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SVETOVNI GRADBENI FORUM 2019 – ODPORNOST
STAVB IN INFRASTRUKTURE

Inženirska zbornica Slovenije (IZS) ter Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Univerze v Ljubljani (UL FGG) pod pokroviteljstvom svetovne zveze inženirskih
organizacij WFEO med 8. in 11. aprilom 2019 v Ljubljani organizirata Svetovni
gradbeni forum z naslovom Odpornost stavb in infrastrukture.
Ob jubilejni stoti obletnici organiziranega združevanja inženirjev v zbornici in hkrati
ob stoti obletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani, z njo pa tudi Tehnične fakultete,
se bodo aprila 2019 v slovenski metropoli zbrali strokovnjaki na Svetovnem gradbenem forumu, ki bo posvečen strokovni tematiki odpornosti stavb in infrastrukture,
pri čemer bo program razdeljen na šest glavnih tem.
Forum bo potekal v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije (IZS) ter Fakultete
za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG). Svetovni gradbeni
forum z letnico 2019 je vzela pod okrilje svetovna zveza inženirskih organizacij
WFEO (World Federation of Engineering Organizations), potekal pa bo med 8. 4. in
11. aprilom v Cankarjevem domu v Ljubljani. Forum je organiziran pod častnim
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
Osnovna tema na dogodku bo odpornost stavb in infrastrukture, gostje pa bodo
razpravljali o gradnji stavb v duhu trajnostnega razvoja, ki sloni na kakovosti, a hkrati
ne pozablja na kulturno dediščino in varovanje okolja, kar je izziv vseh svetovnih
inženirjev, ki se spopadajo z vse ekstremnejšimi naravnimi pojavi in ujmami.
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Tridnevni delovni program foruma, ki bo pospremljen s spoznavnim sprejemom, gala večerjo in tehnično ekskurzijo, bo razdeljen na šest tematskih
sklopov:
—— energija v 21. stoletju,
—— izobraževanje in usposabljanje inženirjev ter njihova vloga v družbi,
—— gradbeništvo 4.0,
—— kulturna dediščina v digitalnem svetu,
—— upravljanje tveganj zaradi nesreč in odpornejše skupnosti,
—— upravljanje nepremičninam in premoženja ter informacijsko modeliranje
gradenj (BIM).
Forum pa ni namenjen le izmenjavi mnenj in znanja s tujimi strokovnjaki s
področja gradbeništva, temveč tudi in predvsem predstavitvi idej slovenskih
strokovnjakov in dejavnosti domačih podjetij, ki imajo tako veliko priložnost
za lažji preboj v svet. Zato prireditelji vabijo, da se forumu pridružite ne le kot
udeleženec, temveč tudi kot soustvarjalec, sponzor ali razstavljavec. K temam
pogovorov se lahko prijavite s posredovanjem povzetkov referatov, rok za njihov
oddajo je 15. oktober 2018 (https://www.wcf2019.org/call-for-abstracts).
Ob koncu drugega (svetovnega) inženirskega dogodka na slovenskih tleh z
veliko mednarodno veljavo bo pripravljena tudi Ljubljanska deklaracija, ki
bo temeljila na vseh podanih predavanjih in kratkih predstavitvah, uradno pa
jo bo sprejela in promovirala svetovna zveza inženirskih organizacij WFEO.
Več informacij lahko najdete na spletni strani Inženirske zbornice Slovenije (www.
izs.si), uradni spletni strani foruma WCF 2019 (www.wcf2019.org) ali prek spletnega
obrazca na uradni strani foruma (http://submissions.wcf2019.org).
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