
 

PRILOGA 1 
 

IZPITNI KATALOG 
strokovnih izpitov s področja opravljanja inženirskih storitev 

 
 

Prvi del: 
 

PROGRAM SPLOŠNEGA DELA 
 
 

Prvi razdelek: 
 

Program splošnega dela  
vseh vrst osnovnega strokovnega izpita, ki se ga opravlja pri Zbornici za arhitekturo in 

prostor Slovenije in pri Inženirski zbornici Slovenije, razen  osnovnega izpita za 
vodenje posameznih del 

 
 
1.  Temelji sistema urejanja prostora in graditve objektov: 
 

1.1 Temeljna načela direktiv in drugih predpisov evropskih skupnosti, ki so v zvezi z 
zadevami urejanja prostora in graditve objektov 

1.2 Pojem prostora in nepremičnine ter posamezne vrste nepremičnin; 
1.3 Sistemska ureditev prostorskih aktov; 
1.4 Pojem in pomen lokacijske informacije; 
1.5 Sodelovanje javnosti v zadevah urejanja prostora; 
1.6 Pojem in pomen prostorskih ukrepov; 
1.7 Pojem in pomen opremljanja zemljišč za gradnjo; 
1.8 Pojem razlastitve in omejitve lastninske pravice in njihov namen; 
1.9 Temeljni pogoji graditve objektov; 
1.10 Vrste objektov in njihove bistvene lastnosti; 
1.11 Pojem gradbene parcele in priključkov na objekte gospodarske javne 

infrastrukture; 
1.12 Organi pri graditvi objektov; 
1.13 Udeleženci pri graditvi objektov; 
1.14 Pojem in pomen pravice graditi na določeni nepremičnini; 
1.15 Pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja; 
1.16 Stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja; 
1.17 Pridobitev uporabnega dovoljenja in kdaj gradbeno dovoljenje ni potrebno; 
1.18 Stranke v postopku izdaje uporabnega dovoljenja; 
1.19 Temeljna načela inšpekcijskega nadzorstva pri graditvi objektov; 
1.20 Vrste nelegalnih gradenj in nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora; 
1.21 Stranke v postopku izdaje inšpekcijskega ukrepa; 
1.22 Razlikovanje med dokončnostjo in pravnomočnostjo upravnih odločb v zvezi z 

graditvijo objektov; 
 
 
2. Temelji sistema predpisov, ki so neposredni povezani s sistemom urejanja 

prostora in graditve objektov: 
 
2.1 Temeljni in operativni cilji varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne 

dediščine, varstva voda in varstva drugih naravnih dobrin; 
2.2 Vrste in stopnje obremenitve okolja in temeljena načela zagotavljanja varstvenih 

pasov objektov gospodarske javne infrastrukture in varovanih območij; 



 

2.3 Pojem celovite presoje vplivov na okolje ter pojem in obveznost presoje vplivov na 
okolje; 

2.4 Temeljne zahteve in pogoji za izdajo okoljevarstvenega soglasja; 
2.5 Sodelovanje javnosti v zadevah varovanja okolja; 
2.6 Posledice odsotnosti okoljevarstvenega soglasja v primeru objekta z vplivi na 

okolje; 
2.7 Temeljna načela varovanja zdravja in življenja ljudi, varstva pred požarom, varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pri delu pri opravljanju inženirskih 
storitev in izvajanju del oziroma gradenj; 

2.8 Pojem varnostnega načrta in njegov namen; 
2.9 Poskusno obratovanje ter obratovalni monitoring; 
2.10 Temeljna načela izpolnjevanja bistvenih zahtev; 
2.11 Temeljna načela standardizacije, meroslovja in tehničnih predpisov; 
2.12 Pojem in namen standardov; 
2.13 Pojem in namen tehničnih predpisov; 
2.14 Pojem in namen tehničnih specifikacij; 
2.15 Pojem in namen tehničnih smernic; 
2.16 Osnove stvarnega prava – posest, lastninska pravica, služnost, zastavna pravica, 

zemljiški dolg, predkupna pravica, etažna lastnina; 
2.17 Temeljni pojmi obligacijskih razmerij, pravic in obveznosti; 
2.18 Osnove pravnega posla ter sklenitev in učinkov pogodb; 
2.19 Temeljna načela pogodb o delu oziroma podvzemu ter gradbenih pogodb; 
2.20 Osnove notarskih listin pri gradbenih zadevah; 
2.21 Temeljna načela oddaje javnih naročil na področju projektiranja in izvajanja 

gradenj in osnove javnih natečajev; 
2.22 Temeljna načela projektnega vodenja; 
2.23 Temeljna načela gospodarnosti investicij v primerih gradenj, stroškov izvajanja del 

in kalkulacij; 
2.24 Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje investitor; 
2.25 Prilagoditev smernic FIDIC na slovenske gradbene predpise in prakso; 
2.26 Pojem projekta na ključ; 
2.27 Projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta;  
2.28 Pojem garancije in garancijske dobe pri določenih vrstah objektov in njihovih delov; 
2.29 Temeljna načela in namen zavarovanja udeležencev pri graditvi objektov; 
2.30 Osnove parcelacije zemljišč in določanja gradbenih parcel; 
2.31 Pojem, namen in pomen katastra zemljišč, katastra stavb in katastra objektov 

gospodarske javne infrastrukture; 
2.32 Pojem, namen in pomen zemljiške knjige; 

 
 
3.  Temelji zborničnega sistema: 
 

3.1 Temeljna načela organizacije in združevanja v poklicne zbornice 
3.2 Cilji Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ter Inženirske zbornice Slovenije, 

njunega delovnega področja ter njunih javnih pooblastil po zakonu; 
3.3 Organi Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ter Inženirske zbornice 

Slovenije, statut in drugi akti; 
3.4 Temeljna načela vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ter 

imenika Inženirske zbornice Slovenije; 
3.5 Pogoji za vpisovanje v imenik; 
3.6 Izvajanje disciplinskih zadev; 
3.7 Opravljanje strokovnega nadzorstva nad izvajanjem javnih pooblastil. 

 
 

Drugi razdelek: 
 



 

Program splošnega dela 
osnovnega izpita za vodenje posameznih del 

 
 
1. Temelji sistema graditve objektov: 

 
1.1 Temeljni pogoji graditve objektov; 
1.2 Vrste objektov in njihove bistvene lastnosti; 
1.3 Pojem gradbene parcele in priključkov na objekte gospodarske javne 

infrastrukture; 
1.4 Organi pri graditvi objektov; 
1.5 Udeleženci pri graditvi objektov; 
1.6 Pojem in pomen pravice graditi na določeni nepremičnini; 
1.7 Pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja; 
1.8 Stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja; 
1.9 Pridobitev uporabnega dovoljenja in kdaj gradbeno dovoljenje ni potrebno; 
1.10 Stranke v postopku izdaje uporabnega dovoljenja; 
1.11 Temeljna načela inšpekcijskega nadzorstva pri graditvi objektov; 
1.12 Vrste nelegalnih gradenj in nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora; 
1.13 Stranke v postopku izdaje inšpekcijskega ukrepa; 
1.14 Razlikovanje med dokončnostjo in pravnomočnostjo upravnih odločb v zvezi z 

graditvijo objektov; 
 
 
2. Temelji sistema predpisov, ki so neposredno povezani s sistemom graditve  

objektov: 
 

2.1 Temeljna načela varovanja zdravja in življenja ljudi, varstva pred požarom, varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pri delu pri opravljanju inženirskih 
storitev in izvajanju del oziroma gradenj; 

