
Imenik pooblaščenih inženirjev 
Imenik pooblaščenih inženirjev je vzpostavljen na podlagi Zakona o graditvi objektov.  
V imenik pooblaščenih inženirjev se vpisujejo posamezniki, ki želijo v Republiki 
Sloveniji nastopati kot odgovorni projektanti, odgovorni nadzorniki, odgovorni 
revidenti, odgovorni geodeti in odgovorni vodje del za zahtevne objekte. Podatke 
pridobivamo na podlagi vlog posameznikov. Izvleček iz imenika pooblaščenih 
inženirjev je dostopen na naši spletni strani. Imenik pooblaščenih inženirjev vodimo 
od leta 1998, ki se dnevno ažurirara. Imenik pooblaščenih inženirjev ni povezan z 
nobeno drugo javno evidenco. 
 
 
Imenik geodetov 
Imenik geodetov je vzpostavljen na podlagi Zakona o geodetski dejavnosti. V imenik 
geodetov se vpisujejo posamezniki, ki izvajajo geodetske storitve. Podatke 
pridobivamo na podlagi vlog posameznikov. Izvleček iz imenika geodetov je dostopen 
na naši spletni strani. Imenik geodetov vodimo od leta 2011, ki se dnevno ažurirara. 
Imenik geodetov ni povezan z nobeno drugo javno evidenco. 
 
 
Seznam izdanih odločb o poklicni kvalifikaciji 
Inženirska zbornica Slovenije na podlagi 34.c člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1C) izvaja naloge pristojnega organa v 
skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom 
držav članic Evropske unije, Evropskega prostora in Švicarske konfederacije za 
opravljanje reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji in sicer za naslednje 
regulirane poklice: odgovorni projektant, odgovorni vodja del in odgovorni vodja 
posameznih del, odgovorni nadzornik in odgovorni nadzornik posameznih del in 
odgovorni revident. Odločbe izdajamo od leta 2010. 
Inženirska zbornica Slovenije na podlagi Zakona o geodetski dejavnosti izvaja naloge 
pristojnega organa v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih 
kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega prostora in Švicarske 
konfederacije za opravljanje reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji in 
sicer za naslednja regulirana poklica: odgovorni geodet in geodet. Odločbe izdajamo 
od leta 2011. 
Seznam ažuriramo enkrat mesečno. Podatke pridobivamo na podlagi vlog 
posameznikov. Seznam ni povezan z nobeno drugo javno evidenco.  
 
 
Knjiga izpitov  
Strokovni izpit po Zakonu o graditvi objektov opravljajo inženirji in tehniki, ki 
opravljajo inženirske storitve in druga strokovna dela pri graditvi objektov ter želijo 
pri opravljanju takšnih inženirskih storitev nastopati kot odgovorni projektanti 
določene vrste načrtov, odgovorni revidenti določene vrste načrtov, odgovorni vodje 
določene vrste del pri gradnjah in odgovorni vodje določene vrste posameznih del pri 
gradnjah. Strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov izvajamo od leta 1998. 
 
Strokovni izpit po Zakonu o geodetski dejavnosti za geodetsko stroko opravljajo tisti 
inženirji geodezije, diplomirani inženirji geodezije in univerzitetni inženirji geodezije, 
ki želijo nastopati kot pooblaščeni inženirji za geodetsko stroko. Strokovne izpite za 
geodetsko stroko izvajamo od leta 2000. 
 



Strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev opravljajo posamezniki, ki imajo 
najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo po študijskem programu prve stopnje 
geodetske smeri in, ki želijo izvajati geodetske storitve. Strokovne izpite za 
geodetsko stroko izvajamo od leta 2011. 
 
Podatki o opravljenih strokovnih izpitih se vodijo v knjigi izpitov.  Vsebina knjige 
izpitov je določena v 52. členu Pravilnika o strokovnih izpitih s področja opravljanja 
inženirskih storitev. Podatke za vpis v knjigo izpitov pridobivamo iz prijav kandidatov. 
Podatki se v knjigi izpitov ne ažurirajo.  
Knjiga izpitov ni povezana z nobeno drugo javno evidenco. 

 

 


