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SPO·TOvANI

Inženirska zbornica Slovenije je vstopila 
v 2. desetletje delovanja s prenovljeno 
vizijo in strategijo, ki temelji na spremi-
njanju gradbene kulture. Poleg dvigovanja 
strokovnosti in odgovornosti bomo tudi v 
bodoãe posvetili veã pozornosti vzpodbu-
janju ustvarjalnosti in inovativnosti. Naš 
cilj je bolj kakovostna, hitra in varna gra-
dnja, ki bo pripomogla k veãji gospodarski 
rasti in zagotavljala zdravo in energetsko 
uãinkovito bivalno okolje.

Zagovarjamo enakopraven položaj 
pooblašãenih inženirjev vseh strok 
vkljuãno z arhitekti, ker je sodobna gradi-
tev multidisciplinaren proces, ki zahteva 
visoko strokovnost, odliãno usposobljenost 
in uãinkovito sodelovanje. Za uspešno mag. ârtomir Remec,  

predsednik IZS

izvedbo najzahtevnejših projektov pa sta 
ključni vlogi odgovornega vodje projekta, 
ki mora poleg koordinacije razliãnih strok, 
znati vzpostaviti pogoje za timsko delo, 
in odgovornega vodje investicije, ki mora 
v imenu in za investitorja poskrbeti za 
učinkovito vodenje investicije in vzpostaviti 
sinergijo vseh udeležencev v procesu gra-
ditve.

Posebno pozornost namenjamo  
vseživljenjskemu uãenju naših ãlanov 
in podpiramo strokovno izobraževanje 
za obnovo licence. Zavedamo se pomena 
univerzitetne izobrazbe, zato aktivno so-
delujemo v strokovnih svetih fakultet in 
v okviru Bolonjske reforme zagovarjamo 
temeljito prenovo inženirskih študijskih 
programov in uvajanje novih vsebin gospo-
darjenja, upravljanja, projektnega vodenja, 
komunikacije in drugih znanj na naãelih 
trajnostnega razvoja.

Prizadevamo si za dvig družbenega 
ugleda inženirskih strok in pooblašãenih 
inženirjev ter prepoznavnost naše zbornice 
in vplivnost pri sprejemanju zakonodaje. 
Smatramo, da si graditev kot pomembna 

družbeno gospodarska dejavnost zasluži 
najmanj svoj direktorat v resornem ministr-
stvu, za kar si prizadevamo skupaj z gospo-
darskimi zbornicami.

Kot ãlani Evropskega sveta inženirskih 
zbornic smo sodelovali pri pripravi pre-
dloga pogojev za enotno licenciranje 
pooblašãenih inženirjev v Evropi ter pri-
pravi in implementaciji etičnega kodeksa 
evropskih pooblaščenih inženirjev v drža-
vah članicah sveta. Aktivnosti Evropskega 
sveta inženirskih zbornic, v katere smo 
vključeni, so trenutno usmerjene v zago-
tavljanje kakovosti inženirskih storitev za 
pošteno ceno, kriterijem kakovosti za izbor 
najboljšega ponudnika na javnem razpisu in 
implementacijo Akta o majhnih in srednjih 
podjetjih v državah članicah sveta. Vse to 
bo v težavnih razmerah gospodarske krize 
pripomoglo k obstoju in razvoju kakovo-
stnih inženirskih podjetij, v katerih delujejo 
naši člani, pooblaščeni inženirji.



vZPODBUJAMO



USTvARJAL-
NOST
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE JE VSTOPILA V 2. DESETLETJE DELOVANJA S PRENOVLJENO VIZIJO 

IN STRATE  GIJO, KI TEMELJI NA SPREMINJANJU GRADBENE KULTURE. POLEG DVIGOVANJA STROKOVNOSTI 

IN ODGOvORNOSTI BOMO TUDI v BODOâE POSvETILI vEâ POZORNOSTI vZPODBUJANJU INOvATIvNOSTI IN 

USTVARJALNOSTI. NAŠ CILJ JE BOLJ KAKOVOSTNA, HITRA IN VARNA GRADNJA, KI BO PRIPOMOGLA K VEâJI 

GOSPODARSKI RASTI IN ZAGOTAvLJALA ZDRAvO IN ENERGETSKO UâINKOVITO BIVALNO OKOLJE.



