Obvezne vsebine letnega programa poklicnega usposabljanja za pooblaščene in nadzorne inženirje za leto 2019
Obvezne vsebine
IZS - velja za vse MS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

naslov
Zakonodaja (GZ, ZAID, ZUreP-2)
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
Izdelava projektne dokumentacije po integralni metodi (vključena predstavitev Zakona o varstvu okolja ter Uredbe o posegih v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje)
Uredba o razvrščanju objektov
Standardi: SIST 16310
Pravila stroke o podrobni vsebini projektne dokumentacije - zvezek 0,1 2
Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije - namen, vsebina, udeleženci, pravni vidik
Naloge nadzora, v skladu z novo zakonodajo
Predstavitev aktov IZS (izvajanje nadzora nad delom članov IZS)
Etični kodeks (pooblaščeni inženirji, nadzorni inženirji, vodje del)

opomba

Zavarovanje odgovornosti po Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti

po sprejetju etičnega kodeksa vodij del
po sprejetju in uskladitvi vsebin med strankami MOP-SZZ-IZS-ZAPS-GZS

PURES-2

ko bo sprejet

Električne instalacije v požarno izjemno ogroženih okoljih in/ali v eksplozijsko ogroženih okoljih in/ali v okoljih z nevarnimi plini in tekočinami
Navodila in predpisi za projektiranje strelovodnih naprav
Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE)
Prenovljena pravilnika in tehnični smernici s področja električnih inštalacij v stavbah in zaščite pred delovanjem strele

ko bodo sprejeta
ko bodo sprejeti

MSS, MSE, MSG
12.
MSE
13.
14.
15.
16.
MSGeo
17.
18.
19.

Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru in prehod v nov koordinatni sistem D96/TM
Geodetska izmera GNSS, kombinirana terestrična in izmera GNSS (koncepti, izvedba, kakovost)
Pomen nove prostorske zakonodaje (ZUREP-2, ZGO) na delo geodeta
MSG

19.

Evrokodi za nadzornike
MSRG

20.
21.
22.

Načrtovanje geotehničnih raziskav
Kamnolomi – umeščanje, zakonodaja in koncesija
Predori

Opomba: To ni seznam izobraževanj temveč seznam obveznih vsebin letnega programa poklicnega usposabljanja za leto
2019. Z udeležbo na teh izobraževanjih si pooblaščeni in nadzorni inženirji pridobijo obvezni del kreditnih točk za leto 2019.
Pooblaščeni in nadzorni inženirji morajo v letu 2019 zbrati najmanj šest kreditnih točk, od tega najmanj tri točke iz teh obveznih
vsebih. Pri tem se upoštevajo tudi točke evidentirane v letu 2018.
Seznam usposabljanj s področja obveznih in izbirnih vsebin za pooblaščene in nadzorne inženirje za leto 2019 je objavljen na
povezavi http://www.izs.si/izobrazevanja/seznam-usposabljanj/.

