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1. Javna pooblastila  

1.1. Imenik 

• V imenik pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev (v 
nadaljevanju imenik ZAPS) je bilo ob koncu leta 2020 (podatek je iz 16. 12. 2020) vpisanih 
1548 članov/ic, status mirovanja je na ta dan imelo 356 članov/ic. 

• V letu 2020 je bilo v imenik ZAPS vpisanih 68 članov/ic, izbrisanih pa 52 članov/ic. Mirovanje 
poklicnega naziva je bilo vzpostavljeno 56 članom/icam, od tega jih je 5 v letu 2020 poklicni 
naziv aktiviralo. Skupno je poklicni naziv v letu 2020 aktiviralo 31 članov/ic. V postopku 
izbrisa in mirovanja se izda odločba. 

• Petim članom/icam je bilo mirovanje poklicnega naziva vzpostavljeno po uradni dolžnosti 
(ker niso izkazali načina opravljanja poklicnih nalog in zavarovanja). 1 od teh je v letu 2020 
poklicni naziv aktiviral.  

• V letu 2020 se je nadaljeval pregled vlog članov/ic v zvezi z dokazovanjem opravljanja 
poklicnih nalog ter sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo ter s svetovanjem in 
razlaganjem nove zakonodaje v delu načina opravljanja poklicnih nalog in dejavnosti. Zaradi 
preobilice del in nalog na področju imenika in strokovnih izpitov, pri reševanju zahtevnejših 
primerov prihaja do zaostankov.    

• V letu 2020 ni bilo več rednih mesečnih sej vpisne komisije (le-ta je sredi leta 2019 
prenehala delovati), tako se zadeve ki se nanašajo na vpis, izbris, razširitev pooblastila, 
mirovanje, aktiviranje statusa, oprostitev vlog za plačilo članarin in izdelavo novega 
članskega žiga obravnavajo sprotno. Za razširitev naziva iz PA * v PA so bile obravnavane 3 
vloge. Med prejetimi vlogami za oprostitev plačila članarine je bilo 27 vlog odobrenih.  

• Na vlogo člana se izda potrdilo o posameznikovi kvalifikaciji v skladu z Direktivo 
2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij. V letu 2020 je bilo izdanih 7 takih potrdil. 
Izdana je bila 1 odločba o priznavanju poklicne kvalifikacije. V zvezi s priznavanjem 
kvalifikacije se sicer obravnava več vprašanj, o tem, kakšen je postopek priznavanja v tujini 
pridobljene kvalifikacije (EU ali tretje države) in kako lahko naši člani (slovenski arhitekti) 
delajo v drugih EU državah in podobno. 

• Konec leta 2020 je bil izpeljan projekt izdaje novih žigov oziroma odtisnih blazinic ter novih 
gumic v CIAN barvi na podlagi spremembe poklicnih nazivov uvedenih z novo gradbeno 
zakonodajo (ZAID) ter skladno s Splošnim aktom o obliki in vsebini enotnega žiga PA, PKA n 
PPN. 

• V okviru vodenja imenika se posodabljajo podatki članov v Imeniku ZAPS na podlagi 
njihovega obvestila ali s pomočjo javnih portalov, kot so TIS, AJPES in s poizvedbo pri 
Centralnem registru prebivalstva. 

 

1.2. Strokovni izpiti 

• V začetku leta 2020 so bili za koledarsko leto 2020 razpisani 4 redni izpitni roki za ustni del 
izpita: 

o 25. 3. 2020 - dopolnilni izpit iz OPPN (za PA*), 

o 15. 4. 2020 - redni termin SI za PA, PKA, PPN, 
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o 14. 10. 2020 - dopolnilni izpit iz OPPN (za PA*),  

o 18. 11. 2020 - redni termin za PA, PKA, PPN 

• Razpisana sta bila tudi dva termina za strokovni seminar: 

o 10. in 11. 2. 2020, 4. 3. 2020, 

o 7. 9. 2020 do 9. 9. 2020. 

