
Obrazec 4: 
 

PREDSTAVITEV KANDIDATA ZA 
 
Funkcijo: _____član upravnega odbora MSG____________________________________ 
 
Ime: ___Danilo___________________              Priimek: ______Malnar__________________ 
 
Letnica rojstva: ____1978_____________________ 
 
Kraj stalnega prebivališča: ___Ruparjev dol 7, Gabrje, 8321 Brusnice______________ 
 
Izobrazba: 
______univ.dipl.inž.grad._______________________________________________ 
 
Datum vpisa v imenik IZS: ____15.4.2008____________________ 
 
Identifikacijska številka: _____G-2731_____________________ 
 
Prevladujoče področje dela (projektiranje, nadzor, vodenje del, svetovalni inženiring, vodenje 
investicij …): projektiranje, vodenj del, koordiniranje projektov na projektni in izvedbeni ravni 
 
Do 10 referenc z letnico zaključka projekta:  

- rekonstrukcija mostu čez Težko vodo v Novem mestu (projektant tehnologije odra, 
vodenje del 2009),  

- Vzdrževalno proizvodna baza Livada (OVP, 2008) 
- Rekonstrukcija Centralne čistilne naprave v Novem mestu (OP, vodja tehnologij, 

2013) 
- nadvoz Hajdina, sklop A1 (vodja tehnologije, organizacija gradnje, 2014) 
- nadvoz Ribče Litija (vodja tehnologije, organizacija gradnje, 2014)  
- interventna ojačitev viadukta Trojane (vodja tehnologij, vodja del, 2014),  
- Hotel Intercontinental v Ljubljani (vodja tehnologij, organizacija gradnje, 2016)  
- sanacija Šmihelskega mosta čez Krko v Novem mestu (projektant rekonstrukcije 

voziščne konstrukcije, vodenje del, 2017), 
- projektiranje opornih in podpornih zidov na javnih cestah in drugih projektov (OP) kot 

npr: podporni zid Mercator NM Hipermarket, Podporni zid Trava Podplanina, 
Podporni zid Mokronog, Sanacija usada ob Težki vodi (2021) 

- proj. in gradnja Podzemne parkirne hiše v Kopru (vodja projektne ekipe, projektant, 
tehnologija, 2021)  

 
Navedba razlogov zakaj kandidirate in za kaj si boste prizadevali, če boste izvoljeni: 
 
Za zastopanje interesov inženirjev Dolenjske in Bele Krajine.  
Dvig ugleda in vpliva gradbenih inženirjev znotraj IZS. Za poenotenje strokovnega izpita 
pooblaščenega inženirja ne glede na delo, ki ga inženir opravlja (praktične izkušnje tako iz 
projektive kot tudi iz vodenja del). Gradbeni inženir je lahko vodja projekta ali gradnje za vse 
vrste objektov.  Za povečanje ugleda vodij del (enakovreden položaj kot ga imajo ostali 
pooblaščeni inženirji). Faznost izdelave PZI dokumentacije (kompleksni projekti). Mehanska 
odpornost in stabilnost obvezni del načrtov za manj zahtevne in zahtevne objekte že za fazo 
DGD. Volilna pravica v IZS glede na delež članstva v IZS...  
 
 

Podpis kandidata: 
 

_________________ 
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