2.2 Pojem varnostnega načrta in njegov namen; 
2.3 Poskusno obratovanje ter obratovalni monitoring; 
2.4 Temeljna načela izpolnjevanja bistvenih zahtev; 
2.5 Temeljna načela standardizacije, meroslovja in tehničnih predpisov; 
2.6 Pojem in namen standardov; 
2.7 Pojem in namen tehničnih predpisov; 
2.8 Pojem in namen tehničnih specifikacij; 
2.9 Pojem in namen tehničnih smernic; 
2.10 Temeljni pojmi obligacijskih razmerij, pravic in obveznosti; 
2.11 Temeljna načela oddaje javnih naročil na področju projektiranja in izvajanja 

gradenj in osnove javnih natečajev; 
2.12 Temeljna načela gospodarnosti investicij v primerih gradenj, stroškov izvajanja del 

in kalkulacij; 
2.13 Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje investitor; 
2.14 Projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta;  
2.15 Pojem garancije in garancijske dobe pri določenih vrstah objektov in njihovih delov; 
2.16 Temeljna načela in namen zavarovanja udeležencev pri graditvi objektov; 
2.17 Pojem, namen in pomen katastra zemljišč, katastra stavb in katastra objektov 

gospodarske javne infrastrukture; 
 
 

Drugi del: 
 

PROGRAM POSEBNEGA DELA 
 
 



 

Prvi razdelek: 
 

Program posebnega dela  
določenih vrst osnovnega in dopolnilnega strokovnega izpita,  

ki se ga opravlja pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije 
 
 
1. Program odgovornega prostorskega načrtovanja za področje dela licence z 

označbo »P«: 
 
1.1 Zakonitosti metod in tehnik pri: 

- usklajevanju med prostorskimi akti; 
- razlikovanju med urbanističnim in krajinskim načrtovanjem; 
- strategiji prostorskega razvoja Slovenije, strategiji prostorskega razvoja občine, 

regionalni zasnovi prostorskega razvoja, državnem in občinskem prostorskem 
redu ter državnem in občinskem lokacijskem načrtu; 

- osnovnih načelih trajnostnega razvoja v prostoru;  
- načinih določanja namenska rabe prostora; 
- razlikovanju med razvojnim in varovalnim prostorskim načrtovanjem;  
- načinih doseganja sožitja med razvojnim in varovalnim prostorskim 

načrtovanjem; 
- razlikovanju med celostnim in sektorskim prostorskim načrtovanjem; 
- metodah za spremljanje stanja v prostoru, prostorske analize, bilančna metoda, 

kartografska metoda in metoda izenačevanja regionalnih razlik; 
- izvajanju načela dolgoročnega strateškega načrtovanja; 
- izvajanju načela načrtovanja od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol; 
- izvajanju načela srečujočega se planiranja;  
- izvajanju načela inkrementalnega planiranja; 
- izvajanju načela metod scenarijev oziroma napovedovanj; 
- izvajanju načela napovedovanj po trendu; 
- izvajanju načela variant na osnovi nadaljevanja razvojnih teženj; 

1.2 Pojmi, pomeni in nameni:: 
- poselitveno območje, primestna cona, somestje, obmestje, satelitsko mesto 

oziroma naselje; 
- mreženje mest; 
- gravitacijska teorija v planiranju; 
- metoda postopnega izločanja površin in lokacij v primerjavi z Izohronostjo v 

planiranju in koncepti dostopnosti; 
- metoda vrednotenja ter lokacijski modeli;  
- feasibility študja izgledov; 
- gospodarstvo in prostorski razvoj Slovenije; 
- družba in prostorski razvoj Slovenije; 
- poselitev in prostorski razvoj Slovenije; 
- policentrična organizacija prostora, prednosti in pomanjkljivosti; 
- načela zgoščanja in zaokrožanja mest,  
- latentna oziroma prikrita urbanizacija,  
- urbanizacija podeželja; 
- kazalci stopnje urbanizacije; 
- sistemi poselitve; 
- teorije rabe tal, vrste rabe tal in urbani sistemi; 
- zagotavljanja neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb s pomočjo 

prostorskega načrtovanja; 
1.3 Poznavanje:  

- teorij regionalnega razvoja - regija in načela regionalizacije, pojem regionalne 
analize, vrste regij – statistične, makro/mezo/mikro, euro (regije EU), tipološke, 
funkcijeke, planske, urbane, metropolitanske; 



 

- kazalcev regionalne razvitosti/nerazvitosti ter vloga regionalnih razvojnih agencij; 
- načel regionalizacije - regionalne ravni, rast prebivalstva, gibanje prebivalstva, 

prebivalstvena bilanca, ukrepi za zmanjšanje izseljevanja, za vzpodbujanje 
naseljevanja in za omejevanje priseljevanja; 

- analiz privlačnosti prostora ter načela načrtovanja potrebnih površin za naselitev 
- zagotavljanja neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb v postopku 

prostorskega načrtovanja; 
- ekonomskega potenciala zemljišč; 
- naravnega in grajenega javnega dobra; 
- opremljanja zemljišč; 
- komasacije zemljišč; 
- razlastitev in omejevanj lastninskih in drugih pravic v javno korist; 

1.4 Vsebine in načini:  
- sklepanja urbanističnih pogodb; 
- izdelovanja strokovnih podlag prostorskih aktov; 
- izdelovanja prostorskih ukrepov; 
- določanja prostorskih ureditev in vrste objektov državnega pomena; 
- izdelovanja celovitih presoj vplivov na okolje in poročil o vplivih na okolje; 
- priprave in sprejemanja vseh vrst prostorskih aktov; 
- določanja pristojnih soglasodajalcev; 
- pridobivanja smernic in mnenj pristojnih soglasodajalcev. 

 
 

2. Program odgovornega arhitekturnega projektiranja: 
 
2.1 Zakonitosti metod in tehnik: 

- državnega in občinskega prostorskega reda ter državnega in občinskega 
lokacijskega načrta v delu, ki so zvezi z določanjem lokacijskih pogojev za 
nameravano izdelavo načrtov arhitekture; 

- tehničnih predpisov in standardov, kalkulacij, norm dela, enotnih opisov del, vrst 
gradbenih proizvodov in objektov ter z njimi povezanega izpolnjevanja bistvenih 
zahtev in norm kakovosti pri arhitekturnem projektiranju, 

- mehanizacije, opreme in postopkov pri gradnji objektov, organizacije gradbišča, 
varnostnega načrta, vzdrževanja mehanizacije ter napeljav, naprav in opreme za 
tehnološke in druge postopke, ki so v zvezi z arhitekturnim projektiranjem, 

- predpisov s področja kmetijskih, gozdnih, vodnih in stavbnih zemljišč ter javnih 
naročil, ki so v zvezi z arhitekturnim projektiranjem, 

- predpisov s področja geodetskega, geološkega, geofizikalnega, geotehničnega, 
geokemičnega in drugega opazovanja, meritev in kartiranja, prostorskega 
načrtovanja, krajinsko-arhitektonskega in gradbenega projektiranja, strojnega in 
elektrotehničnega projektiranja, projektiranja elektronike, telekomunikacij in 
kemijske tehnologije, geotehnološkega in rudarskega projektiranja ter drugega 
tehnično-tehnološkega projektiranja in z njim povezanih tehničnih svetovanj, ki 
so v zvezi z arhitekturnim projektiranjem in 

- izvajanja pripravljalnih del na gradbiščih ter splošnih gradbenih del, montaže in 
vgrajevanja strojnih in električnih napeljav, naprav in opreme ter izvajanja 
zaključnih gradbenih (obrtniških) del, ki so v zvezi z arhitekturnim projektiranjem. 