• Prva dva razpisana termina (25. 3. in 15. 4.) smo bili zaradi epidemije Covida-19 primorani 
odpovedati. Ustni izpiti so tako bili izvedeni 30. 6, 1. 7. in 15. 9., skupaj je k izpitu za PA 
pristopilo 28 kandidatov (27 je izpit opravilo, 1 kandidat je imel popravni izpit), 1 kandidatka 
k dopolnilnem izpitu iz OPPN ter 1 k osnovnemu PPN, obe sta bili uspešni. Prijavljenih na 
izpit PKA ni bilo.  

• Novembrski ustni rok izpita zaradi ponovno slabe epidemiološke situacije vezane na Covid-
19 ni bilo mogoče izvesti v živo, zato smo ga izvedli na daljavo preko aplikacije Zoom. Izpit 
je zaradi prevelikega števila kandidatov prijavljenih na izpit za PA potekal v treh terminih, 18. 
in 19. 11. ter dodatno 10. in 11. 2. 2021. Skupaj je k izpitu PA pristopilo 25 kandidatov (24 
kandidatov je izpit opravilo, 1 kandidat je imel popravni izpit), 4 kandidati k dopolnilnem 
izpitu iz OPPN ter 1 k osnovnemu izpitu PPN, vsi so izpit opravili. Prijavljenih na izpit PKA ni 
bilo.  

• V letu 2020 smo izvedli tudi oba razpisana seminarja za SI. Na pomladni termin je bilo 
skupaj prijavljenih 50 ljudi, posameznega dneva seminarja pa se je udeležilo 37, 36 in 38 
ljudi. Septembrski termin smo izvedli v veliki predavalnici Fakultete za strojništvo, prostor na 
ZAPS ni omogočal izvedbe seminarja upoštevajoč zahteve vezane na preprečevanje 
prenosa okužbe s Covid-19. Na seminar je bilo skupno prijavljenih 35 ljudi, prvi dan je bilo 
na seminarju 31 udeležencev, drugi in tretji dan pa 25. S septembrskim terminom je seminar 
postal plačljiv.  

• V okviru projekta SONITUS se še vedno omogoča dostop do programskih pripomočkov po 
predhodno opravljenem preizkusu, v letu 2020 je bilo obravnavanih 21 prošenj.  

 

1.3. Disciplinski postopki 

• V letu 2020 je bilo prejetih 10 prijav suma disciplinskih kršitev, od tega 1 anonimna.  

• V fazi disciplinske preiskave so bile s sklepom tožilca oz. namestnika zavržene 4 prijave iz 
leta 2020 in 5 prijav 2019. 

• Komisija za stalno poklicno usposabljanje je oktobra 2020 naslovila na disciplinskega tožilca 
obvestilo, da 66 članov ZAPS ni izpolnilo dolžnosti iz naslova stalnega poklicnega 
usposabljanja za leto 2019. 

• Dve disciplinski prijavi /1 iz leta 2019 in 1 iz leta 2020/ sta bili zaključeni z uradnim 
zaznamkom, ker ni bilo mogoče preveriti navedb. V obeh primerih je šlo za člane IZS, zato 
sta bili prijavi tudi odstopljeni v reševanje IZS. 

• V letu 2020 sta bili zoper člane vloženi  2 disciplinski obtožbi, od tega 1 za prijavo suma 
disciplinskih kršitev iz leta 2019 zoper 2 člana. 

• Disciplinsko sodišče je v letu 2020 razpisalo 3 obravnave zoper domnevne kršitelje; 
zaključeni so bili postopki iz leta 2019. V predmetnih zadevah sta bila 2 članoma izrečena 
opomina; 1 član pa je bil oproščen disciplinskih obtožb. 
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1.4. Strokovni nadzor 

Strokovni nadzor nad člani ZAPS je novo javno pooblastilo zbornici, uvedeno z Zakonom o 
arhitekturni in inženirski dejavnosti. v letu 2019 ga je zbornica izvajala prvič, v letu 2020 pa gre 
za že utečeno dejavnost. 

Komisija je delovno formirana v 7. senatih, glede na področje delovanja. Gre za 3 članske 
senate za arhitekturo (A), krajinsko arhitekturo (KA) in prostorsko načrtovanje (PN). - Izžrebani 
so bili člani zbornice za katere se uvede redni strokovni nadzor in dodeljeni senatom. V letu 
2020 je komisija imela 3 seje: 1 korespondenčno in 2 redni-v prostorih ZAPS. Od 21.10.2020 je v 
uporabi skupni portal (strokovni nadzor) za izmenjavo informacij med člani komisije in 
koordinatorko komisije. 

