
Obrazec 4: 
 
 

PREDSTAVITEV KANDIDATA ZA 
 
Funkcijo: članica skupščine IZS 
 
Ime: Lidija    Priimek: Kegljevič Zagorc              
 
Letnica rojstva: 1970 
 
Kraj stalnega prebivališča: Male Lašče 
 

Izobrazba: doktorica znanosti, magistra ekonomskih ved, inženir gradbeništva 
 
Datum vpisa v imenik IZS: 14. 12. 2010 
 
Identifikacijska številka: G-3210 
 
Prevladujoče področje dela (projektiranje, nadzor, vodenje del, svetovalni inženiring, vodenje 
investicij …): svetovalni inženiring in vodenje investicij. 
 
 
Do 10 referenc z letnico zaključka projekta:  
 

1. svetovalni inženiring in vodja projekta za fazo izdelave projektne dokumentacije, 
pridobitev nepremičnin in pridobitev vseh dovoljenj za gradnjo 1. in 2. etape 3. razvojne 
os jug– delno zaključeno v letu 2020, preostalo v zaključevanju; 

2. svetovalni inženiring in vodja projekta za fazo izdelave projektne dokumentacije, 
pridobitev nepremičnin in pridobitev vseh dovoljenj za gradnjo 3. in 4. etape 3. razvojne 
os jug – v izvajanju; 

3. svetovalni inženiring in vodja projekta za fazo izdelave projektne dokumentacije, 
pridobitev nepremičnin in pridobitev vseh dovoljenj za gradnjo 1. odseka 3. razvojne 
osi sever – v izvajanju; 

4. svetovalni inženiring in vodja projekta za fazo izdelave projektne dokumentacije, 
pridobitev nepremičnin in pridobitev vseh dovoljenj za gradnjo 2. odseka 3. razvojne 
osi sever – delno zaključeno v letu 2020 in 2021, preostalo v izvajanju; 

5. svetovalni inženiring in vodja projekta za fazo izdelave projektne dokumentacije, 
pridobitev nepremičnin in pridobitev vseh dovoljenj za rekonstrukcijo AC priključka na 
Letališko cesto v Ljubljani– zaključeno 2020; 

6. svetovalni inženiring in vodja projekta za fazo izdelave projektne dokumentacije, 
pridobitev nepremičnin in pridobitev vseh dovoljenj za rekonstrukcijo HC priključka na 
Leskoškovo cesto v Ljubljani– zaključeno 2021; 

7. svetovalni inženiring za pridobitev projektne dokumentacije in vseh dovoljenj za 
gradnjo trgovskega objekta Ikea v Ljubljani – zaključeno 2020; 

8. svetovalni inženiring in vodja projekta za fazo izdelave projektne dokumentacije, 
pridobitev nepremičnin in pridobitev vseh dovoljenj za gradnjo nove bolnišnice za 
vaskularno kirurgijo na Otočcu– zaključeno 2015. 

9. svetovalni inženiring in vodenje izdelave projektne dokumentacije, strokovnih podlag, 
okoljskega poročila in državnega prostorskega načrta za celovito ureditev pristanišča 
za mednarodni promet v Kopru – zaključeno 2012, 

10. svetovalni inženiring in vodenje izdelave projektne dokumentacije ter pridobitev 
gradbenega dovoljenja za gradnjo novega upravnega centra Jesenice. 
 

 



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

- odpravo krivic, ki so bile s sprejemom ZAID povzročene nadzornim inženirjem; 
- nedvoumno ureditev statusa nadzornih inženirjev v gradbeni zakonodaji in ZAID; 
- omogočanje mladim inženirjem, da bodo lahko opravljali strokovne izpite in v okviru teh 

izdelali strokovne naloge iz vseh področij gradbeništva, ne samo iz projektiranja, kot je 
to do sedaj;  

- vključevanje mladih inženirjev ter inženirjev z referencami in praktičnimi izkušnjami na 
aktualnih projektih v delovne skupine IZS; 

- ukinitev sedanjega načina nadziranja pooblaščenih inženirjev, ki je za sodobno 
inženirsko delo neprimerno in ponižujoče; 

- oblikovanje interdisciplinarnih skupin in večja vključenost IZS pri pripravi zakonodaje, 
ki se neposredno ali posredno nanaša na graditev objektov; 

- pravilno navedbo izobrazbe v imeniku IZS, saj so obstoječi podatki zavajajoči (inženirji 
imajo lahko več končanih smeri šolanja); 

- sistemsko ureditev področja strokovnega izobraževanja in dodeljevanja kreditnih točk, 
večja preglednost pri vrednotenju izobraževanj ter ukinitev obstoječe prakse 
sankcioniranja v primeru, da PI ali NI ne dosegata zadostno število točk v določenem 
letu (kaznovanje brez predhodnega obvestila, neustrezno izdajanje odločb v 
disciplinskih postopkih, idr.) ter 

- dvig ugleda IZS znotraj strokovne javnosti, saj IZS inženirjem ne sme predstavljati zgolj 
finančne in birokratske ovire ter represijskega organa. 

 
 
 
 
 
 

Podpis kandidata: 
 

Dr. Lidija Kegljevič Zagorc  
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