2.2 Pojmi, pomeni in nameni: 
- izdelovanja načrtov arhitekture ter njihove vsebine; 
- gradbene parcele; 
- razvrščanja objektov na zahtevne, manj zahtevne in enostavne; 
- izključevanja določenih udeležencev pri graditvi objektov; 
- vrste gradenj; 
- vzdrževalnih del; 
- gradbenih in drugih tehničnih predpisov s področja urbanističnega načrtovanja 

mest in naselij, umeščanja objektov v prostor in pogojev za njihovo oblikovanje; 



 

- skladnosti objektov s prostorskimi akti; 
- zanesljivosti stavb in evidentiranosti stavb; 
- zagotavljanja neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb s pomočjo 

izdelovanja načrtov arhitekture; 
- dolžnosti zagotavljanja bistvenih lastnosti vseh vrst stavb in z njimi povezanih 

gradbenih inženirskih objektov; 
2.3 Poznavanje:  

- temeljnih zahtev arhitekturnega projektiranja; 
- posebnih zahtev arhitekturnega projektiranja; 
- določanja pristojnih soglasodajalcev; 
- pridobivanja projektnih pogojev in soglasij; 
- določanja vplivnega območja objektov; 

2.4 Vsebine in načini izdelovanja:  
- idejne zasnove načrtov arhitekture; 
- idejnega projekta načrtov arhitekture; 
- projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtov arhitekture; 
- projekta za razpis načrtov arhitekture; 
- projekta za izvedbo načrtov arhitekture; 
- projekta vseh vrst izvedenih del; 
- projekta za vzdrževanje in obratovanje objekta kot celote; 
- projekta za vpis v uradne evidence objekta kot celote, vključno s pripadajočo 

gradbeno parcelo; 
 
 

3. Program odgovornega krajinsko-arhitekturnega projektiranja: 
 
3.1 Zakonitosti metod in tehnik: 

- državnega in občinskega prostorskega reda ter državnega in občinskega 
lokacijskega načrta v delu, ki so zvezi z določanjem lokacijskih pogojev za 
nameravano izdelavo načrtov krajinske arhitekture; 

- tehničnih predpisov in standardov, kalkulacij, norm dela, enotnih opisov del, vrst 
gradbenih proizvodov in objektov ter z njimi povezanega izpolnjevanja bistvenih 
zahtev in norm kakovosti pri krajinsko-arhitekturnem projektiranju, 

- mehanizacije, opreme in postopkov pri gradnji objektov, organizacije gradbišča, 
varnostnega načrta, vzdrževanja mehanizacije ter napeljav, naprav in opreme za 
tehnološke in druge postopke, ki so v zvezi z arhitekturnim projektiranjem, 

- predpisov s področja kmetijskih, gozdnih, vodnih in stavbnih zemljišč ter javnih 
naročil, ki so v zvezi s krajinsko-arhitekturnim projektiranjem, 

- predpisov s področja geodetskega, geološkega, geofizikalnega, geotehničnega, 
geokemičnega in drugega opazovanja, meritev in kartiranja, prostorskega 
načrtovanja, krajinsko-arhitektonskega in gradbenega projektiranja, strojnega in 
elektrotehničnega projektiranja, projektiranja elektronike, telekomunikacij in 
kemijske tehnologije, geotehnološkega in rudarskega projektiranja ter drugega 
tehnično-tehnološkega projektiranja in z njim povezanih tehničnih svetovanj, ki 
so v zvezi s krajinsko-arhitekturnim projektiranjem in 

- izvajanja pripravljalnih del na gradbiščih ter splošnih gradbenih del, montaže in 
vgrajevanja strojnih in električnih napeljav, naprav in opreme ter izvajanja 
zaključnih gradbenih (obrtniških) del, ki so v zvezi s krajinsko-arhitekturnim 
projektiranjem. 

3.2 Pojmi, pomeni in nameni: 
- izdelovanja načrtov krajinske arhitekture ter njihove vsebine; 
- gradbene parcele; 
- razvrščanja objektov na zahtevne, manj zahtevne in enostavne; 
- izključevanja določenih udeležencev pri graditvi objektov; 
- vrste gradenj; 
- vzdrževalnih del; 



 

- gradbenih in drugih tehničnih predpisov s področja krajinskega načrtovanja 
odpretega prostora ter mest in naselij, umeščanja objektov v prostor in pogojev 
za njihovo oblikovanje; 

- skladnosti objektov s pripadajočimi zunanjimi površinami s prostorskimi akti; 
- evidentiranosti prostora; 
- zagotavljanja neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb s pomočjo 

izdelovanja načrtov krajinske arhitekture; 
- dolžnosti zagotavljanja bistvenih lastnosti prostorskih ureditev; 

3.3 Poznavanje:  
- temeljnih zahtev krajinsko-arhitekturnega projektiranja; 
- posebnih zahtev krajinsko-arhitekturnega projektiranja; 
- določanja pristojnih soglasodajalcev; 
- pridobivanja projektnih pogojev in soglasij: 
- določanja vplivnega območja objektov; 

3.4 Vsebine in načini izdelovanja: 
- idejne zasnove načrtov krajinske arhitekture; 
- idejnega projekta načrtov krajinske arhitekture; 
- projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtov krajinske arhitekture; 
- projekta za razpis načrtov krajinske arhitekture; 
- projekta za izvedbo načrtov krajinske arhitekture; 
- projekta izvedenih ureditvenih del; 
- projekta za vzdrževanje in obratovanje ureditvenega območja; 
- projekta za vpis v uradne evidence v primeru izvedene krajinske arhitekture; 

 
 

4. Program dopolnilnega izpita za odgovorno prostorsko načrtovanja za področje 
dela licence z označbo »A« in označbo »KA«: 
 
4.1 Zakonitosti metod in tehnik pri: 

- usklajevanju med prostorskimi akti; 
- razlikovanju med urbanističnim in krajinskim načrtovanjem; 
- strategiji prostorskega razvoja Slovenije, strategiji prostorskega razvoja občine, 

regionalni zasnovi prostorskega razvoja, državnem in občinskem prostorskem 
redu ter državnem in občinskem lokacijskem načrtu; 

- osnovnih načelih trajnostnega razvoja v prostoru; 
- načinih določanja namenska rabe prostora; 
- razlikovanju med razvojnim in varovalnim prostorskim načrtovanjem; 
- načinih doseganja sožitja med razvojnim in varovalnim prostorskim 

načrtovanjem; 
- razlikovanju med celostnim in sektorskim prostorskim načrtovanjem; 
- metodah za spremljanje stanja v prostoru, prostorske analize, bilančna metoda, 

kartografska metoda in metoda izenačevanja regionalnih razlik; 
- izvajanju načela dolgoročnega strateškega načrtovanja; 
- izvajanju načela načrtovanja od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol; 
- izvajanju načela srečujočega se planiranja; 
- izvajanju načela inkrementalnega planiranja; 
- izvajanju načela metod scenarijev oziroma napovedovanj; 
- izvajanju načela napovedovanj po trendu; 
- izvajanju načela variant na osnovi nadaljevanja razvojnih teženj; 

4.2 Pojmi, pomeni in nameni: 
- poselitveno območje, primestna cona, somestje, obmestje, satelitsko mesto 

oziroma naselje; 
- mreženje mest; 
- gravitacijska teorija v planiranju; 
- metoda postopnega izločanja površin in lokacij v primerjavi z Izohronostjo v 

planiranju in koncepti dostopnosti; 



 

