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PKA – PODROBNEJŠA MERILA ZA USTREZNOST REFEENČNIH 
DEL – KRAJINSKO ARHITEKTURNO PORJEKTIRANJE 
 
 
 
 

 
Preveritev  praktičnih izkušenj - minimalni pogoji za oddajo referenčnih del(3) ali pisne 
naloge: 
 
Minimalni pogoji: 
Zahtevni, manj zahtevni objekt ali nezahtevni objekt, ki jih opredeljuje Uredba o razvrščanju 
objektov (Uradni list RS, št. 37/18) - klasifikacija CC-SI: 
 
Sem sodijo: 
 
• Ureditev odprtega prostora v velikosti površine vsaj: 2500m² ob objektih 
1122 - Tri in večstanovanjske stavbe  
113 - Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine  
12 – Nestanovanjske stavbe 
 
• 21 - Krajinska ureditev prostora ob objektih prometne infrastrukture  
Najmanj 100 m  dolžine v naseljih in najmanj 500 m izven naselij 
 
• 23 – Ureditev odprtega prostora ob industrijskih gradbenih kompleksih na površini 

najmanj 2500 m² 
 
• 24 - Ureditev odprtega prostora ob drugih gradbeno inženirskih objektih,  
 
• 241 – Objekti  za šport in rekreacijo 
2411 Športna igrišča na površini najmanj 500 m² 
24122 Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas na površini najmanj 
500 m² 
24204 Pokopališča  na površini več kot 100 m² 
 
• 3 - Drugi gradbeni posegi,  
311 – Trajno reliefno preoblikovanje terena  na površini najmanj 500 m² 
32140 – spominska obeležja na površini najmanj 500 m² 
33130 – Nepokrita prezentacija arheološkega najdišča in ruševine 
 
 
Vsebina referenčne naloge ali pisne naloge, ki jo mora kandidat/ka predložiti ali izdelati 
je: 
 
• projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) 
• projektna dokumentacija za izvedbo del (PZI) – vodilni načrt (mapa 0), načrt krajinske 

arhitekture (mapa 10) 
 
 
Če so referenčni projekti izdelani po stari zakonodaji (do 1. 6. 2018) je vsebina 
referenčnega dela Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, Vodilna mapa (mapa 0) in 
Načrt krajinske arhitekture (mapa 2). 
 
Vsebina pisne naloge se lahko, skladno z navodili in dogovorom med poročevalcem/ko in 
kandidatom/ko smiselno spremeni, npr. zmanjša površina, če zahtevnost naloge ustreza 
ostalim merilom vendar ne manj, kot to določa zakonodaj s področja gradnje objektov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


