
Obrazec 4: 
 

PREDSTAVITEV KANDIDATA ZA 
 
Funkcijo: člana upravnega odbora MSE, člana skupščine IZS – predstavnika MSE 
 
Ime: Andrej             Priimek: Korak 
 
Letnica rojstva: 1976 
 
Kraj stalnega prebivališča: Slovenska Bistrica 
 
Izobrazba: magister znanosti s področja elektrotehnike 
 
Datum vpisa v imenik IZS: 25.03.2008 
 
Identifikacijska številka: E-1637 
 
Prevladujoče področje dela (projektiranje, nadzor, vodenje del, svetovalni inženiring, vodenje 
investicij …): projektiranje, vodenje projektov 
 
Do 10 referenc z letnico zaključka projekta:  

- Objekti odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov Vrbina, ARAO, 2021 
(projektna dokumentacija za izvedbo gradnje; pooblaščeni inženir načrtov s področja 
elektrotehnike) 

- Zamenjava ESO opreme, NKS sistema in SCADA sistema predorov Pletovarje in 
Golo rebro, DARS, 2021 (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje; vodja 
projekta, pooblaščeni inženir načrtov s področja elektrotehnike) 

- Energetsko napajanje in ESO oprema predora Llogara (6 km), Albanija, 2020 
(projektna dokumentacija za izvedbo gradnje; pooblaščeni inženir načrtov s področja 
elektrotehnike) 

- 2. tir železniške proge Divača – Koper, ESO oprema predorov T1-T8 (v skupni dolžini 
20,322 km), 2020 (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje; namestnik vodje 
projekta, pooblaščeni inženir načrtov s področja elektrotehnike) 

- Širitve proizvodnega objekt LLC KRKA RUS Moskva, Rusija, 2020 (projektna 
dokumentacija za izvedbo gradnje; pooblaščeni inženir načrtov s področja 
elektrotehnike) 

- Proizvodno skladiščni objekt FRAPAK BEHEER B.V., AN ZEEWOLDE, 2020 (projekt 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projektna dokumentacija 
izvedenih del; pooblaščeni inženir načrtov s področja elektrotehnike, odgovorni 
projektant načrtov električnih inštalacij in električne opreme) 

- Železniška proga Maribor – Šentilj, predor Pekel, 2019 (projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo; odgovorni projektant načrtov električnih 
inštalacij in električne opreme, koordinator načrtov) 

- Poslovni objekti DOMEL na Trati pri Škofji Loki, 2017 (projekt za izvedbo; odgovorni 
projektant načrtov električnih inštalacij in električne opreme) 

- HE Brežice - jezovna zgradba, HESS, d.o.o., 2017 (projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del, navodila za obratovanje in 
vzdrževanje; odgovorni izvajalec svetovanja za električne inštalacije in električno 
opremo, odgovorni projektant načrtov električnih inštalacij in električne opreme) 

- RDC Razvojni center Bodovlje, KNAUF INSULATION, d.o.o., 2015 (projekt za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del; 
odgovorni projektant načrtov električnih inštalacij in električne opreme) 

 
Navedba razlogov zakaj kandidirate in za kaj si boste prizadevali, če boste izvoljeni: 



Za posodabljanje pravil stroke skladno z zadnjim stanjem tehnike ter aktivno promocijo poklica 
pooblaščenega inženirja v izobraževalnih ustanovah in pridobivanje mlajših članov zbornice. 
 
 
 

Podpis kandidata: 
 

_________________ 
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