- metoda vrednotenja ter lokacijski modeli;  
- feasibility študja izgledov; 
- gospodarstvo in prostorski razvoj Slovenije; 
- družba in prostorski razvoj Slovenije; 
- poselitev in prostorski razvoj Slovenije; 
- policentrična organizacija prostora, prednosti in pomanjkljivosti; 
- načela zgoščanja in zaokrožanja mest,  
- latentna oziroma prikrita urbanizacija,  
- urbanizacija podeželja; 
- kazalci stopnje urbanizacije; 
- sistemi poselitve; 
- teorije rabe tal, vrste rabe tal in urbani sistemi; 
- zagotavljanja neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb s pomočjo 

prostorskega načrtovanja; 
4.3 Poznavanje: 

- teorij regionalnega razvoja - regija in načela regionalizacije, pojem regionalne 
analize, vrste regij – statistične, makro/mezo/mikro, euro (regije EU), tipološke, 
funkcijeke, planske, urbane, metropolitanske; 

- kazalcev regionalne razvitosti/nerazvitosti ter vloga regionalnih razvojnih agencij; 
- načel regionalizacije - regionalne ravni, rast prebivalstva, gibanje prebivalstva, 

prebivalstvena bilanca, ukrepi za zmanjšanje izseljevanja, za vzpodbujanje 
naseljevanja in za omejevanje priseljevanja; 

- analiz privlačnosti prostora ter načela načrtovanja potrebnih površin za naselitev 
- zagotavljanja neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb v postopku 

prostorskega načrtovanja; 
- ekonomskega potenciala zemljišč; 
- naravnega in grajenega javnega dobra; 
- opremljanja zemljišč; 
- komasacije zemljišč; 
- razlastitev in omejevanj lastninskih in drugih pravic v javno korist; 

4.4 Vsebine in načini: 
- sklepanja urbanističnih pogodb; 
- izdelovanja strokovnih podlag prostorskih aktov; 
- izdelovanja prostorskih ukrepov; 
- določanja prostorskih ureditev in vrste objektov državnega pomena; 
- izdelovanja celovitih presoj vplivov na okolje in poročil o vplivih na okolje; 
- priprave in sprejemanja vseh vrst prostorskih aktov; 
- določanja pristojnih soglasodajalcev; 
- pridobivanja smernic in mnenj pristojnih soglasodajalcev; 

 
 
5. Program odgovornega revidiranja: 
 

5.1 za revidiranje načrtov arhitekture - poznavanje: 
- metod in tehnik izdelovanja načrtov arhitekture in vseh predpisov, ki so v zvezi z 

njimi; 
- urbanistične zasnove; 
- vsebine državnega in občinskega lokacijskega načrta; 
- vseh veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo projektantske in 

inženirske storitve s področja arhitekturnega projektiranja; 
- slovenskih, evropskih in mednarodnih standardov s področja arhitekturnega 

projektiranja; 
- sodobnih metod arhitekturnega projektiranja; 
- razvoja arhitekturne stroke in arhitekturnega projektiranja; 
- sodobnih tehnologij s področja arhitekturnega projektiranja; 
- gospodarnosti investicij; 



 

- tuje literature s področja arhitekture in arhitekturnega projektiranja; 
- možnosti aplikacije tujih dosežkov s področja arhitekture in arhitekturnega 

projektiranja v Republiki Sloveniji; 
- vplivov objektov na okolje; 
- načela dolgoročnega vzdrževanja objektov; 
- primerjalne metode med različnimi rešitvami; 

 
5.2 za revidiranje načrtov krajinske arhitekture - poznavanje: 

- metod in tehnik izdelovanja načrtov krajinske arhitekture in vseh predpisov, ki so 
v zvezi z njimi; 

- krajinske zasnove; 
- vsebine državnega in občinskega lokacijskega načrta; 
- vseh veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo projektantske in 

inženirske storitve s področja krajinsko-arhitekturnega projektiranja; 
- slovenskih, evropskih in mednarodnih standardov s področja krajinsko-

arhitekturnega projektiranja; 
- sodobnih metod krajinsko-arhitekturnega projektiranja; 
- razvoja krajinsko-arhitekturne stroke in krajinsko-arhitekturnega projektiranja; 
- sodobnih tehnologij s področja krajinsko-arhitekturnega projektiranja; 
- gospodarnosti investicij; 
- tuje literature s področja krajinske arhitekture in krajinsko-arhitekturnega 

projektiranja; 
- možnosti aplikacije tujih dosežkov s področja krajinske arhitekture in krajinsko-

arhitekturnega projektiranja v Republiki Sloveniji; 
- vplivov objektov na okolje; 
- načela dolgoročnega vzdrževanja objektov; 

 
 

Drugi razdelek: 
 

Program posebnega dela  
določenih vrst osnovnega in dopolnilnega strokovnega izpita,  

ki se ga opravlja pri Inženirski zbornici Slovenije 
 
 
1. Programi odgovornega tehničnega projektiranja: 
 
1/A Program pri vseh vrstah odgovornega tehničnega projektiranja - zakonitosti metod in 

tehnik: 
- temeljnih načel državnega in občinskega prostorskega reda ter državnega in 

občinskega lokacijskega načrta v delu, ki so zvezi z določanjem lokacijskih pogojev 
za nameravano izdelavo načrtov, glede izdelave katerih opravlja kandidat izpit; 

- tehničnih predpisov in standardov, kalkulacij, norm dela, enotnih opisov del, vrst 
gradbenih proizvodov in objektov ter z njimi povezanega izpolnjevanja bistvenih 
zahtev in norm kakovosti, ki so v zvezi z vrsto načrtov, glede izdelave katerih opravlja 
kandidat izpit, 

- mehanizacije, opreme in postopkov pri gradnji objektov, organizacije gradbišča, 
varnostnega načrta, vzdrževanja mehanizacije ter napeljav, naprav in opreme za 
tehnološke in druge postopke, ki so v zvezi z vrsto načrtov, glede izdelave katerih 
opravlja kandidat izpit, 

- predpisov s področja kmetijskih, gozdnih, vodnih in stavbnih zemljišč ter javnih 
naročil, ki so v zvezi z vrsto načrtov, glede izdelave katerih opravlja kandidat izpit, 

- predpisov s področja geodetskega, geološkega, geofizikalnega, geotehničnega, 
geokemičnega in drugega opazovanja, meritev in kartiranja, prostorskega 
načrtovanja, krajinsko-arhitektonskega in gradbenega projektiranja, strojnega in 
elektrotehničnega projektiranja, projektiranja elektronike, telekomunikacij in kemijske 



 

tehnologije, geotehnološkega in rudarskega projektiranja ter drugega tehnično-
tehnološkega projektiranja in z njim povezanih tehničnih svetovanj, ki so v zvezi z 
vrsto načrtov, glede izdelave katerih opravlja kandidat izpit in 

- izvajanja pripravljalnih del na gradbiščih ter splošnih gradbenih del, montaže in 
vgrajevanja strojnih in električnih napeljav, naprav in opreme ter izvajanja zaključnih 
gradbenih (obrtniških) del, ki so v zvezi z določeno vrsto načrtov, glede izdelave 
katerih opravlja kandidat izpit; 

 
1/B Program odgovornega tehničnega projektiranja, ki je v zvezi z določeno vrsto načrtov, 

glede izdelave katerih opravlja kandidat izpit: 
 
1.1 za izdelovanje načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov: 
1.1.1 Pojmi, pomeni in nameni: 

- izdelovanja načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov ter njihove 
vsebine; 

