
Obrazec 4: 
PREDSTAVITEV KANDIDATA ZA 

 
Funkcijo: Člana upravnega odbora MRSR, Skupščina IZS – Predstavnik MSRG 
 
Ime: Matej          Priimek: Koršič 
 
Letnica rojstva: 1981 
 
Kraj stalnega prebivališča: Ljubljana 
 
Izobrazba: univ. dipl. inž. geol. 
 
Datum vpisa v imenik IZS: 16.04.2012 
 
Identifikacijska številka: RG0146 
 
Prevladujoče področje dela (projektiranje, nadzor, vodenje del, svetovalni inženiring, vodenje 
investicij …): Projektiranje, vodenje del, nadzor 
 
Do 10 referenc z letnico zaključka projekta:  

1. Revizija projekta PZI za črpalne in kontrolne vodnjake za zniževanje tlaka za 
objekt NSRAO, št. projekta NRVB-B052/058-1; NRVB---7I/02, april 2021 – načrt s 
področja geotehnologije in rudarstva 

2. Projekt DGD, PZI in PID ponikovalnih vodnjakov za objekt Iskra Mehanizmi na 
Brniku. Št. projekta 139-2018. Oktober 2019. 

3. Projekt DGD, PZI vodnjakov za potrebe ogrevanja objekta Iskra Mehanizmi na 
Brniku. Št. projekta 139-2018. Maj 2019. 

4. Hidrogeološko poročilo o izvedenih raziskavah za potrebe projektiranja 
vodnjakov za ogrevanje objekta Iskra Mehanizmi na Brniku. Št. projekta 139-
2018. Januar 2019. 

5. Hidrogeološko poročilo o izvedenih raziskavah za potrebe projektiranja 
vodnjakov za ogrevanje objekta kopališče Ilirija v Ljubljani. Št. projekta 190020. 
Maj 2020. 

6. Načrt DGD, PZI, PID vodnjakov za potrebe ogrevanja objekta Kopališče Ilirija v 
Ljubljani. Št. projekta 190020. Januar 2021. 

7. Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode. Kopališče 
Ilirija v Ljubljani. Št. projekta 190020-AT. December 2020. 

8. Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode zaradi gradnje 
in obratovanja nove državne ceste Šentrupert – Velenje – SKLOP 1. Št. projekta 
180143-AT. Januar 2021. 

9. Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode. Bežigrajski 
športni park v Ljubljani. Št. projekta 180346-AT. April 2020. 

10. Hidrogeološki elaborat za potrebe izdelave PZI za državno cesto Šentrupert – 
Velenje – SKLOP 1. Št. projekta 180143-GEO-HG. November 2020.  

 
Navedba razlogov zakaj kandidirate in za kaj si boste prizadevali, če boste izvoljeni: 
Moja kandidatura sloni na želji po zagovarjanju in zastopanju interesov svojih kolegov 
strokovnjakov in inženirjev geologije v sklopu IZS. Menim, da kot strokovnjak iz 
geologije oz. bolj natančno hidrogeologije stroko razumem, nudim pomoč oz. sem 
povezovalni člen med člani IZS in upravnim odborom MSRG ter upravnim odborom IZS.     
 

Podpis kandidata: 
 


