
 

 
 
 

PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ 
 
 
Pri predmetu praktične izkušnje se preveri ustreznost referenčnih del. 
 
Kandidat v skladu z 22. členom Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja 
predloži ob prijavi opis treh referenčnih del iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov. 
Za ustrezna referenčna dela šteje dokumentacija po  pravilih stroke oziroma SIST 16310, s 
katero se dokazuje izpolnjenost in zagotovljenost tistih bistvenih zahtev objekta po Gradbenem 
zakonu, ki so za konkreten projektirani objekt relevantne/obvezne. Obsegi takšne 
dokumentacije so po GZ: PZI, posamezni večji deli PZI, po ZGO-1: PGD ali večji deli 
PGD, PZI. 
 
Pri vsakem referenčnem delu mora kandidat navesti: 

− Naziv objekta 
− Naročnika/investitorja 
− Vrsto dokumentacije 
− Številka projekta 
− Številka mape 
− Datum izdelave dokumentacij 
− Podroben opis kandidatovega dela na projektu (na katerih delih dokumentacije 

(sistemih, napravah) je kandidat sodeloval pri gradbeno-tehničnem projektiranju, in 
katere izračune, dimenzioniranja, specifikacije, risbe je samostojno izdelal) 
Kot dokazilo se priloži: 

• Kopije naslovnic, kjer je razvidna vloga kandidata kot projektanta-sodelavca 
• Kopije glav risb, kjer je razvidna vloga kandidata kot projektanta-sodelavca 

 
Poleg opis treh referenčnih del, mora kandidat ob prijavi predložiti še dokumentacijo opisanih 
referenčnih del iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov na USB ključu v PDF obliki 
(USB ključ označite s svojim imenom in priimkom). 
 
 
Kandidat, ki ne more predložiti referenčnih del in je navedel, da bo izdelal pisno nalogo, mu 
član komisije izpraševalec za preveritev praktičnih izkušenj določi naslov pisne naloge na 
podlagi opisa dela iz prakse, ki ga je kandidat priložil pri prijavi. Kandidat, ki ne more predložiti 
referenčnih del, mora v pisni obliki napisati utemeljen razlog zakaj ne more predložiti 
referenčnih del.  
 
Kandidat na ustni del izpita prinese tri referenčna dela za katere je ob prijavi predložil opis. 
 
Izpraševalec praktičnih izkušenj na podlagi kandidatovih referenčnih del ali pisne naloge ter 
na podlagi odgovorov kandidata na vprašanja, postavljena na izpitu, preveri, ali kandidat 
obvlada osnovne zakonitosti metod in tehnik za opravljanje poklicnih nalog 
pooblaščenega inženirja s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit. 
 
 