- razvrščanja objektov na zahtevne, manj zahtevne in enostavne; 
- izključevanja določenih udeležencev pri graditvi objektov; 
- vrste gradenj oziroma izvajanj gradbenih konstrukcij; 
- vzdrževalnih del gradbenih konstrukcij; 
- gradbenih predpisov s področja gradbenih del in gradbenih konstrukcij; 
- skladnosti objektov s prostorskimi akti; 
- zanesljivosti gradbenih konstrukcij v stavbah in gradbenih inženirskih objektih; 
- zagotavljanja neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb s pomočjo gradbenih 

konstrukcij; 
- dolžnosti zagotavljanja bistvenih lastnosti objektov s pomočjo gradbenih konstrukcij; 

1.1.2 Poznavanje: 
- temeljnih zahtev tehničnega projektiranja s področja izdelovanja načrtov gradbenih 

konstrukcij in drugih gradbenih načrtov; 
- posebnih zahtev projektiranja iz prejšnje alinee; 
- določanja vplivnega območja objekta; 
- določanja pristojnih soglasodajalcev, ki so v zvezi z gradbenimi konstrukcijami; 
- pridobivanja projektnih pogojev in soglasij, ki so v zvezi z gradbenimi konstrukcijami: 

1.1.3 Vsebine in načini izdelovanja: 
- idejne zasnove načrtov gradbenih konstrukcij; 
- idejnega projekta načrtov gradbenih konstrukcij; 
- projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtov gradbenih konstrukcij; 
- projekta za razpis načrtov gradbenih konstrukcij; 
- projekta za izvedbo načrtov gradbenih konstrukcij; 
- projekta izvedenih gradbenih del oziroma gradbenih konstrukcij; 
- projekta za vzdrževanje in obratovanje gradbenih konstrukcij; 
- projekta za vpis v uradne evidence v primeru izvedenih gradbenih konstrukcij; 

 
1.2 za izdelovanje načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme: 
1.2.1 Pojmi, pomeni in nameni: 

- izdelovanja načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme ter njihove vsebine; 
- razvrščanja objektov na zahtevne, manj zahtevne in enostavne; 
- izključevanja določenih udeležencev pri graditvi objektov; 
- vrste gradenj oziroma izvajanj strojnih inštalacij in strojne opreme; 
- vzdrževalnih del strojnih inštalacij in strojne opreme; 
- gradbenih in drugih tehničnih predpisov s področja strojnih inštalacij in strojne 

opreme; 
- skladnosti objektov s prostorskimi akti; 
- zanesljivosti strojnih inštalacij in strojne opreme v stavbah in gradbenih inženirskih 

objektih; 
- zagotavljanja neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb s pomočjo strojnih 

inštalacij in strojne opreme; 



 

- dolžnosti zagotavljanja bistvenih lastnosti objektov s pomočjo strojnih inštalacij in 
strojne opreme; 

1.2.2  Poznavanje: 
- temeljnih zahtev tehničnega projektiranja s področja izdelovanja načrtov strojnih 

inštalacij in strojne opreme; 
- posebnih zahtev projektiranja iz prejšnje alinee; 
- določanja vplivnega območja objekta; 
- določanja pristojnih soglasodajalcev, ki so v zvezi s strojništvom; 
- pridobivanja projektnih pogojev in soglasij, ki so v zvezi s strojništvom; 

1.2.3 Vsebine in načini izdelovanja: 
- idejne zasnove načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme; 
- idejnega projekta načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme; 
- projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtov strojnih inštalacij in strojne 

opreme; 
- projekta za razpis načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme; 
- projekta za izvedbo načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme; 
- projekta izvedenih del s področja strojnih inštalacij in strojne opreme; 
- projekta za vzdrževanje in obratovanje strojnih inštalacij in strojne opreme; 
- projekta za vpis v uradne evidence v primeru izvedenih strojnih inštalacij in strojne 

opreme; 
 
1.3 za izdelovanje načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in 

telekomunikacijske opreme: 
1.3.1 Pojmi, pomeni in nameni: 

- izdelovanja načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in 
telekomunikacijske opreme ter njihove vsebine; 

- razvrščanja objektov glede na zahtevnost; 
- izključevanja udeležencev pri graditvi objektov; 
- vrste gradenj oziroma izvajanja električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter 

električne in telekomunikacijske opreme; 
- vzdrževalnih del električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in 

telekomunikacijske opreme; 
- gradbenih in drugih tehničnih predpisov s področja električnih in telekomunikacijskih 

inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme; 
- skladnosti objektov s prostorskimi akti; 
- zanesljivosti električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in 

telekomunikacijske opreme v stavbah in gradbenih inženirskih objektih; 
- zagotavljanja neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb s pomočjo električnih 

instalacij in električne ter telekomunikacijske opreme; 
- dolžnosti zagotavljanja bistvenih lastnosti objektov s pomočjo električnih in 

telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme; 
1.3.2  Poznavanje: 

- temeljnih zahtev tehničnega projektiranja s področja izdelovanja načrtov električnih in 
telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme; 

- posebnih zahtev projektiranja iz prejšnje alinee; 
- določanja območja za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja; 
- določanja pristojnih soglasodajalcev, ki so v zvezi z elektrotehniko in 

telekomunikacijami; 
- pridobivanja projektnih pogojev in soglasij, ki so v zvezi z elektrotehniko in 

telekomunikacijami; 
1.3.3 Vsebine in načini izdelovanja: 

- idejne zasnove načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in 
telekomunikacijske opreme; 

- idejnega projekta načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in 
telekomunikacijske opreme; 



 

- projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtov električnih in 
telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme; 

- projekta za izvedbo načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne 
in telekomunikacijske opreme; 

- projekta izvedenih del s področja električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter 
električne in telekomunikacijske opreme; 

 
1.4 za izdelovanje tehnoloških načrtov: 
1.4.1 Pojmi, pomeni in nameni: 

- izdelovanja tehnoloških načrtov ter njihove vsebine; 
- razvrščanja objektov na zahtevne, manj zahtevne in enostavne; 
- izključevanja določenih udeležencev pri graditvi objektov; 
- vrste gradenj oziroma montairanja in drugih del pri tehnoloških napravah, postrojih in 

drugi tehnološki opremi; 
- vzdrževalnih del pri tehnoloških napravah, postrojih in drugi tehnološki opremi; 
- gradbenih in drugih tehničnih predpisov s področja tehnoloških naprav, postrojev in 

druge tehnološke opreme; 
- skladnosti objektov s prostorskimi akti; 
- zanesljivosti tehnoloških naprav, postrojev in druge tehnološke opreme v stavbah in 

gradbenih inženirskih objektov; 
- zagotavljanja neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb s pomočjo tehnoloških 

naprav, postrojev in druge tehnološke opreme; 
- dolžnosti zagotavljanja bistvenih lastnosti objektov s pomočjo tehnoloških naprav, 

postrojev in druge tehnološke opreme; 
1.4.2  Poznavanje: 

- temeljnih zahtev tehničnega projektiranja s področja izdelovanja tehnoloških načrtov; 
- posebnih zahtev projektiranja iz prejšnje alinee; 
- določanja vplivnega območja objekta; 
- določanja pristojnih soglasodajalcev, ki so v zvezi s tehnološkimi napravami, postroji 

in drugo tehnološko opremo; 
- pridobivanja projektnih pogojev in soglasij, ki so v zvezi s tehnološkimi napravami, 

postroji in drugo tehnološko opremo; 
1.4.3 Vsebine in načini izdelovanja: 

- idejne zasnove tehnoloških načrtov; 
- idejnega projekta tehnološkega načrtov; 
- projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja tehnoloških načrtov; 
- projekta za razpis tehnoloških načrtov; 
- projekta za izvedbo tehnoloških načrtov; 
- projekta izvedenih del s področja tehnoloških naprav, postrojev in druge tehnološke 

opreme; 
- projekta za vzdrževanje in obratovanje tehnoloških naprav, postrojev in druge 

tehnološke opreme; 
- projekta za vpis v uradne evidence v primeru izvedenih tehnoloških naprav, postrojev 

in druge tehnološke opreme; 
 
