
PRIJAVA K STROKOVNEMU IZPITU za vodjo del  
 
Ustrezno označite s katerega področja želite opravljati izpit:  

• gradbeništvo • tehnologija 
• strojništvo • geotehnologija in rudarstvo 
• elektrotehnika  

 
Ime in priimek kandidata-ke: ________________________________________________________ 

Rojen-a dne, kraj, država: __________________________________________________________ 

Stalno prebivališče (ulica, poštna številka, pošta): _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Začasno prebivališče, izpolnite le v primeru, če želite na ta naslov tudi prejemati pošto  (ulica, 
poštna številka, pošta): 
________________________________________________________________________________ 

 

Zaposlen-a:______________________________________________________________________ 

Delovno mesto:___________________________________________________________________ 

Telefon doma – na delovnem mestu:__________________________________________________ 

Elektronski naslov doma – na delovnem mestu:__________________________________________ 

 
Podatki o diplomi 
Številka:_______________________________   Datum:___________________________________ 

Izobraževalna organizacija, ki je diplomo izdala: _________________________________________ 

 
Pisni del strokovnega izpita nameravam opravljati kot (označiti):  

• predložil bom tri referenčna dela iz področja izvajanja gradenj (dokumentacijo dostavite v 
PDF obliki na USB ključku na naslov Inženirske zbornice Slovenije), 

• izdelal bom pisno nalogo (le v primeru, da referenčnih del ne morete predložiti - *Izjava 
kandidata). 

 
Izpit želim opraviti na razpisan izpitni rok, ki bo predvidoma: _________________ 
 
Podpisani/a soglašam, da se podatki, ki so navedeni v prijavi, uporabijo in vodijo za potrebe evidenc 
Inženirske zbornice Slovenije in izjavljam, da bom poravnal/a stroške izpita najpozneje v osmih dneh 
po prejemu obvestila. 
 
V/na: ___________________                 Dne: _____________                         

 

Podpis kandidata: 

 
 

Plačnik računa: ______________________________________________________________ 

Davčna številka plačnika: ______________________________________________________ 

 



OBVEZNE PRILOGE: 
 

1. Pisna izjava pravne ali fizične osebe (s.p.), da ste pri njej opravljali inženirske storitve vodenja 
del pri gradnjah, v kateri naj bo naveden čas opravljanja takšnih storitev po opravljeni 
izobrazbi z navedbo odgovornih vodij del (s svoje stroke) s katerimi ste sodelovali. 
Izjavo lahko poda le tista pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje 
za izvajalca, kar pravna oseba dokazuje z izpiskom iz sodnega registra (šifra dejavnosti) 
svojim statutom, družbeno pogodbo, zapisnikom skupščine, fizična oseba pa s priglasitvenim 
listo. Za izjavo izdajatelj moralno in materialno odgovarja.   

 
 

2.  
a) V primeru, da boste predložili tri referenčna dela:  
- Kratek opis treh referenčnih del s področja vodenja del pri gradnji. Vsako referenco na 

kratko opišite na polovici A4 formata.   
- Tri zgoraj opisana referenčna dela s področja vodenja del pri gradnjah predate ob prijavi 

v PDF obliki na USB ključu. Za referenčna dela se štejejo načrt organizacije gradbišča, 
terminski plan, opis vodenja del, gradbena knjiga, gradbeni dnevnik, dokazilo o 
zanesljivosti objekta, tehnološki načrti, preiskave materialov ipd..  

- Reference v tiskani obliki prinesete na ustni del izpita. 
 

b) V primeru, da boste pisali nalogo:  
- * Pisna izjava kandidata, da bo izdelal pisno nalogo in razlog zakaj referenčnih del ne 

more predložiti.  
- Kratek opis vašega dela s področja vodenja del (opis mora obsegati vsaj polovico strani 

A4 formata). 
 

 
 
NEOBVEZNE PRILOGE: 

1. overjena fotokopija diplome/spričevala  
(Predlagamo vam, da prijavi predložite overjeno fotokopijo diplome, saj bo tako prijava k 
strokovnemu izpitu obravnavana takoj, v nasprotnem primeru pa se bo postopek prijave 
nadaljeval šele, ko bomo s strani izobraževalne ustanove oz. fakultete prejeli potrdilo, da se 
podatki o izobrazbi, ki ste jih podali v prijavi k strokovnemu izpitu, ujemajo z matično evidenco 
izobraževalne ustanove oz. fakultete).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


