odločitve.  

4.  
Sestanki se odvijajo na sedežih inženirskih zbornic, in sicer ciklično.  
Inženirska zbornica, ki je gostitelj sestanka, poskrbi za pripravo in organizacijo 
sestanka, njen pooblaščeni predstavnik pa vodi sestanek ter usklajuje dejavnosti 
med trenutnim in naslednjim sestankom.  

5.  
IIRS ima svoja delovna telesa. V osnovi se delovna telesa oblikujejo kot projektni timi 
z nalogo, ki jo opravijo v prid vseh članov IIRS-ja.  
Projektni tim imenuje delovni odbor z odlokom. V odloku o oblikovanju projektnega 
tima se navede naloga in pričakovani rezultat ter rok za izdelavo predloga odloka o 
sprejetju rezultatov projekta.  
Člani projektnega tima izberejo vodjo tima, ki usmerja in usklajuje delo članov. 

6.  
Stroške sodelovanja, vključno s stroški potovanja, namestitve in morebitnih 
nadomestil za udeležence sestanka ter člane projektnih timov, poravnajo inženirske 
zbornice.   
Gostitelj sestanka poravna neposredne in spremljajoče stroške organizacije 
sestanka.  
O spremljajočih programih sestanka odloča organizator sestanka. 

7.  
Cilj IIRS-ja je izboljšanje družbenega in strokovnega ugleda pooblaščenih inženirjev.  
Z namenom, da ustvari pogoje in spodbudi spremembe družbene zavesti o 
prispevanju pooblaščenih inženirjev k splošnemu družbenemu ter ekonomskemu 
napredku in trajnostnemu razvoju, kar je strokovna, materialna in moralna 
odgovornost pooblaščenih inženirjev, si bo IIRS s svojim delovanjem prizadevala 
ustvariti splošna pravila in pogoje za optimalno izvedbo inženirskih storitev. 
Člani IIRS-ja razumejo, da je osnova za oblikovanje pravil in pogojev uporaba 
vrhunskih novih inženirskih znanj ob nemotenem ter nujnem prenosu novih 
tehnologij.     

8.  
S ciljem doseganja polne učinkovitosti pri delu in izražanja lastnega prepričanja bo 
IIRS pri svojem delovanju posebno pozornost namenila doseganju realnih ciljev, ki si 
jih bo zadala. 
Primarni cilj IIRS-ja je doseči sprejemljivo raven harmonizacije kakovosti prostora, v 
katerem pooblaščeni inženirji ponujajo in opravljajo inženirske storitve.    

9.  
Delovni odbor IIRS-ja bo na osnovi osme točke tega odloka izbiral in odločal o 
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prednostnih projektih ter času realizacije le-teh, upoštevajoč, da na kakovost 
prostora, v katerem pooblaščeni inženirji ponujajo in opravljajo inženirske storitve, 
vplivajo: zakonski predpisi, s katerimi se urejajo pogoji gradnje objektov; zakonski 
predpisi, s katerimi se urejajo pravice in odgovornosti pooblaščenih arhitektov ter 
inženirjev v procesu priprave in gradnje objektov; družbeno ovrednotenje vloge 
pooblaščenih arhitektov in inženirjev v oblikovanju prostora trajnostne gradnje; 
sistem javne nabave inženirskih storitev pooblaščenih arhitektov in inženirjev; 
usklajenost strokovnih interesov pooblaščenih arhitektov in inženirjev; materialni 
položaj pooblaščenih arhitektov in inženirjev. 
Interes IIRS-ja je, da se s skupnim in soglasnim delovanjem članic IIRS-ja na 
državnih ravneh dosežejo najvišji mogoči standardi pri opravljanju inženirskih storitev 
in njihovo ovrednotenje. 
V skladu z izraženim interesom si IIRS zada, vendar ne izključno, naslednje cilje: 
harmonizacija izobraževanja na regionalni ravni; avtomatično medsebojno 
priznavanje dosežene stopnje izobrazbe na državni ravni; uskladitev zakonskih 
predpisov; uvedba državnih registrov strokovnjakov, pooblaščenih arhitektov in 
inženirjev; svoboda gibanja pooblaščenih arhitektov in inženirjev, in sicer v skladu z 
interesi javnih ter zasebnih naročnikov, vendar z upoštevanjem lokalnih omejitev in 
pogojev.  
      

10.  
IIRS se bo posebej zavzemala za splošno, regionalno sprejemanje javnih in 
zasebnih naročnikov "Smernic za javno nabavo inženirskih storitev", ki jih je 
pripravila Hrvaška zbornica gradbenih inženirjev (Hrvatska komora inženjera 
građevinarstva) in v zvezi s tem za ugotavljanje osnov za oblikovanje regionalne 
vrednosti inženirskih storitev ter popolno opuščanje pogajanj za opravljanje 
inženirskih storitev na osnovi najnižje cene ponujene storitve.  
IIRS bo posebno pozornost namenila razvijanju sistema povezovalnega delovanja 
pooblaščenih arhitektov in inženirjev posameznih strok, pri čemer bo upoštevala ter 
spodbujala partnerstvo v nudenju in opravljanju inženirskih storitev.     

12.  
Članice IIRS-ja si bodo prizadevale, da bodo delovale usklajeno pred javnostjo in 
oblastjo. Obvezujejo se k medsebojnemu informiranju o vseh vidikih svojega 
delovanja, katerega namen je izboljšanje in zaščita dostojanstva stroke ter položaja 
pooblaščenih arhitektov in inženirjev v družbi.    

13.  
IIRS se ustanovi za nedoločen čas. 
IIRS-ju se lahko s privolitvijo vseh članic pridružijo tudi druge zbornice inženirjev ali 
arhitektov. 
Iz IIRS-ja lahko inženirska zbornica kadar koli prostovoljno izstopi, tako kot se ji je 
tudi pridružila.    

14.  
Predsedniki inženirskih zbornic ali pooblaščene osebe s podpisom tega odloka 
potrjujejo, da je njihova inženirska zbornica sprejela pomembno in brezpogojno 
odločitev o pristopu k IIRS-ju. 
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Ta odlok so sestavile in istočasno podpisale vse članice IIRS-ja v petih enakih izvodih, 
od katerih vsaka članica zadrži en originalen izvod.  

Odlok ima skupaj s podpisnim listom štiri strani. 

 

Dunaj, 16. 11. 2012 

 
Za Inženirsko zbornico Črne gore 

(Inženjerska komora Crne Gore) 
 
 

_________________________ 
Ime in priimek, predsednik 

 
 

Za Hrvaško zbornico gradbenih inženirjev 
(Hrvatska komora inženjera građevinarstva) 

 
_________________________ 

Ime in priimek, pooblaščeni predstavnik 
 
 

Za Zbornico pooblaščenih arhitektov in inženirjev Makedonije 
(Komora na ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženeri Makedonije) 

 
________________________ 

Ime in priimek, pooblaščeni predstavnik 
 
 
 

Za Inženirsko zbornico Slovenije 
 

________________________ 
Ime in priimek, predsednik  

 
 

Za Inženirsko zbornico Srbije 
(Inženjerska komora Srbije) 

 
_______________________ 

Ime in priimek, predsednik 