1.5 za izdelovanje načrtov geotehnologije, izkopov in podgradnje za podzemne objekte (v 

nadaljnjem besedilu: geotehnološki načrti): 
1.5.1 Pojmi, pomeni in nameni: 

- izdelovanja geotehnoloških načrtov ter njihove vsebine; 
- razvrščanja objektov na zahtevne, manj zahtevne in enostavne; 
- izključevanja določenih udeležencev pri graditvi objektov; 
- vrste gradenj oziroma izvajanja geotehnoloških del, izkopov in podgradnje za 

podzemne objekte; 
- vzdrževalnih del pri izkopih oziroma podzemnih objektih ter podgradnjah; 
- gradbenih in drugih tehničnih predpisov s področja geotehnologije, izkopov in 

podgradnje za podzemne objekte; 



 

- skladnosti objektov s prostorskimi akti; 
- zanesljivosti izvedenih izkopov oziroma podgradnje pri stavbah in gradbenih 

inženirskih objektih; 
- zagotavljanja neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb v primerih podzemnih 

objektov, če so namenjeni opravljanju dejavnosti; 
- dolžnosti zagotavljanja bistvenih lastnosti objektov v primerih izkopov in podgradenj 

oziroma podzemnih objektov; 
1.5.2  Poznavanje: 

- temeljnih zahtev tehničnega projektiranja s področja izdelovanja geotehnoloških 
načrtov; 

- posebnih zahtev projektiranja iz prejšnje alinee; 
- določanja vplivnega območja podzemnega objekta; 
- določanja pristojnih soglasodajalcev v primeru podzemnih objektov oziroma izvajanju 

geotehnoloških del, izkopov in podgradnje za podzemne objekte; 
- pridobivanja projektnih pogojev in soglasij v primeru podzemnih objektov oziroma 

izvajanju geotehnoloških del, izkopov in podgradnje za podzemne objekte; 
1.5.3 Vsebine in načini izdelovanja: 

- idejne zasnove geotehnoloških načrtov; 
- idejnega projekta geotehnoloških načrtov; 
- projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja geotehnoloških načrtov; 
- projekta za razpis geotehnoloških načrtov; 
- projekta za izvedbo geotehnoloških načrtov; 
- projekta izvedenih geotehnoloških del oziroma izkopov in podgradnje; 
- projekta za vzdrževanje in obratovanje podzemnih objektov oziroma izkiopov in 

podgradenj; 
- projekta za vpis v uradne evidence v primeru izvedenih podzemnih objektov; 

 
1.6 za izdelovanje drugih načrtov, ki so v zvezi z gradnjo (požarna varnost, varnost in 

zdravje pri delu) (v nadaljnjem besedilu: drugi načrti): 
1.6.1 Pojmi, pomeni in nameni: 

- izdelovanja drugih načrtov ter njihove vsebine; 
- razvrščanja objektov na zahtevne, manj zahtevne in enostavne; 
- izključevanja določenih udeležencev pri graditvi objektov; 
- vrste gradenj oziroma izvajanja del, ki so v zvezi z drugimi načrti; 
- vzdrževalnih del za zagotavljanje varnosti pri uporabi; 
- gradbenih in drugih tehničnih predpisov s področja zagotavljanja varstva pred 

požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pri delu; 
- skladnosti objektov s prostorskimi akti; 
- zanesljivosti veh vrst stav in gradbenih inženirskih objektov s področja zagotavljanja 

varstva pred požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pri 
delu; 

- zagotavljanja neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb ob hkratnem 
zagotavljanju varstva pred požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
varstva pri delu; 

- dolžnosti zagotavljanja bistvenih lastnosti objektov s pomočjo aktivnega in pasivnega 
varstva pred požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pri 
delu; 

1.6.2  Poznavanje: 
- temeljnih zahtev tehničnega projektiranja s področja izdelovanja drugih načrtov; 
- posebnih zahtev projektiranja iz prejšnje alinee; 
- določanja vplivnega območja objekta; 
- določanja pristojnih soglasodajalcev, ki so v zvezi z zagotavljanjem varstva pred 

požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pri delu; 
- pridobivanja projektnih pogojev in soglasij, ki so v zvezi z zagotavljanjem varstva pred 

požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pri delu: 
1.6.3 Vsebine in načini izdelovanja: 



 

- idejne zasnove drugih načrtov; 
- idejnega projekta drugih načrtov; 
- projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja drugih načrtov; 
- projekta za razpis drugih načrtov; 
- projekta za izvedbo drugih načrtov; 
- projekta izvedenih del s področja zagotavljanja varstva pred požarom, varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pri delu; 
- projekta za vzdrževanje in obratovanje naprav s področja varstva pred požarom, 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pri delu; 
- projekta za vpis v uradne evidence v primeru izvedenih naprav s področja 

zagotavljanja varstva pred požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
varstva pri delu; 

 
 
2. Program odgovornega vodenja del: 
 
2/A Program pri vseh vrstah odgovornega vodenja del - zakonitosti metod in tehnik: 

- pravilnega izvajanja tistih sestavin projektov za izvedbo, ki so v zvezi z vrsto 
odgovornega vodenja del, glede katerega opravlja kandidat izpit; 

- zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih, izvajanja varnostnega načrta, 
imenovanja koordinatorjev, naloge koordinatorjev v fazi priprave projekta in v fazi 
izvajanja projekta, obveznosti naročnikov, nadzornikov in delodajalcev, nadzorstvo 
nad izvajanjem projekta, 

- zagotavljanja bistvenih lastnosti objektov pri izvajanju del, ki so v zvezi z vrsto 
odgovornega vodenja del, glede katerega opravlja kandidat izpit, 

- standardizacije in tehničnih predpisov pri izvajanju del, ki so v zvezi z vrsto 
odgovornega vodenja del, glede katerega opravlja kandidat izpit, 

- določanja vplivnega območja objekta na okolico; 
- organizacije gradbišča in načinov njegove označitve pri izvajanju del, ki so v zvezi z 

vrsto odgovornega vodenja del, glede katerega opravlja kandidat izpit, 
- vsebine in načinov vodenja dnevnika o izvajanju del oziroma gradbenega dnevnika in 

knjige obračunskih izmer in 
- načinov zagotavljanja sprotne kontrole gradbenih konstrukcij in drugih nosilnih 

elementov na gradbišču in druge postopke, ki so v zvezi z vrsto odgovornega vodenja 
del, glede katerega opravlja kandidat izpit; 

 
2/B Program odgovornega vodenja del, ki je v zvezi z vrsto odgovornega vodenja del, glede 

katerega opravlja kandidat izpit: 
 
2.1 s področja gradbeništva - poznavanje: 

- tehničnih predpisov in standardov, kalkulacij, norm dela, enotnih opisov del, vrst 
gradbenih proizvodov in objektov ter z njimi povezanega izpolnjevanja bistvenih 
zahtev in norm kakovosti, ki so v zvezi z gradbenimi konstrukcijami, 

- mehanizacije, opreme in postopkov pri gradnji objektov, organizacije gradbišča, 
varnostnega načrta, vzdrževanja mehanizacije ter napeljav, naprav in opreme za 
tehnološke in druge postopke, ki so v zvezi z gradbenimi konstrukcijami in 