IZS
Jar‰ka cesta 10b, 1000 Ljubljana 

T: +386 (0)1 547 33 40
F: +386 (0)1 547 33 20
I: www.izs.si 
E: izs@izs.si 

Zaposlenih: 7
âlanstvo: > 6.000 poobla‰ãenih inÏenirjev

PREdSEdnIK ZboRnIcE:
mag. ârtomir Remec,  
univ.dipl.inÏ.grad. 

INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Inženirska zbornica Slovenije je bila ustanovljena na 
ustanovnem zboru dne 21. novembra 1996 z namenom 
zagotavljanja strokovnosti in varovanja javnega interesa na 
podroãju urejanja prostora in graditve objektov ter varstva 
tretjih oseb.



1. doloãa strokovna naãela na podroãju 
graditve objektov,

2. pospešuje razvoj gradbenih, geodetskih 
in drugih inženirskih strok, združenih v 
zbornici ter skrbi za njihov ugled,

3. sodeluje z državnimi organi in organi 
lokalnih skupnosti ter zastopa stroko v 
razmerju do njih,

4. skrbi za strokovno izpopolnjevanje na 
podroãju gradbenega in drugega pro-
jektiranja ter opravljanja geodetskih 
dejavnosti ter sodeluje pri pripravi 
izobraževalnih programov ter v ta 
namen poleg uradnega glasila lahko 
izdaja tudi publikacije,

5. skrbi za strokovni razvoj in neodvis-
nost gradbenega in drugega projekti-
ranja, revidiranja projektne dokument-
acije, vodenja del in opravljanja nadzo-
ra pri graditvi objektov ter geodetskih 
storitev,

6. zastopa interese svojih ãlanov v 
razmerju do državnih organov, 
organov lokalne samouprave in delo-
dajalcev ter z namenom zagotavljanja 
njihove neodvisnosti in strokovnega 
razvoja ter nadzora nad opravljanjem 
dejavnosti gradbenega in drugega 
projektiranja ter opravljanja geodetske 
dejavnosti vodi sezname projektantov, 
geodetskih podjetij in drugih podjetij 
in institucij, ki sodelujejo pri gra-
ditvi objektov, ter opravlja storitve za 
potrebe svojih ãlanov,

NALOGE  

Naloge zbornice so doloãene v Zakonu o graditvi  

objektov ter statutu zbornice in so naslednje:

7. zagotavlja opravljanje strokovnih 
izpitov za tisti del odgovornega pro-
jektiranja, ki se nanaša na gradbeno 
in drugo projektiranje ter revidiranje 
naãrtov,

8. zagotavlja opravljanje strokovnih 
izpitov za odgovorno vodenje del,

9. zagotavlja opravljanje strokovnih 
izpitov za odgovorne geodete,

10. vzpostavi, vodi in vzdržuje imenik IZS,

11. mednarodno sodelovaje.

IZS izvaja aktivnosti vezane na 7, 8, 9 in 10 
toãko kot javno pooblastilo in zagotavlja izvajanje 
zakonov Ministrstva za okolje in prostor RS.



POSLANSTvO vIZIJA STRATE·KE 
USMERITvE

Inženirska zbornica Slovenije je samo-
stojna poklicna organizacija inženirjev in 
geodetov, ki v Republiki Sloveniji zago-
tavlja strokovnost in varuje javni interes 
na podroãju urejanja prostora in graditve 
objektov ter varstvo tretjih oseb. 

Svoje poslanstvo opravlja v obsegu: 
n varovanja in zastopanja interesov strok 

in pooblašãenih inženirjev združenih v 
zbornici v strokovni in širši javnosti, 

n svetovanja posameznikom in pravnim 
osebam, ki opravljajo dejavnosti na 
podroãju graditve in urejanja prostora 
in 

n zagotavljanja strokovnosti vseh 
pooblašãenih inženirjev. 

