
Obrazec 4: 
PREDSTAVITEV KANDIDATA ZA 

 
Funkcijo: Član Upravnega odbora MSGeo_________________________________________ 
 
Ime: Simona_____________________              Priimek: ČEH__________________________ 
 
Letnica rojstva: 1972_________________________________________________________ 
 
Kraj stalnega prebivališča: Ljubljana_____________________________________________ 
 
Izobrazba: univ.dipl.inž.geod.__________________________________________________ 
 
Datum vpisa v imenik IZS: 07.02.2002____________________________________________ 
 
Identifikacijska številka: Geo0181 __________________________ 
 
Prevladujoče področje dela (projektiranje, nadzor, vodenje del, svetovalni inženiring, vodenje investicij 
…): vodenje del, geodezija, zemljiško-knjižno urejanje________________________ 
 
Do 10 referenc z letnico zaključka projekta: _______________________________________ 
 
 »Izdelava katastrskega elaborata za kategorizirane ceste na območju Mestne občine Ljubljana«, 

2021 
 

 »Vpis osi državnih cest in objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture«, 2020 
 
 » Izdelava geodetskega načrta v okviru projekta »Izdelava PZI za rekonstrukcijo delov odsekov na 

AC A2 0022 in 0622 Grosuplje – Ivančna Gorica, 0410 priključek Ivančna Gorica, 0023 in 0623 
Ivančna Gorica – Bič ter 0072 in 0672 Bič – Trebnje V«, 2020 

 
 »Izdelava in posredovanje geodetskega načrta za potrebe izdelave PZI projektne dokumentacije za 

rekonstrukcijo ceste in objektov na odsekih AC A1/0038 Slovenske Konjice – Dramlje od km 6,060 
do km 6,540«, 2018 

 
 »Izdelava in posredovanje geodetskega načrta za potrebe izdelave PZI projektne dokumentacije za 

rekonstrukcijo AC A1 Šentilj – Srmin na odseku 0042/0642 Šentrupert – Vransko«, 2017 
 

 »Geodetska izmera in izris neto tlorisnih površin objektov kompleksa GH Union v Ljubljani«, 2017 
 
 »Popis stanja plinohramov in plinomerov za potrebe evidentiranja rezervoarjev UNP na območju 

celotne Slovenije«, 2013 
 
 »Ureditev zemljiškoknjižnega stanja Grand hotela Union«, 2012 
 
 »Koncesija za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja MOL«, 2011 
 
 »Vpis osnovnih šol na območju MOL v kataster stavb«, 2011 
___________________________________________________________________ 
 
Navedba razlogov zakaj kandidirate in za kaj si boste prizadevali, če boste izvoljeni: 
 
Kandidiram, ker menim, da lahko s svojim dolgoletnim delovanjem v širokem spektru geodezije in 
izkušnjami v UO MSGeo in nekaterih komisijah IZS, še veliko doprinesem k uresničevanju ciljev MSGeo. 
Prizadevala si bom za prepoznavnost, vlogo in ugled geodezije znotraj strokovnih krogov kot ostale 
zainteresirane javnosti. 
 

  Podpis kandidata: 
 

_________________ 
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