- izvajanja pripravljalnih del na gradbiščih ter splošnih gradbenih del, montaže in 
vgrajevanja strojnih in električnih napeljav, naprav in opreme ter izvajanja zaključnih 
gradbenih (obrtniških) del, ki so v zvezi z gradbenimi konstrukcijami; 

 
2.2 s področja strojništva - poznavanje: 

- tehničnih predpisov in standardov, kalkulacij, norm dela, enotnih opisov del, vrst 
gradbenih proizvodov in objektov ter z njimi povezanega izpolnjevanja bistvenih 
zahtev in norm kakovosti, ki so v zvezi s strojništvom, 



 

- mehanizacije, opreme in postopkov pri gradnji objektov, organizacije gradbišča, 
varnostnega načrta, vzdrževanja mehanizacije ter napeljav, naprav in opreme za 
tehnološke in druge postopke, ki so v zvezi s strojništvom in 

- izvajanja pripravljalnih del na gradbiščih ter splošnih gradbenih del, montaže in 
vgrajevanja strojnih in električnih napeljav, naprav in opreme ter izvajanja zaključnih 
gradbenih (obrtniških) del, ki so v zvezi s strojništvom; 

 
2.3 s področja elektrotehnike in telekomunikacij - poznavanje: 

- tehničnih predpisov in standardov, kalkulacij, norm dela, enotnih opisov del, vrst 
gradbenih proizvodov in objektov ter z njimi povezanega izpolnjevanja bistvenih 
zahtev in norm kakovosti, ki so v zvezi z elektrotehniko in telekomunikacijami; 

- mehanizacije, opreme in postopkov pri gradnji objektov, organizacije gradbišča, 
varnostnega načrta, vzdrževanja mehanizacije ter napeljav, naprav in opreme za 
tehnološke in druge postopke, ki so v zvezi z elektrotehniko in telekomunikacijami, ter 

- izvajanja pripravljalnih del na gradbiščih ter splošnih gradbenih del, montaže in 
vgrajevanja strojnih, električnih in telekomunikacijskih napeljav, naprav in opreme ter 
izvajanja zaključnih gradbenih (obrtniških) del, ki so v zvezi z elektrotehniko in 
telekomunikacijami; 

 
2.4 s tehnoloških področij - poznavanje: 

- tehničnih predpisov in standardov, kalkulacij, norm dela, enotnih opisov del, vrst 
gradbenih proizvodov in objektov ter z njimi povezanega izpolnjevanja bistvenih 
zahtev in norm kakovosti, ki so v zvezi s tehnološkimi področji, 

- mehanizacije, opreme in postopkov pri gradnji objektov, organizacije gradbišča, 
varnostnega načrta, vzdrževanja mehanizacije ter napeljav, naprav in opreme za 
tehnološke in druge postopke, ki so v zvezi s tehnološkimi področji in 

- izvajanja pripravljalnih del na gradbiščih ter splošnih gradbenih del, montaže in 
vgrajevanja strojnih in električnih napeljav, naprav in opreme ter izvajanja zaključnih 
gradbenih (obrtniških) del, ki so v zvezi s tehnološkimi področji; 

 
2.5 s področja geotehnologije ter izkopov in osnovne podgradnje - poznavanje: 

- tehničnih predpisov in standardov, kalkulacij, norm dela, enotnih opisov del, vrst 
gradbenih proizvodov in objektov ter z njimi povezanega izpolnjevanja bistvenih 
zahtev in norm kakovosti, ki so v zvezi z geotehnologijo, izkopi in osnovno 
podgradnjo, 

- mehanizacije, opreme in postopkov pri gradnji objektov, organizacije gradbišča, 
varnostnega načrta, vzdrževanja mehanizacije ter napeljav, naprav in opreme za 
tehnološke in druge postopke, ki so v zvezi z geotehnologijo, izkopi in osnovno 
podgradnjo in 

- izvajanja pripravljalnih del na gradbiščih ter splošnih gradbenih del, montaže in 
vgrajevanja strojnih in električnih napeljav, naprav in opreme ter izvajanja zaključnih 
gradbenih (obrtniških) del, ki so v zvezi z geotehnologijo, izkopi in osnovno 
podgradnjo. 

 
 
3. Program odgovornega vodenja posameznih del: 
 

3.1 s področja izvajanja izkopov in osnovne podgradnje - poznavanje: 
- tehničnih predpisov in standardov, kalkulacij, norm dela, enotnih opisov del, vrst 

gradbenih proizvodov in objektov ter z njimi povezanega izpolnjevanja bistvenih 
zahtev in norm kakovosti, ki so v zvezi z geotehnologijo, izkopi in osnovno 
podgradnjo, 

- vzdrževanja mehanizacije ter napeljav, naprav in opreme za tehnološke in druge 
postopke, ki so v zvezi z geotehnologijo, izkopi in osnovno podgradnjo, 

- vodenja gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer in 



 

- izvajanja pripravljalnih del na gradbiščih ter splošnih gradbenih del, montaže in 
vgrajevanja strojnih in električnih napeljav, naprav in opreme ter izvajanja 
zaključnih gradbenih (obrtniških) del, ki so v zvezi z geotehnologijo, izkopi in 
osnovno podgradnjo; 

 
3.2 s področja gradbenih del - poznavanje: 

- tehničnih predpisov in standardov, kalkulacij, norm dela, enotnih opisov del, vrst 
gradbenih proizvodov in objektov ter z njimi povezanega izpolnjevanja bistvenih 
zahtev in norm kakovosti, ki so v zvezi z gradbenimi deli in gradbenimi 
konstrukcijami, 

- vzdrževanja mehanizacije ter napeljav, naprav in opreme za tehnološke in druge 
postopke, ki so v zvezi z gradbenimi deli in gradbenimi konstrukcijami, 

- vodenja gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer in 
- izvajanja pripravljalnih del na gradbiščih ter splošnih gradbenih del, montaže in 

vgrajevanja strojnih in električnih napeljav, naprav in opreme ter izvajanja 
zaključnih gradbenih (obrtniških) del, ki so v zvezi z gradbenimi deli in 
gradbenimi konstrukcijami. 

 
3.3 s področja strojnih inštalacijskih del - poznavanje: 

- tehničnih predpisov in standardov, kalkulacij, norm dela, enotnih opisov del, vrst 
gradbenih proizvodov in objektov ter z njimi povezanega izpolnjevanja bistvenih 
zahtev in norm kakovosti, ki so v zvezi s strojnimi inštalacijskimi deli, 

- vzdrževanja mehanizacije ter napeljav, naprav in opreme za tehnološke in druge 
postopke, ki so v zvezi s strojnimi inštalacijskimi deli, 

- vodenja gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer in 
- izvajanja pripravljalnih del na gradbiščih ter splošnih gradbenih del, montaže in 

vgrajevanja strojnih in električnih napeljav, naprav in opreme ter izvajanja 
zaključnih gradbenih (obrtniških) del, ki so v zvezi s strojnimi inštalacijskimi deli. 

