CURRICULUM VITAE – CV
Jasmina HLAČA, dipl.inž.grad.
Preglov trg 7,
1000 Ljubljana
Telefon: (386) 41 778 031
E-pošta: info@gradbenica.si

OSEBNI PODATKI
Datum rojstva: 21.06.1075
Rojstni kraj: Koper
Državljanstvo: Slovensko

DELOVNE IZKUŠNJE
Delovna doba: 10 let, 9 mesecev
Karierni status : izkušena strokovnjakinja
2011 

Podjetje: Gradbenica, Jasmina Hlača s.p., Ljubljana
Delovno mesto: direktor podjetja
• Tehnično svetovane s področja gradbeništva
• Gradbeni nadzor
• Vodenje gradbenih del – odgovorni voda del
• Organizacija gradbišča z vodenem dokumentacije (gradbeni
dnevnik, knjiga obračunskih izmer,..)
• Pogajanja, priprava ponudb in pogodb
• Priprava popisov del
• Priprava zahtevkov do naročnika
• Priprava pogodb in svetovanje - FIDIC pogodbe
• Pregled projektne dokumentacije

2002-2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

2000-2002

Podjetje: SCT d.d., Lubljana
Direktor projekta izgradnje črpalne hidroelektrarne Avče (20062010)
Direktor projekta Sanacij v podjetju (2010 – 2011)
Glavni inženir za kakovost (2010-2011)
Namestnik direktorja projekta Primorska (2002-2007)
Vodenje del – odgovorni vodja projekta (2006-2011)
Izdelava terminskih planov
Priprava zahtevkov do naročnika
Priprava dokumentacije za uporabno dovoljenje in sodelovanje
na tehničnem pregledu
Vodja gradbišča - vodenje in organiziranje gradbišč (AC Klanec –
Ankaran, HC Škofije – Srmin, HC Razdrto - Vipava), (2002 –
2010)
Vodenje sestankov s podrejenimi in naročniki
Izdelava knjige obračunskih izmer in situacij
Izdelava gospodarskih planov (finančni plani projektov)
Izdelava analiz – uspešnosti projektov
Izdelava predlogov sanacije objektov
Vgradnja dilatacij in ležišč na premostitvenih objektih (doma in
tujina)

Podjetje: Holden d.o.o., Koper
Delovno mesto: računovodja

•
•
•
•

Knjiženje računov
Izdelava poslovnih rezultatov
Izdelava bilanc stanja in uspeha
Izdelava davčnih napovedi

IZOBRAZBA
Aktualni naziv: Diplomirana inženirka gradbeništva (Visoko strokovna izobrazba)
1996-2001

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo
Dodiplomski študij: Gradbeništvo – Prometno hidrotehnična smer
Naslov diplomskega dela: Analiza možnosti izboljšave obstoječih

rešitev za intervencije ob izlitju nafte v more in reke
1991-1995

Srednja ekonomska in družboslovna šola v Kopru,
Smer – Ekonomski tehnik

DODATNA IZOBRAŽEVANJA
2010



Maurer Sohnen, Munich – Germany
•

Izobraževanje in pridobitev certifikata za vgradnjo ležišč in
dilatacij na premostitvenih objektih v skladu s standardom

2010



Atma Center

2009



Institut MPA, Univerza v Stuttgartu – Nemčija, RW

•
•

2009



Tečaj tehnike TM
Izobraževanje in pridobitev certifikata Univerze v Stuttgartu
za vgradnjo ležišč na premostitvenih objektih v skladu s
standardom

ZZZS, Ljubljana
•

Strokovni izpit na področju zaposlovanja in zavarovanja za
primer brezposelnosti

2009



Ares d.o.o.

2009



Agencija poti d.o.o.

2009



Arches, Certain, Spens

2009



ZBS

2007



ZBS

2007



SCT

2006



Bureau Veritas

2006



IZS

•
•

Izobraževanje – ocenjevanje izgleda vidnih betonov
Seminar – Tehnični pregled objekta in uporabno dovoljenje

•

Seminar projektov ARCHES in SPENS

•

Seminar – dosežki betonske stroke 2009

•

Seminar – preskušanje betona po SIST EN

•

Gradbeno poslovanje ob uporabi FIDIC

•

Standard ISO 14001:2004 – sistem ravnanja z okoljem

•

Strokovni izpit za odgovornega vodjo del in odgovornega
nadzornika gradbene stroke ( G- 2723)

2005



Tangens

2005



Dialogos, strateške komunikacije d.o.o.

2005



Micro Team d.o.o.

•
•
•

Seminar – učinkovito vodenje
Izobraževanje s področja managementa
Tečaj računalniškega programa – AutoCAD 2000

DODATNA ZNANJA in VEŠČINE
TUJI JEZIKI




Angleški jezik - aktivno
Italjanski jezik - aktivno
Hrvaški jezik - aktivno

RAČUNALNIŠKA ZNANJA



Okolje Windows, MS Office programi (Word, Excel, Power Point, Microsoft Procect) ter
elektronska pošta in Internet
AutoCad.

VOZNIŠKI IZPIT


Vozniški izpit B in A kategorije (lastni prevoz)

OSEBNE LASTNOSTI










Sposobna pogajanja in vodenja
Samostojna in vztrajna
Profesionalna in usmerjena k rezultatom in cilljem
kumunikativna
organizirana in odgovorna
kreativna, rada imam izzive
vestna
sposobnost motiviranja podrejenih
Optimistična in pozitivno naravnana

AKTIVNOSTI, DOSEŽKI IN HOBIJI

Moji strokovni članki : Gradbeni vestnik – ''Opaž in armatura sekundarnega betona v
strojničnem jašku'', Zbornik SDGK – ''Črpalna hidroelektrarna Avče – izvedba strojničnega
jaška'', Bilten SCT – ''Črpalna hidroelektrarna Avče'', ''Viadukt Bivje – temeljenje'', ''Oporni
zidovi Lama in Varda'', ''Pokriti vkop Škofije'', Portal SLONEP, ''Ustrezen gradbeni nadzor
zagotavlja nižje stroške'', ''Na 10. dnevu inženirjev o poti do lepše prihodnosti slovenskega
gradbeništva'', ''Le z dobrim gradbenim nadzornikom uresničimo sanjsko hišo''.

Predavateljstvo : Predavanje na 30. zborovanju slovenskega društva gradbenih
konstruktorjev Slovenije (SDGK) – naslov predavanja; ''ČHE AVČE – Izvedba strojnega jaška'',
predavanje na združenju za beton Slovenije (ZBS) v Lipici – naslov predavanja : ''Vgradnja

samozgoščevalnih betonov v zahtevnih objektih – ČHE AVČE''.


Hobiji : plavanje, tenis, motor, meditacija, smučanje, tek in pohodništvo.

PRILOGE



Strokovno priporočilo za vodjo projekta – družbe SENG d.o.o. in HSE Invest d.o.o.
Potrdilo IZS o pridobljenem statusu : pooblaščenega inženirja