Prepoznavna in vplivna strokovna zborni-
ca zadovoljnih ãlanov, katerih kakovostne 
inženirske storitve pripomorejo k veãji 
gospodarski rasti ob istoãasnem upošte-
vanju pravil trajnostnega razvoja in kode-
ksa poklicne etike.

1. primerljivost izobrazbene ravni 
pooblašãenih inženirjev z EU 

2. konkurenãnost strokovnih znanj 
pooblašãenih inženirjev z EU 

3. izdajanje priroãnikov in kakovostno 
informiranje ãlanov in javnosti 

4. dvig družbenega ugleda inženirskih 
strok in pooblašãenih inženirjev 

5. prepoznavnost zbornice v javnosti in 
vplivnost pri sprejemanju zakonodaje 

6. ustreznost plaãila za kakovostno 
opravljeno inženirsko storitev 

7. zagotavljanje pogojev za delo 
pooblašãenih inženirjev 

8. uãinkovita notranja organiziranost 
zbornice in preglednost poslovanja 



ORGANIZIRANOST

IZS je organizacijsko razdeljena na šest 
matiãnih sekcij, ki so strokovno popolnoma 
samostojne. Najvišji organ zbornice je 
skupšãina, ki jo sestavljajo predsednik 
zbornice, po 8 predstavnikov vsake matiãne 
sekcije. Jedro vsebinskega delovanja so 
stalne delovne komisije in projektne skupine.

DISCIPLINSKI  

TOÎILEC

KOMISIJA  

ZA STATUT IN  

POSLOVNIK

DISCIPLINSKO  

SODI·âE

DISCIPLINSKA  

KOMISIJA

PREDSEDNIK  

ZBORNICE

UPRAVNI ODBOR

KOMISIJA ZA  

VPIS V IMENIK

NADZORNI  

ODBOR

SKUP·âINA  
ZBORNICE

KOMISIJE ZBORNICE 

n KOMISIJA ZA STROKOVNE 
IZPITE 

n KOMISIJA ZA IZOBRAÎEVANJE
n KOMISIJA ZA NATEâAJE
n KOMISIJA ZA SISTEMSKE 

ZAKONE
n KOMISIJA ZA INFORMIRANJE
n KOMISIJA ZA DOBRO PRAKSO
n PROJEKTNA SKUPINA ZA  

TARIFNE POGOJE

STROKOVNE SLUŽBE ZBORNICE 

n GENERALNA SEKRETARKA
n EVIDENČNA SLUŽBA
n SLUŽBA ZA STROKOVNE IZPITE
n SLUŽBA ZA IZOBRAŽEVANJE, 

INFORMIRANJE IN NATEČAJE
n FINANČNO RAČUNOVODSKA 

SLUŽBA
n TAJNIŠTVO ZBORNICE

n UPRAVNI ODBOR MATIâNE 
SEKCIJE GRADBENIh INÎENIRJEV

n UPRAVNI ODBOR MATIâNE 
SEKCIJE STROJNIh INÎENIRJEV

n UPRAVNI ODBOR MATIâNE 
SEKCIJE ELEKTRO INÎENIRJEV

n UPRAVNI ODBOR MATIâNE 
SEKCIJE INÎENIRJEV TEhNOL-
OGOV IN DRUGIh INÎENIRJEV

n UPRAVNI ODBOR MATIâNE 
SEKCIJE INÎENIRJEV RUDARSKE 
IN GEOTEhNOLOŠKE STROKE

n UPRAVNI ODBOR MATIâNE 
SEKCIJE INŽENIRJEV GEODETOV



mag. ârtomir Remec, 
univ.dipl.inž.grad.

Andrej Pov‰iã, 
univ.dipl.inž.str.

Jožef Studenãnik, 
univ.dipl.inž.metal. 
in mater., spec. za 
menedž.

Ivan Leban,  
univ.dipl.inž.el.

dr. Branko Zadnik, 
univ.dipl.inž.grad.