V letu 2020 sta komisijo zapustila dva člana, Igor Kraševac (umrl) in Petra Ostanek (odstopila). 
Komisiji sta se pridružila dva nova člana, Urška Kranjc (KA) in Boris Kapelj (A). Ustanovljen je bil 
Eko senat (na pobudo in v pomoč Eko skladu) in senat ZAID (za reševanja nepooblaščenega 
podpisovanja načrtov). 

V letu 2020 je za redni nadzor komisija izžrebala 14 članov med 1200 aktivnimi člani in 5 
rezervnih članov. Senatu A1 se je po žrebanju dodelilo 5 nadzorov, senatu A2-4 nadzore, 
senatu A3-4 nadzore, senatu KA–1 nadzor in senatu PA-1 nadzor.  2 izžrebana člana sta podala 
izjavo, da ne izpolnjujeta pogojev za uvedbo nadzora.  En nadzor je bil opuščen zaradi smrti 
članice. 

Za izvedbo izrednega nadzora je komisija dobila 3 pobude. 2 s strani gradbenega inšpektorata 
in 1  s strani SS-ZAPS.  V enem primeru je bila zadeva ovržena, v enem je bila zaključena, v 
enem pa je v zaključni fazi. 

 

Rezultati dela komisije za strokovni nadzor v letu 2020: 

• Izdelana je bila enotna metodologija / vzorec za pregled projektne dokumentacije članov, 

vzorec za izdelavo poročila o ugotovljenem dejanskem stanju, vzorec za izdelavo 

ugotovitvenega zapisnika. 

• Senati so obravnavali 20 rednih in 3 izredne strokovne nadzore. Za 17 rednih primerov so 
bilo izdelana poročila o pregledu in skupno zaključno poročilo, 3 primeri so v teku. Od 3. 
izrednih primerov je eden zaključen, eden je bil ovržen in eden je v teku. 

• Komisija ni predala nobenega primera disciplinski komisiji. Izdala je priporočila  za odpravo 
pomanjkljivosti in 5 predlogov za ponovitveni nadzor 

• Splošna ugotovitev je, da so načrti relativno pomanjkljivo obdelani. 

• Izpostavljena so glavna opažanja pri strokovnih pregledih: 

• V pregled se posreduje nepopolna dokumentacija / pogoste zahteve po dopolnitvi 

dokumentacije 

• Nesistematično in nepregledno urejena dokumentacija 

• Neskladja pri uporabi veljavnih pravilnikov (PGD/DGD) 

• Pomanjkljivo poznavanje osnovne zakonodaje in predpisov (ZGO-1, GZ, Pravilnik o 

podrobnejši vsebini dokumentacije…) 

• Pomanjkljivo poznavanje priporočil pravil stroke 

• Relativno slabo obdelana dokumentacija PZI 
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• Ponavljanje istih napak na različnih projektih istega projektanta  

• Slaba usklajenost med določenimi načrti (požarna varnost, hrup…) 

• Določila v posameznih členih odloka OPPN so strokovno vprašljiva, nedosledna in 

med seboj v nasprotju 

Utečenost dela v 2020 se pozna tudi v učinkovitosti v primerjavi z 2019. Povprečno trajanje 
strokovnega pregleda se je iz 52 delovnih ur zmanjšalo na 28. Čas od uvedbe strokovnega 
nadzora do zaključnega poročila pa se je zmanjšal iz kar 292 dni na 122 dni. Čas vključuje tudi 
čakanje na prejem dokumentacije člana. 

 

1.5 Stalno poklicno usposabljanje 

Po uvajalnem letu stalnega poklicnega usposabljanja v 2019 bi moralo leto 2020 biti prvo 
običajno leto SPU. Vendar pa je zaradi epidemije Covid-19 sploh v prvi polovici leta Skupščina 
ZAPS je zato sprejela sklep, da se število obveznih kreditnih točk SPU v letu 2020 zmanjša iz 6 
KT na 3 KT. V drugi polovici leta so se uveljavili spletni izobraževalni dogodki, ki so v precejšnji 
meri nadomestili običajne konference s fizično prisotnostjo predavateljev in udeležencev. 

