
Obvestilo za Seminar IZS 2022.docx 

1 

OBVESTILO 
ZA PRIPRAVLJALNI SEMINAR ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA IN ZA IZPITNE ROKE 

za pooblaščenega inženirja in za vodjo del 
 

matične sekcije rudarjev in geotehnologov (MS-RG) pri IZS 

 

 

A.   Čas pripravljalnega seminarja in roki za izpit  
Seminar:    od ponedeljka, 21. 2. 2022 do petka, 25. 2. 2022 

Izpitni roki:   sreda, 20. 4. 2022 in sreda, 26. 10. 2022 

 

 

B.   Pripravljalni seminar 

1. Pripravljalni seminar za opravljanje strokovnega izpita za pooblaščenega inženirja in vodjo del na področju 

rudarske in geotehnološke stroke organizira:    

Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov SRDIT. 
Aškerčeva 12,  

1000 Ljubljana,  

tel.    01 47 04 610  

e-naslov:   nives.vukic@ntf.uni-lj.si  

 

2. Pripravljalni seminar bo za pripravo na strokovni izpit: 

za Pooblaščenega inženirja  

na podlagi 10. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) (Uradni list RS, št. 61/2017) 

in 

za Vodjo del  
na podlagi 14. člena Gradbenega zakona (GZ) (Uradni list RS, št. 61/2017 in 72/2017 – popr.) in 10. člena Zakona o 

arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) (Uradni list RS, št. 61/2017) 
 

za področje rudarstva, geotehnologije in geologije.  

 

3. Predavanja bodo potekala iz naslednjih predmetov izpitnega programa:  

− Predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, 

zborničnega sistema ter osnov varstva okolja in splošnega upravnega postopka – splošni del 

− Investicijski procesi in vodenje projektov – splošni del 

− Varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov (varstvo pred požarom, varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami idr.) – splošni in posebni del  

− Področni predpisi in standardizacija s področja graditve objektov – splošni in posebni del 
 Tehnologija podzemnih gradenj; načrtovanje in izvedba podpornih ukrepov pri podzemnih gradnjah, geotehnične 

konstrukcije, geomehanika  

 Standardizacija in tehnični predpisi 

 Geometrične meritve 

 

4. Prijavnica   

− Prijavnico na seminar je treba posredovati organizatorju (SRDIT) najkasneje do 17. 2. 2022. 

− Izvedba seminarja je odvisna od števila prijav (najmanj 5). 

 

5. Cena seminarja  

− Cena seminarja za udeleženca na seminarju znaša 700,00 EUR (DDV ni obračunan, ker SRDIT na podlagi 94. člena 

DDV-1 ni davčni zavezanec).  

− Cena vključuje izvedbo seminarja in gradivo.  

− Kotizacijo je treba nakazati pred izvedbo seminarja na poslovni račun:  

št.:  SI56 6100 0001 0391 763 (Delavska hranilnica d.d. Ljubljana).  

− Potrdilo o plačilu je treba poslati organizatorju seminarja, do začetka seminarja. 

− Račun in potrdilo o udeležbi boste prejeli po izvedbi seminarja. 

 

 

C.   Strokovni izpiti  
Strokovni izpiti potekajo pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS), Jarška 10-B, 1000 Ljubljana. Informacije o 

strokovnih izpitih in izpitnih programih je mogoče dobiti na spletni strani IZS (www.izs.si), po telefonu (01) 547 

33 26; 547 33 40 (uradne ure: ponedeljek, sreda, četrtek, petek od 10.00 do 12.00; v torek od 14.00 do 16.00) ali osebno 

na sedežu IZS (uradne ure: ponedeljek, sreda, četrtek, petek od 08.00 do 12.00; v torek od 12.00 do 16.00).  


