
Obrazec 4: 
 

PREDSTAVITEV KANDIDATA ZA 

 
 
Funkcijo:  
 
ČLAN UPRAVNEGA ODBORA MSG 
 
ČLAN SKUPŠČINE IZS 
 
 
Ime: BERNARDKA  Priimek: JURIČ 
 
Letnica rojstva: 1973 
 
Kraj stalnega prebivališča: Pleterje 76, 2324 Lovrenc na Drav. polju 
 
Izobrazba: mag. tehniškega varstva okolja, dodiplomski študij:  univ. dipl. gosp. inž.  
 
Datum vpisa v imenik IZS: 15.3.2005 
 
Identifikacijska številka: G-2329 
 
Prevladujoče področje dela (projektiranje, nadzor, vodenje del, svetovalni inženiring, vodenje 
investicij …):  projektiranje, nadzor, svetovalni inženiring 
 
 
Do 10 referenc z letnico zaključka projekta:  
 
 

1. Državni prostorski načrt in okoljsko poročilo za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do 
Lucije: DPN. Nova Gorica: Projekt d.d., 2012.  

2. Državni prostorski načrt  in  okoljsko poročilo za prestavitev obstoječega prenosnega 
plinovoda R26 Krašnja-Kresnice na območju Dešna. Nova Gorica: Projekt d.d., 2012.  

3. Rekonstrukcija prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34: DPN in okoljsko 
poročilo. Nova Gorica: Projekt d.d., 2012.  

4. Izdelava projektne dokumentacije za vozno mrežo na p. Postojna in p. Logatec: PZI za 
p. Logatec (na progi G50 Ljubljana-Sežana d.m.). Nova Gorica: Projekt d.d., 2014. 

5. Študija izvedljivosti nadgradnje proge Divača-Sežana d.m.-(Opčine)(WP2): končno 
poročilo. Nova Gorica: Projekt d.d., 2014. 

6. Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R51B TE-TOL - Fužine/Vevče: DPN in 
okoljsko poročilo. Nova Gorica: Projekt d.d., 2015. 

7. Nova železniška proga Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja z navezavo na letališče 
Jožeta Pučnika Ljubljana : prostorski in urbanistično razvojni elaborat: študija variant. 
Nova Gorica: Projekt d.d.: Proarc d.o.o., 2015. 

8. 110 KV kablovod od RTP 110/20 KV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP 
Škofije: DPN, okoljsko poročilo in IDP. Nova Gorica: Projekt d.d., 2016. 

9. 110 KV kablovod od RTP 110/20 KV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP 
Vrtojba: DPN, okoljsko poročilo in IDP.  Nova Gorica: Projekt d.d., 2016. 

10. Izvedba del pri nadgradnji odseka železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica 
Podvoz na postaji Poljčane : PZI. Nova Gorica: Projekt d.d., 2018. 

 
 
 



Celotno bibliografijo pa si lahko pogledate na tem spletnem naslovu: 
 
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=as%3D24994&db=cobib&mat=allmateria
ls 
 
Navedba razlogov zakaj kandidirate in za kaj si boste prizadevali, če boste izvoljeni: 
 
Že sedaj aktivno sodelujem v Projektni skupini za zakonodajo in vodim delovno skupino za 
varstvo okolja, zato si bom še naprej prizadevala za smiselne in v praksi izvedljive rešitve v 
zakonodaji. V kolikor bi bila izvoljena, bom  lahko s svojim delom  zaradi širokega področja 
dela (gradbeništvo, varstvo okolja, varnost in zdravje pri delu in prostorsko načrtovanje) 
uspešno sodelovala pri premagovanju ovir pri razvoju stroke. Zavzemala se bom, da se v delo 
zbornice vključi čim  več inženirk.  
 
 
 

 
 
Podpis kandidata: 

 