Skupščina ZAPS je konec leta 2019 sprejela noveliran Splošni akt stalnega poklicnega 
usposabljanja članov ZAPS. Po sprejemu na skupščini sta Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) 
in Služba vlade za zakonodajo (SVZ) podala dodatne pripombe; spremembo akta je skupščina 
ZAPS sprejela na seji dne 23.6.2020. Ker nadzor nad SPU predstavlja eno izmed javnih 
pooblastil zbornice, mora Splošni akt SPU potrditi tudi MOP. Nova ekipa MOP akta kljub mnogim 
pozivom in prošnjam do konca leta ni sprejela, zato je še vedno v uporabi stari splošni akt SPU. 

Povzetek stalnega poklicnega usposabljanja članov ZAPS: 

• v letu 2020 je bilo za izpolnjevanje dolžnosti SPU potrebno zbrati 3 kreditne točke (iz 
kateregakoli sklopa). 

• upoštevajoč prenešene točke iz leta 2019 in zaradi zmanjšanja potrebnega števila KT (sklep 
Skupščine 1. 7. 2020), je 575 članov z aktivnim statusom (48%) že 1. 1. 2020 izpolnjevalo 
vse dolžnosti SPU za l. 2020. 

• v letu 2020 je 94% od 1193 članov ZAPS z aktivnim statusom do konca leta izpolnilo 
dolžnosti SPU oz. pridobilo ustrezno število kreditnih točk, 6% pa je zbralo premalo točk, 

• 5,5% članov še ni izpolnilo dolžnosti za leto 2019 (stanje na dan 31. 12. 2020). 

• 3% članov ni izpolnilo dolžnosti SPU 2 leti zapored (stanje na dan 31. 12. 2020). 

• 2% članov je izpolnilo dolžnosti SPU za leta 2020 na podlagi opravljenega strokovnega 
izpita in so v tem letu oproščeni pridobivanja kreditnih točk. 

• večina od 1119 članov, ki so zbrali v letu 2020 ustrezno število točk (upoštevajoč prenos 
točk iz l. 2019), ima 3 do 5 točk (31%), 6 do 10 točk (35%) ter 28% več kot 11 točk. Največje 
število zbranih kreditnih točk je 39. Povprečno število zbranih točk med aktivnimi člani je 
8,3. 

• Zbornica je v okviru stalnega poklicnega usposabljanja v letu 2020 izvedla 20 lastnih 
izobraževalnih dogodkov. Na predavanjih ZAPS (od tega 2 v organizaciji MOP in SiBIM) je 
bilo 894 obiskov članov ZAPS. 

V naslednjih letih bi bilo smiselno ohranjati vodilno vlogo ZAPS v organizaciji dogodkov iz 
sklopa A. Ohranjati je potrebno tradicionalne dogodke ZAPS v ostalih sklopih (npr. Dan 
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arhitektov) ter poskušati napredovati v organizaciji dodatnih dogodkov iz vseh sklopov. 
Izobraževalni dogodki, ki jih je organizirala zbornica, so našteti v poglavju Dogodki. 

 

1.6. Ugotavljanje skladnosti izobrazbe kandidatov za strokovni izpit 

V letu 2019 je bila ustanovljena komisija za ugotavljanje skladnosti izobrazbe kandidata za 
pristop k strokovnemu izpitu za prostorskega načrtovalca. Komisija v sestavi Viljem Fabčič 
(predsednik), doc. dr. Alenka Fikfak (za FA), Darja Matjašec (za BF, KA), Nande Korpnik.  

V letu 2020 je Komisija je obravnavala štiri vloge kandidatov za pristop k strokovnemu izpitu za 
prostorskega načrtovalca. Pri vseh vlogah je komisija izdala negativno mnenje. 