Predsednik Matiãne 
sekcije gradbenih 
inženirjev

Matej Kovaãiã, 
univ.dipl.inž.geod.

dr. Îeljko Vukeliç, 
univ.dipl.inž.rud. in 
geotehnol.

Predsednik matiãne 
sekcije strojnih inženirjev

Predsednik matiãne 
sekcije inženirjev  
tehnologov in drugih 
inženirjev

Predsednik matiãne 
sekcije elektro inženirjev

Predsednik matiãne 
sekcije inženirjev 
geodetov

Predsednik matiãne 
sekcije inženirjev rudarske 
in geotehnološke stroke

UPRAvNI ODBOR

âLANI

PREDSEDNIK



STROKOVNE SLUŽBE

S sprejemom nove sistemizacije 
delovnih mest in doslednim izvajanjem 
in izboljševanjem poslovnika kakovosti 
poslovanja, zagotavljamo preglednost in 
optimiziramo delovanje strokovnih služb 
zbornice.

Generalna sekretarka

mag. Barbara Škraba Flis

Evidenčna služba

Renata Gomboc

Služba za strokovne izpite

Martina Babnik

Služba za izobraževanje, informiranje in nateãaje

Petra Kavãiã  
Polona Okretiã

Finanãno raãunovodska služba

Marijan Rabiã

Tajnica

Anita Podhraški



DvIGUJEMO



STROKOvNOST
ZAGOVARJAMO ENAKOPRAVEN POLOŽAJ POOBLAŠâENIH INŽENIRJEV 

VSEH STROK VKLJUâNO Z ARHITEKTI, KER JE SODOBNA GRADITEV MULTI

DISCIPLINAREN PROCES, KI ZAHTEVA VISOKO STROKOVNOST, PRIMER-

NO USPOSOBLJENOST IN DOBRO SODELOVANJE. ZA USPEŠNO IZVEDBO 

ZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV PA STA KLJUâNI vLOGI ODGOvORNEGA 

VODJE PROJEKTA, KI MORA POLEG KOORDINACIJE RAZLIâ NIH STROK, 

ZNATI vZPOSTAvITI POGOJE ZA TIMSKO DELO, IN ODGOvORNEGA vODJE 

INVESTICIJE, KI MORA V IMENU IN ZA INVESTITORJA POSKRBETI ZA 

UâINKOVITO VODENJE INVESTICIJE IN VZPOSTAVITI SINERGIJO VSEH 

UDELEŽENCEV V PROCESU GRADITVE.



STROKOvNI IZPITI

PO ZAKONU O GRADITvI  
OBJEKTOv 

opravljajo strokovni izpit univerzitetni 
diplomirani inženirji, diplomirani inženirji, 
inženirji in tehniki, ki opravljajo inženir-
ske storitve in druga strokovna dela pri 
graditvi objektov ter želijo pri opravljanju 
takšnih inženirskih storitev nastopati kot 
odgovorni projektanti doloãene vrste 
naãrtov, odgovorni revidenti doloãene 
vrste naãrtov, odgovorni vodje doloãene 
vrste del pri gradnjah in odgovorni vodje 
doloãene vrste posameznih del pri gradnji.
 
PO ZAKONU O GEODETSKI 
DEJAvNOSTI 
opravljajo strokovni izpit tisti inženirji 
geodezije, diplomirani inženirji geodezije 
in univerzitetni inženirji geodezije, ki želijo 
nastopati kot pooblašãeni inženirji geodet-
ske stroke.

Standarde znanj, program in naãin opravljanja strokovnih 
izpitov predpiše minister pristojen za prostorske in gradbene 
zadeve.



