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CURRICULUM VITAE
Priimek
Ime
Datum rojstva
Državljanstvo
Elektronska pošta
Izobrazba
Inštitucija
Smer/program
Naziv
Diplomska naloga
Opis

Jurič
Bernardka
24. 3. 1973
Slovensko
bernardaj@projekt.si

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo in Ekonomskoposlovna fakulteta
Gradbeništvo – gospodarsko inženirstvo
Univerzitetna diplomirana gospodarska inženirka gradbeništva
1999
Naslov diplomske naloge:
Zagotavljanje kakovosti in projektno vodenje gradbenega projekta
Ključne besede: gradbeni projekti, vodenje projektov, kakovost,
zagotavljanje kakovosti, projektni managerji, management, sistemi
kakovosti, ISO 9004, kakovost v procesu graditve

Inštitucija
Smer/program
Naziv
Magistrska naloga
Opis

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
Tehniško varstvo okolja
Magistrica znanosti s področja tehniškega varstva okolja
2004
Naslov magistrske naloge:
Uporaba recikliranega agregata in trdnih ostankov po sežigu
komunalnih odpadkov v betonu
Ključne besede: varstvo okolja, sežig komunalnih odpadkov, pepel na
rešetki, reciklirani agregat, beton

Pridobljeni strokovni izpit:
Inštitucija

Področje

Datum

Ministrstvo za notranje zadeve, Upravna
akademija

Okolje in prostor

12. 9. 2001

Inženirska zbornica Slovenije, Ljubljana

Gradbena stroka

26. 3. 2002

Koordinator za VZD v fazi
priprave projekta

8. 12. 2005

Splošni strokovni izpit iz VZD

22. 9. 2009

MDDSZ, Inšpektorat RS za delo, Ljubljana
MDDSZ, Ljubljana
Znanje tujih jezikov (ocena od 1 do 5; 5 = odlično)
Jezik
Branje
Angleščina
5
Nemščina
4
Hrvaščina
3
Ruščina
2
Članstvo v strokovnih organizacijah
Organizacija
IZS, Inženirska zbornica Slovenije

Govor
4
4
3
1

Pisanje
4
3
2
1

Funkcija
Članica komisije za sistemske zakone in projektne
skupine za prostor;
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predsednica delovne skupine za varstvo okolja;
izpraševalka pri strokovnih izpitih na IZS za sklop
»Predpisi s področja graditve objektov, urejanja
prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti,
zborničnega sistema ter osnov varstva okolja in
splošnega upravnega postopka«
International Council for Research and
Innovation in Building and Construction (CIB)

Članica

Trenutno delovno mesto
vodja enote, vodja zahtevnih projektov
Leta delovnih izkušenj
- 20 let in 4 mesece
Zaposlitve
Datum

6/1999–10/2000

Lokacija

Ptuj, Slovenija

Ustanova

Gradis gradbeno podjetje gradnje Ptuj d.d., Ormoška c. 22, Ptuj

Mesto

Pomočnica vodje gradbišča

Opis

Samostojno vodenje manjših gradbišč
Sestava ponudb in predračunov za gradbena dela
Pomoč pri vodenju večjih gradbišč

Datum

10/2000–10/2004

Lokacija

Ptuj, Slovenija

Ustanova

Upravna enota Ptuj, Oddelek za okolje in prostor, Prešernova 29, Ptuj

Mesto

Višja svetovalka

Opis

Vodenje vseh upravnih postopkov za izdajo lokacijskih, gradbenih in uporabnih
dovoljenj

Datum

10/2002

Lokacija

Maribor, Slovenija

Ustanova

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

Mesto

Višja predavateljica

Opis

Bibliografija

Priprava, izvedba ter organizacija predavanj in vaj za predmete: Okoljski
management, Okoljevarstveno načrtovanje v prometu, Prometna ekologija,
Regionalno planiranje, Varstvo okolja, Osnove okoljevarstvenega načrtovanja
https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20191105_081029_2499
4.html
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Datum

10/2004–

Lokacija

Nova Gorica, Slovenija

Ustanova

Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ul. 9/a, Nova Gorica, Proarc d.d. Nova Gorica

Mesto

Vodja enote podjetja v Ljubljani in vodja zahtevnih projektov (vodenje projektov,
inženiring, prostorsko načrtovanje, projektiranje, nadzor nad gradnjo, okoljski
nadzor, koordinator za VZD v fazi načrtovanja in priprave ter v fazi izvajanja
projekta na gradbišču)

Opis

Izvajanje vseh vrst inženirskih storitev kot vodja projekta v fazi priprave državnih
prostorskih aktov in pridobitev gradbenih, uporabnih dovoljenj ter okoljevarstvenih
dovoljenj
Izdelava študij o izvedljivosti projektov, študij variant, državnih prostorskih načrtov,
okoljskih poročil, poročil o vplivih na okolje za različne vrste zahtevnih in manj
zahtevnih projektov, recenzije, projektiranje, spremljanje projekta, ocena vrednosti
investicije, skrben pregled t. i. due diligence itd.

Datum

Od aprila 2008 do 1. 1. 2011 s sklepom ustanovitelja Projekt d.d. Nova Gorica
imenovana za direktorico družbe Projekt Ljubljana d.o.o., Dimičeva 14; 1. 1. 2011
se družba pripoji družbi Projekt d.d. Nova Gorica

Lokacija

Ljubljana, Slovenija

Pogodbeno delovno razmerje:
- predavateljica pri predmetu Uvod v prostorsko načrtovanje na Visoki šola za trajnostni razvoj –
B & B v Kranju in Ljubljani ter na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za gradbeništvo

Aktivnosti v prostem času:
-

ultrakolesarjenje, ultratek na smučeh, turno smučanje, permakulturno vrtnarjenje in načrtovanje

Pleterje, 15. 10. 2019
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