Obrazec 4:
PREDSTAVITEV KANDIDATA ZA
Funkcijo: _član nadzornega odbora zbornice____________________________________
Ime: __Tomaž

Priimek: __Košič______________________

Letnica rojstva: __1967______________________________
Kraj stalnega prebivališča: _Ljubljana, Gustinčičeva 56,
___________________________________________
Izobrazba: univ. dipl. inž. grad., mag. ekonomskih znanosti
Datum vpisa v imenik IZS(G) 28.5.1998 in (PI-P) 19.6.2020
Identifikacijska številka: G-0747, PI – P 0001________________________
Prevladujoče področje dela (projektiranje, nadzor, vodenje del, svetovalni inženiring, vodenje
investicij …): svetovalni inženiring, vodenje investicij

Do 10 referenc z letnico zaključka projekta:
1. Priprava projekta nadgradnje žel. Proge na odseku med Mariborom in Šentiljem d.m.
2020
2. Priprava projekta nadgradnje žel. Vozlišča Pragersko, 2019
3. Priprava projekta III razvojna os, odsek Slovenj Gradec Velenje, 2020
4. Priprava projekta III razvojna os, odsek Valjenje – AC A 1, 2021
5. Priprava projekta III razvoja os jug, AC pri NM do priključka Poganci (NM), 2019
6. Priprava projekta III razvoja os jug, od priključka Poganci (NM) do priključka Maline,
2021,
7. Vodenje priprave projekta razvoja kordonskih prog v RS, 2018,
8. Vodenje priprave projekta razvoja regionalnih prog v RS, 2021,
9. Vodenje in koordiniranje priprave projekta Divača Kp, II tir,2020,
10. Koordiniranje priprave več projektov izgradnje AC odsekov v RS, 2014,
Navedba razlogov zakaj kandidirate in za kaj si boste prizadevali, če boste izvoljeni:
IZS je pomembna stanovska organizacija, ki združuje različne stroke, ki sodelujejo v okviru
investicijskih procesov. Prizadeval si bom, da bo IZS ohranjala in še povečevala ugled,
svojim članom pa nudila čim boljšo strokovno podporo. Dobro materialno stanje, pregledno in
pošteno finančno poslovanje sta zelo pomembna dejavnika za uspešnost zbornice. Svoje
naloge bom opravljal vestno, v duhu dobrega gospodarja, predvsem pa sledil statutu IZS. ,V
primerih ugotovljenih odklonov bom hitro ukrepal. Interdisciplinarna znanja gradbeništva,
prometnega inženirstva in ekonomije bom s pridom uporabil pri izvrševanju funkcije za katero
kandidiram.

Podpis kandidata:

TOMAZ
KOSIC

Digitalno podpisal
TOMAZ KOSIC
Datum: 2022.01.07
14:57:46 +01'00'