RAZvR·âANJE  
IZPITOv 

Izpiti se razvršãajo glede na pooblastila, 
ki jih kandidati ob izpolnjevanju drugih 
zakonsko predpisanih pogojev lahko prido-
bijo po uspešno opravljenem strokovnem 
izpitu, in sicer na:
1. Osnovne izpite:

- iz odgovornega projektiranja (izpiti iz 
izdelovanja doloãenih vrst naãrtov),

- iz odgovornega vodenja del (izpiti iz 
vodenja doloãenih vrst del pri gradn-
jah),

- iz odgovornega vodenja posameznih 
del (izpiti iz vodenja doloãenih vrst 
posameznih del pri gradnjah) in 

2. Dopolnilne izpite:

- iz odgovornega revidiranja doloãenih 
vrst naãrtov in

- iz vseh vrst osnovnega izpita, razen 
izpita iz vodenja posameznih del pri 
gradnjah.

ZAKAJ OPRAvITI IZPIT 
 

Namen opravljanja osnovnega dopolnilne-
ga izpita je, da se preveri, ali je kandidat 
usposobljen za samostojno opravljanje 
tiste inženirske storitve, s podroãja katere 
opravlja takšen izpit, in ali obvlada osnove 
zakonitosti metod in tehnik za zagotavlja-
nje izvajanje takšne inženirske storitve 
tako, da lahko nastopa kot odgovorni 
projektant doloãne/druge vrste naãrtov, 
odgovorni revident doloãen vrste naãrtov, 
odgovorni vodja doloãene/dru ge vrste del 
oziroma odgovorni vodja doloãene/druge 
vrste posameznih del.

Z dnem uspešno opravljenega 
strokovnega izpita je posameznik 
dokazal, da je usposobljen za 
samostojno opravljanje tiste 
inženirske storitve, s podroãja 
katere je opravljal takšen izpit in 
si ob izpolnjevanju drugih pogojev 
doloãenih z zakonom, lahko pridobi 
status pooblašãenega inženirja in 
postane ãlan Inženirske zbornice 
Slovenije.



vPIS v IMENIK IZS 

Vlogo za vpis v imenik IZS mora posame-
znik oddati na predpisanih obrazcih za 
vpis. O vpisu v imenik IZS odloãa komisija 
za vpis v imenik. Komisija obravnava vloge 
za vpis enkrat meseãno, po potrebi tudi 
veãkrat. Posamezniku, katerega se vpiše v 
imenik IZS, zbornica izda potrdilo o vpisu, 
na katerem so navedena vsa njegova poo-
blastila po zakonu o graditvi objektov ter 
mu izda izkaznico in enotni žig.
Z dnem vpisa v imenik IZS pridobi posa-
meznik status pooblašãenega inženirja 
in postane ãlan Inženirske zbornice 
Slovenije.
V imenik IZS se lahko vpišejo:
n državljani Republike Slovenije,

n državljani držav ãlanic Evropske unije,

n državljani drugih tujih držav.

POGOJI ZA vPIS v IMENIK IZS 

Državljan republike Slovenije se lahko 
vpiše v imenik IZS, ãe izpolnjuje naslednje 
pogoje:
n da ima pridobljeno univerzitetno, 

visoko strokovno izobrazbo, višjo 
univerzitetno ali višjo strokovno izo-
brazbo tehniãne smeri, ki zagotavlja 
znanja potrebna za izdelovanje naãrtov 
doloãenih v zakonu o graditvi objektov,

n da ima pri IZS opravljen strokovni izpit 
za odgovorno projektiranje, odgovorno 
vodenje del oziroma opravljen strok-
ovni izpit iz geodetske stroke,

n da ni bil pravnomoãno obsojen na 
kaznivo dejanje zoper premoženje 
oziroma gospodarstvo na kazen zapora 
veã kot treh mesecev ali da mu v mat-
iãni državi ãlanici ni bil izreãen varnos-
tni ukrep prepovedi opravljanja poklica, 
razen ãe mu je veljavnost tega ukrepa 
že potekla in

n da ima ustrezne delovne izkušnje 
doloãene z Zakonom o graditvi objektov.

Îig in izkaznica 
pooblašãenega inženirja.

IMENIK POOBLA·âENIH INÎENIRJEV

Inženirska zbornica Slovenije vodi 
imenik pooblašãenih inženirjev v skladu 
z Zakonom o graditvi objektov. V imenik 
pooblašãenih inženirjev so vpisani 
odgovorni projektanti, odgovorni vodje 
del, odgovorni revidenti in odgovorni 
nadzorniki.



