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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:___________ Strokovni naziv: __________________________ 

Izobraževalna organizacija, ki je diplomo izdala: _____________________________________ 
 
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: ______________________________________________________ 

 



 

2 

 

 
 
 
OBVEZNE PRILOGE: 

 
 

1. Delovne izkušnje 
 
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. Opis treh referenčnih del in dokumentacija* na USB ključku: 
 
- Kratek opis treh referenčnih del s področja vodenja del pri gradnji s konkretnim opisom 

vašega dela. Vsako referenco na kratko opišite na polovici A4 formata in podpišite. 
 
- *Dokumentacijo treh zgoraj opisanih referenčnih del s področja vodenja del pri gradnjah 

predate ob prijavi na USB ključu v PDF obliki (USB ključ označite s svojim imenom in 
priimkom).  

 
Za *dokumentacija za referenčno delo pri strokovnem izpitu za vodjo del šteje: 
- Načrt organizacije gradbišča z opisom del kandidata ali, 
- Terminski plani graditve, materiala in delovne sile z opisom ali, 
- Preiskave materialov in vgrajenih inštalacij ter opreme z opisi postopkov ipd. ali, 
- Dokazilo o zanesljivosti objekta (ne zadostuje samo vodilna mapa ampak je potrebno priložiti 
vsaj del dokumentacije navedene v vodilni mapi npr. PID, projektni pogoji, izjave o lastnostih 
materialov, tehnološki projekt). 
 
Reference v tiskani obliki prinesete na ustni del izpita. 
 
Izpit se opravlja na podlagi preloženih referenčnih del, pisno (izdelava naloge) pa 
samo v primeru, kadar kandidat ne more predložiti referenčnih del. Obvezne 
priloge:  
- Pisna izjava kandidata, da bo izdelal nalogo in utemeljen razlog zakaj referenčnih del ne more 
predložiti. 
- Kratek opis vašega dela s področja vodenja del (opis mora obsegati vsaj polovico strani A4 
formata). 
 
 
3. Overjeno dokazilo o pridobljeni strokovni izobrazbi (Če ste si izobrazbo pridobili na 
visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji, vam ni potrebno prilagati navedenega dokazila. 
Predlagamo pa vam, da vlogi predložite overjeno fotokopijo o pridobljeni izobrazbi, saj bo tako 
vloga za vpis v imenik obravnavana takoj, v nasprotnem primeru pa se bo postopek prijave 
nadaljeval šele, ko bomo s strani fakultete oz. izobraževalne inštitucije prejeli potrdilo, da se 
podatki o izobrazbi, ki ste jih podali v vlogi za vpis v imenik, ujemajo z matično evidenco 
fakultete oz. izobraževalne inštitucije. 
 