 
3.4 s področja elektroinštalacijskih in telekomunikacijskih del – poznavanje: 

- tehničnih predpisov in standardov, kalkulacij, norm dela, enotnih opisov del, vrst 
gradbenih proizvodov in objektov ter z njimi povezanega izpolnjevanja bistvenih 
zahtev in norm kakovosti, ki so v zvezi z elektroinštalacijskimi in 
telekomunikacijskimi deli; 

- vzdrževanja mehanizacije ter napeljav, naprav in opreme za tehnološke in druge 
postopke, ki so v zvezi z elektroinštalacijskimi in telekomunikacijskimi deli, 

- vodenja gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer in 
- izvajanja pripravljalnih del na gradbiščih ter splošnih gradbenih del, montaže in 

vgrajevanja strojnih, električnih in telekomunikacijskih napeljav, naprav in 
opreme ter izvajanja zaključnih gradbenih (obrtniških) del, ki so v zvezi z 
elektroinštalacijskimi in telekomunikacijskimi deli; 

 
 
4. Program odgovornega revidiranja: 

 
4.1 za revidiranje načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov - 

poznavanje: 
- metod in tehnik izdelovanja načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih 

načrtov ter vseh predpisov, ki so v zvezi z njimi; 
- vseh veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo projektantske in 

inženirske storitve s področja gradbenih konstrukcij; 
- slovenskih, evropskih in mednarodnih standardov s področja gradbenih 

konstrukcij; 
- sodobnih metod projektiranja; 
- razvoja gradbene stroke; 
- sodobnih tehnologij s področja izvajanja gradbenih del ter gradbenih konstrukcij, 



 

- gospodarnosti investicij; 
- tuje literature s področja gradbenih konstrukcij; 
- možnosti aplikacije tujih dosežkov s področja gradbeništva v Republiki Sloveniji; 
- vplivov objektov na okolje; 
- dolgoročno vzdrževanje objektov v povezavi z gradbenimi konstrukcijami; 
- primerjalne metode med različnimi rešitvami gradbenih konstrukcij; 

 
4.2 za revidiranje načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme - poznavanje: 

- metod in tehnik izdelovanja načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme ter vseh 
predpisov, ki so v zvezi z njimi; 

- vseh veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo projektantske in 
inženirske storitve s področja strojnih inštalacij in strojne opreme; 

- slovenskih, evropskih in mednarodnih standardov s področja strojnih inštalacij in 
strojne opreme; 

- sodobnih metod projektiranja; 
- razvoja strojne stroke; 
- sodobnih tehnologij s področja strojništva ter izvajanja oziroma montaže strojnih 

inštalacij in strojne opreme; 
- gospodarnosti investicij; 
- tuje literature s področja strojnih inštalacij in strojne opreme; 
- možnosti aplikacije tujih dosežkov na področju strojništva v Republiki Sloveniji; 
- vplivov objektov na okolje; 
- dolgoročno vzdrževanje objektov v povezavi s strojnimi inštalacijami in strojno 

opremo; 
- primerjalne metode med različnimi rešitvami strojnih inštalacij in strojne opreme; 

 
4.3 za revidiranje načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in 

telekomunikacijske opreme poznavanje: 
- metod in tehnik izdelovanja načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij 

ter električne in telekomunikacijske opreme; 
- zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo projektantske in inženirske 

storitve s področja električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in 
telekomunikacijske opreme; 

- slovenskih, evropskih in mednarodnih standardov s področja električnih in 
telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme; 

- sodobnih metod projektiranja; 
- razvoja elektrotehnične in telekomunikacijske stroke; 
- sodobnih tehnologij s področja elektrotehnike in telekomunikacij, ter izvajanja 

oziroma montaže električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in 
telekomunikacijske opreme; 

- gospodarnosti investicij; 
- tuje literature s področja električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne 

in telekomunikacijske opreme; 
- možnosti aplikacije tujih dosežkov s področja elektrotehnike in telekomunikacij v 

Republiki Sloveniji; 
- vplivov objektov na okolje; 
- dolgoročno vzdrževanje objektov v povezavi z električnimi in 

telekomunikacijskimi inštalacijami ter električno in telekomunikacijsko opremo; 
- primerjalne metode med načrtovanimi rešitvami; 

 
4.4 za revidiranje tehnoloških načrtov - poznavanje: 

- metod in tehnik izdelovanja tehnoloških načrtov in vseh predpisov, ki so v zvezi 
z njimi; 

- vseh veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo projektantske in 
inženirske storitve s tehnoloških področij; 

- slovenskih, evropskih in mednarodnih standardov s tehnoloških področij; 



 

- sodobnih metod projektiranja; 
- razvoja tehnološke stroke; 
- sodobnih tehnologij s proizvodno-tehnoloških področij ter izvajanja oziroma 

montaže tehnoloških naprav, postrojev in tehnološke opreme; 
- gospodarnosti investicij s tehnoloških oziroma proizvodno-tehnoloških področij; 
- tuje literature s tehnoloških oziroma proizvodno-tehnoloških področij; 
- možnosti aplikacije tujih dosežkov s tehnoloških oziroma proizvodno-tehnoloških 

področij v Republiki Sloveniji; 
- vplivov objektov na okolje; 
- dolgoročno vzdrževanje objektov v povezavi s tehnološkimi napravami, postroji 

in tehnološko opremo; 
- primerjalne metode med različnimi rešitvami tehnoloških naprav, postrojev in 

tehnološke opreme; 
 
4.5 za revidiranje načrtov geotehnologije, izkopov in podgradnje za podzemne objekte - 

poznavanje: 
- metod in tehnik izdelovanja načrtov geotehnologije, izkopov in podgradnje za 

podzemne objekte ter vseh predpisov, ki so v zvezi z njimi; 
- vseh veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo projektantske in 

inženirske storitve s področja geotehnologije, izkopov in podgradnje podzemnih 
objektov; 

- slovenskih, evropskih in mednarodnih standardov s področja geotehnologije, 
izkopov in podgradnje podzemnih objektov; 

- sodobnih metod projektiranja; 
- razvoja geotehnološke stroke in stroke s področja izkopov in osnovne 

podgradnje pri podzemnih objektih; 
- sodobnih tehnologij pri izvajanju geotehnoloških del ter izkopov in osnovne 

podgradnje pri podzemnih objektih; 
- gospodarnosti investicij; 
- tuje literature s področja geotehnologije, izkopov in podgradnje pri podzemnih 

objektih; 
- možnosti aplikacije tujih dosežkov s področja geotehnologije, izkopov in 

podgradnje pri podzemnih objektih v Republiki Sloveniji; 
- vplivov objektov na okolje; 
- dolgoročno vzdrževanje objektov v povezavi z geotehnologijo oziroma izkopi in 

podgradnjo pri podzemnih objektih; 
- primerjalne metode med različnimi geotehnološkimi rešitvami in rešitvami 

izkopov in podgradnje pri podzemnih objektih; 
 
4.6 za revidiranje drugih načrtov - poznavanje: 

- metod in tehnik izdelovanja vseh vrst drugih načrtov, kot so študija požarne 
varnosti, varnostni načrti in druge tehnične študije in elaborati, ki so v zvezi z 
gradnjami in vseh predpisov, ki so v zvezi z njimi; 

- vseh veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo projektantske in 
inženirske storitve s področja zagotavljanja požarne varnosti, varnosti in zdravja 
pri delu ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

- slovenskih, evropskih in mednarodnih standardov s področja zagotavljanja 
požarne varnosti, varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami; 

- sodobnih metod projektiranja; 
- razvoja stroke, s katero se zagotavlja požarna varnost, varnost in zdravje pri 

delu ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
- sodobnih tehnologij s področja zagotavljanja požarne varnosti, varnosti in 

zdravja pri delu ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
- gospodarnosti investicij; 



 

- tuje literature s področja zagotavljanja požarne varnosti, varnosti in zdravja pri 
delu ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

- možnosti aplikacije tujih dosežkov s področja zagotavljanja požarne varnosti, 
varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 
Republiki Sloveniji; 

- vplivov objektov na okolje; 
- dolgoročno vzdrževanje objektov v povezavi z zagotavljanjem požarne varnosti, 

varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
- primerjalne metode med različnimi rešitvami zagotavljanja požarne varnosti, 

varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 