IMENIK POOBLA·âENIH INÎENIRJEV

âLAN STvO PO MATIâNIH SEK CI JAH âLAN STVO PO REGIJAH

Zastopanost ãlanstva po regijah je zelo 
razliãna. Najveã ãlanov zbornice prihaja 
iz veãjih mest, kot so Ljubljana, Maribor, 
Celje in njihove okolice.

Matiãna sekcija gradbenih inženirjev 

Matiãna sekcija strojnih inženirjev 

Matiãna sekcija elektro inženirjev 

Matiãna sekcija inženirjev tehnologov in  
drugih inženirjev 

Matiãna sekcija inženirjev rudarske in  
geotehnološke stroke 

Matiãna sekcija inženirjev geodetov

INÎENIRJI IZ DRUGIH DRÎAV  

Državljan EU se lahko vpiše v imenik IZS, 
ãe si pred vpisom v imenik pridobi ustre-
zno poklicno kvalifikacijo na Ministrstvu za 
okolje in prostor.
Državljan tuje države se vpiše v imenik 
IZS ob pogoju vzajemnosti, ãe so v matiãni 
državi vpisani v zbornico in izpolnjujejo 
pogoje za opravljanje inženirskih storitev, 
ki jih želijo opravljati v Republiki Sloveniji.
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Ljubljanska regija

Mariborska regija

Celjska regija

Gorenjska regija

Severno-primorska regija

Obalno-kra‰ka regija

Dolenjska regija

Prekmurska regija

Drugo



NAGRAJUJEMO



INOvATIvNOST
PRIZADEVAMO SI ZA DVIG DRUŽBENEGA UGLEDA INŽENIRSKIH STROK IN POOBLAŠâENIH INŽENIRJEV TER 

PREPOZNAVNOST NAŠE ZBORNICE IN VPLIVNOST PRI SPREJEMANJU ZAKONODAJE. KOT âLANI EvROPSKEGA 

SVETA INŽENIRSKIH ZBORNIC SMO SODELOVALI PRI PRIPRAVI PREDLOGA POGOJEV ZA ENOTNO LICENCIRANJE 

POOBLAŠâENIH INŽENIRJEV V EVROPI TER PRIPRAVI IN IMPLEMENTACIJI ETIâNEGA KODEKSA EVROPSKIH 

POOBLAŠâENIH INŽENIRJEV V DRŽAVAH âLANICAH SVETA. AKTIVNOSTI EVROPSKEGA SVETA INŽENIRSKIH 

ZBORNIC, V KATERE SMO VKLJUâENI, SO TRENUTNO USMERJENE V ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI INŽENIRSKIH 

STORITEV ZA POŠTENO CENO, KRITERIJEM KAKOVOSTI ZA IZBOR NAJBOLJŠEGA PONUDNIKA NA JAVNEM 

RAZPISU IN IMPLEMENTACIJO AKTA O MAJHNIH IN SREDNJIH PODJETJIH V DRŽAVAH âLANICAH SVETA. VSE 

TO BO V TEŽAVNIH RAZMERAH GOSPODARSKE KRIZE PRIPOMOGLO K OBSTOJU IN RAZVOJU KAKOVOSTNIH 

INŽENIRSKIH PODJETIJ, V KATERIH DELUJEJO NAŠI âLANI, POOBLAŠâENI INŽENIRJI.



Zbornik Dneva inÏenirjev Glasilo IZS.NOVO Spletna stran

IZOBRAÎEvANJE IN INFORMIRANJE

STROKOvNO IZBRAÎEvANJE

InÏenirska zbornica Slovenije je dejavna 
tudi na podroãju vseÏivljenjskega izobra-
ževanja v okviru Akademije za izobraževa-
nje. Za naše ãlane pripravljamo seminarje, 
posvete in okrogle mize. Letno organizi-
ramo okoli 40 dogodkov/izobraževanj; v 
letu 2008 se jih je udeležilo preko 2600 
posameznikov. Vsako leto izmeniãno v 
Ljubljani in Mariboru organiziramo tradici-
onalni Dan inženirjev z aktualnimi nosilni-
mi temami.

