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Preveritev praktičnih izkušenj – minimalni pogoji za oddajo referenčnih del (najmanj 
3) ali pisne naloge: 
 
Minimalni pogoji: 
Zahtevni ali manj zahtevni objekt, ki jih opredeljuje Uredba o razvrščanju objektov 
(Uradni list RS, št. 37/18) – klasifikacija CC-SI: 
Sem sodijo: 111 – enostanovanjske stavbe, 112 – večstanovanjske stavbe, 113 – 
stanovanjske stavbe  za posebne družbene skupine, 121 – gostinske stavbe, 122 – 
poslovne in upravne stavbe, 123 – trgovske stavbe in stavbe za storitvene 
dejavnosti, 124 – stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij, 125 – 
industrijske in skladiščne stavbe, 126 – stavbe splošnega družbenega pomena, 127 – 
druge ne-stanovanjske stavbe. 
 
Pri nalogah z novogradnjami morata biti (izmed minimalno treh) vsaj dve razvrščeni 
v različne vrste objektov. Npr.: če dve nalogi spadata v klasifikacijsko vrsto 11, mora 
biti tretja znotraj vrste 12, ali obratno (dve 12, tretja 11). Pri tem naj imata vsaj dva 
objekta (izmed predlaganih) minimalno 600,00m2 netto tlorisne površine. 
 
Za naloge, ki obravnavajo prenovo oz. rekonstrukcijo objekta, velja, da je naloga 
ustrezna, če gre za  vsebinsko in arhitekturno prenovo (spremembe namembnosti, 
modernizacije, tlorisne spremembe glede na drugačne vsebine, spremembe 
fasad,..). Zgolj statična, energetska ter požarna prenova objekta ne zadošča. Tudi za 
objekte prenove velja, da morata vsaj dva meriti min. 600,0m2 netto tlorisne 
površine. 
 
Vsebina referenčne naloge oz. pismene naloge, ki jo mora kandidat/-ka  predložiti 
(izdelati): 
1. DGD (vodilni načrt - 0, načrt arhitekture - 1) 
2. PZI (delno: fasadni pas 1:25, osnovne sestave obodnih in etažnih konstrukcij). 
 
Če so referenčni projekti narejeni po stari zakonodaji (do 1. 6. 2018) se odda načrt 
PGD, mapa 0 in 1, na zahtevo poročevalke (poročevalca) tudi deloma PZI (fasadni 
pas – detajl 1:25, obodne sestave konstrukcij,…). 
 
Vsebina pismene naloge se lahko, skladno z navodili in dogovorom med poročevalko 
(poročevalcem) in kandidatko (kandidatom) smiselno skrči. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