INFORMIRANJE

Prizadevamo si za kakovostno informi-
ranje ãlanov in javnosti. Stremimo za 
jedrnatimi in uãinkovitimi informacijami. 
Spletna stran je osrednje mesto komu-
niciranja zbornice s ãlani in javnostjo. 
Komuniciranje preko spletne strani 
dopolnjujemo z informiranjem s tiskanim 
glasilom, ki je bil v letu 2007 vsebinsko in 
oblikovno prenovljen. Pri vsebini glasila se 
osredotoãamo na informacije s podroãja 
poklicne problematike pooblašãanih 
inženirjev. Izdajamo štiri številke glasila 
letno. S ciljem ãim veãje aktualnosti novic 
ãlanom in drugim zainteresiranim pošilja-
mo kratka e-sporoãila.

Posebno pozornost namenj a mo 
vseživljenjskemu uãenju naših 
ãlanov in podpiramo strokovno 
izobraževanje za obnovo licence.



STROKOvNI SvET 

Je posvetovalni organ, ki pripravlja predloge, 
priporoãila, mnenja in ugotovitve o kvaliteti 
storitev, ki jih opravi poobla‰ãeni inÏenir, in 
o primernosti storitve v skladu s poklicno 
etiko/ etiãnim kodeksom. 
Vsaka sekcija ima svoj strokovni svet.
Strokovni svet se ukvarja s poklicnimi vpra-
‰a nji v povezavi s projektno in drugo doku-
mentacijo, ki je bila podpisana s strani ãlana 
posamezne sekcije in z zadevami, ki jih v 
razpravo predlagata ali upravni odbor posa
S 

mezne matiãne sekcije ali upravni odbor 
zbornice.
Strokovni svet pripravlja predloge, 
priporoãila, mnenja in ugotovitve na podla-
gi zakona, standardov in meril, ki veljajo v 
Republiki Sloveniji, ter na podlagi strokovne 
presoje.

DOBRA INŽENIRSKA PRAKSA 

Primeri dobre inže n nirske prakse na 
www.izs.si

Vprašanja in odgovori s podroãja grad- n

bene zakonodaje na www.izs.si

Vprašalnik oz. opomnik za definiranje  n

projektne naloge - za stavbe

Primeri pogodb n

Standardi gradnje in faze gradnje n

Register veljavnih slovenskih zakonov  n

in standardov s podroãja graditve

Priporoãila cenika geodetskih storitev n

Merila za vrednotenje inženirskih sto- n

ritev in program za izraãun

Upoštevanje investicijskih stroškov  n

pri elektronski opremi in inštalacije 
razliãnih vrst struktur

Forum IZS n

INÎENIRSKA ODLIâNOST

Informacije v elektronski obliki



ZBORNICA NAGRAJUJE 

Nagrada InÏenirske zbornice Slovenije se 
podeljuje posameznikom za njihov enkra-
ten inÏenirski doseÏek oz. veã doseÏkov v 
nekem ãasovnem obdobju ali za Ïivljenjsko 
delo. Nagrade se podeljujejo na mednaro-
dni ravni in se podeljujejo letno ob Dnevu 
inÏenirjev. Nagrada InÏenirske zbornice 
Slovenije dobiva velik pomen tudi za slo-
vensko druÏbo in sicer na podroãju:
n promocije primerov dobre prakse,

n uveljavljanja dobre prakse,

n izbolj‰anja kakovosti prostorskega 
naãrtovanja in graditve objektov,

n promocije znanja in strokovnosti,

n promocije interdisciplinarnega sodelo-
vanja razliãnih strok v procesu naãrto-
vanja, razvoja in graditve,

n zavedanja odgovornosti stroke do 
predlaganih in izvedenih re‰itev,

n izbolj‰anja kakovosti grajenega pros-
tora, v smislu doseganja ciljev trajnost-
nega razvoja in graditve. 

NAGRADE INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

Z namenom spodbuditi odgovorno in 
visoko kakovostno delovanje ãlanov 
InÏenirske zbornice Slovenije, smo v 
letu 2002 pristopili k podeljevanju 
Nagrade InÏenirske zbornice 
Slovenije za inÏenirske doseÏke.

NAGRADA ZA INOvATIvNOST 

Z namenom vzpodbujanja inovativnega 
pristopa pri inÏenirski dejavnosti smo v 
letu 2007 priãeli s podeljevanjem nagrade 
za inovativnost InÏenirske zbornice 
Slovenije. 
Nagrada se podeljuje za inovativen 
gradbeni projekt. S tem Ïelimo poudariti 
pomen inovativnosti za razvoj graditve na 
trajnostnih naãelih. Tako smo v na‰a pri-
zadevanja za dvigovanje gradbene kulture 
poleg odgovornosti, strokovnosti, kakovo-
sti in kreativnosti dodali ‰e inovativnost, ki 
bo prinesla inÏenirski dejavnosti ‰e veãjo 
veljavo in teÏo. 

Nagrada za inovativnost



âLANSTVO V MEDNARODNIH  
ORGANIZACIJAH 

2000 - Matiãna sekcija gradbenih inÏenirjev 
IZS se je aktivno vkljuãila v Evropski svet 
gradbenih inÏenirjev – EccE (European 
Council of Civil Engineers).

2001 - IZS je bila na zasedanju generalne 
skup ‰ãine v Moskvi, sprejeta v Svetovno 
zvezo inÏenirskih organizacij – WFEo 
(World Federation of Engineering  
Organizations).

2003 - IZS je ustanovna ãlanica Evropskega 
sveta inÏenirskih zbornic – EcEc 
(European Council of Engineers Chambers). 

2009 - Matiãna sekcija geodetov je postala 
aktivna ãlanica Evropskega združenja 
pooblašãenih inženirjev geodezije - cLGE 
(Council of European Geodetic Surveyors).

MEDNARODNO SODELOvANJE

PARTNERSTvO Z DRUGIMI  
INÎENIRSKIMI ZBORNICAMI 

Leta 1998 smo z bavarsko inÏenirsko 
zbornico sklenili kooperacijsko pogodbo 
s katero so se doloãile oblike sodelovanja. 

Dobro medsebojno sodelovanje v zadnjih 
letih pa je botrovalo podpisu pogodbe o 
so delovanju med InÏenirsko zbornico  
Slo ve ni je in InÏenirsko zbornico Sa‰ke 
(Inge nieur kammer Sachsen) 19. maja 2004 
v Ljubljani. 

Leta 2005 je bil podpisan sporazum o 
sodelovanju s Hrvaško zbornico arhitek-
tov in inženirjev in Madžarsko inženir-
sko zbornico. Inženirska zbornica ârne 
Gore in Srbska inženirska zbornica sta 
se sporazumu pridružili leta 2006.

Januar 2009  
Predsednik IZS sku-
paj z bivšim in seda-
njim predsednikom 
Bavarske inženirske 
zbornice.

September 2003  
Podpis ustanovnega 
dokumenta ECEC.

November 2007  
Generalna skup‰ãina 
ECEC v Zagrebu.

âlanice ECEC so inÏenirske 
zbornice Slovenije, Nemãije, 
Italije, Avstrije, âe‰ke, Poljske, 
Slova‰ke, MadÏarske, Hrva‰ke, 
ârne gore, Srbije, Bolgarije in 
Grãije.



InÏenirska zbor ni ca Slovenije 
Jar‰ka cesta 10b 
1000 Ljubljana, Slovenija

InÏenirska zbornica Slovenije:  
www.izs.si
Slovenska inÏenirka zveza: 
e-pošta: zveza-ing@siol.net 
Ministrstvo za okolje in prostor RS: www.mop.gov.si 
Evropski svet inÏenirskih zbornic: 
www.ecec.net 