 

1.7. Novi žigi članov ZAPS 

Konec leta 2020 je ZAPS v okviru prilagajanja novi zakonodaji članom zamenjal pečate. Zaradi 
okoljske ozaveščenosti pečatov nismo v celoti zamenjali, temveč smo članom poslali nove 
odtisne gumice/matrike in blazinice s črnilom, ki so jih sami vstavili v stara ohišja. Nov žig v 
skladu z zakonodajo vsebuje, poleg imena in priimka, vse pridobljene poklicne in strokovne 
nazive, strokovna pooblastila ter ZAPS številko. Črnilo novega žiga je cian barve. Z novimi žigi 
so stari, črni, prenehali veljati. 
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2. Usklajevanje z novo zakonodajo 

2.1. Sprejem splošnih aktov ZAPS 

V letu 2020 je zbornica sprejela del preostanka splošnih aktov, ki poslovanje zbornice 
prilagajajo novi zakonodaji. Sprejeti splošni akti in drugi dokumenti: 

• Splošni akt o varnosti obdelave osebnih podatkov pri ZAPS 

• Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju (sprememba) 

• Poslovnik skupščine in skupščinskega sveta (sprememba) 

Celovite spremembe in dopolnitve splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju so bile 
namenjena popravkom akta na zahtevo MOP in Službe vlade za zakonodajo, potem ko smo 
konec leta sprejeli popravke prvotnega akta, ki so se izkazali za potrebne po letu in pol izvajanja 
stalnega poklicnega usposabljanja.  

V letu 2020 smo tudi uvedli prakso, da zbornica sprejme finančni plan skupaj s programom dela 
še pred začetkom koledarskega leta, na katerega se oba dokumenta nanašata. Dosedanja 
praksa ZAPS je bila sprejemanje finančnega plana sredi leta na katero se nanaša. 

Tako sprememba Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju, kot tudi dopolnitev 
Disciplinskega pravilnika, s katero je ZAPS prepovedala ponujanje dumpinških cen projektne 
dokumentacije, kljub številnim urgencam še vedno čakata na soglasje MOP.  

V letu 2020 smo začeli tudi postopke za posodobitev naslednjih splošnih aktov in sprejem 
drugih dokumentov: 

• Splošni akt (pravilnik) o podeljevanju priznanj ZAPS 

• Splošni akt o finančnem poslovanju ZAPS 

• Kodeks o udeležbi funkcionarjev ZAPS na natečajih 

• Standardi ZAPS 

 

2.2. Pravila stroke 

GZ nalaga zbornicama ZAPS in IZS pripravo pravil stroke, s katerimi se natančneje opredeli 
način priprave projektne dokumentacije. Priprava Pravil stroke se je pričela v letu 2018. Zvezek 
0 sta pripravili obe zbornici skupaj, Zvezek 1 je pripravila ZAPS, Zvezek 2 je pripravila IZS, 
Zvezka 3 in 4 pa še nista v pripravi.  

Vse zvezke bo moralo potrditi tudi MOP, kjer pa se je priprava oziroma potrditev Pravil stroke 
ustavila. Z ministrstva še nismo prejeli nobenih uradnih pripomb na pripravljena Pravila stroke, 
prav tako še nismo prejeli nobenih napovedi, kdaj bodo Pravila stroke potrjena. Ker je projekt že 
več let ustavljen na MOP, smo prizadevanja usmerili v pripravo standardov ZAPS (glej poglavje 
4.2) 
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3. Zastopanje interesov stroke 

3.1 Spremembe Gradbenega zakona 

MOP je že v letu 2019 pričel s pripravo sprememb gradbenega zakona (GZ). Po odstopu 
predsednika vlade Marjana Šarca se je na MOP formirala nova ekipa pod vodstvom Ministra 
Andreja Vizjaka. Državni sekretar je postal Robert Rožac, direktor Direktorata za prostor, 
graditev in stanovanja pa Georgi Bangiev.  

Nova ekipa MOP se je zaradi obilice predlaganih sprememb odločila, da se namesto sprememb 
GZ pripravi nov GZ-1. Na poziv MOP smo tako 18. 5. 2020 na ZAPS pripravili predlog sprememb 
predlaganega besedila novega zakona. Glavnina pripomb ZAPS se je nanašala na položaj strok 
v procesu načrtovanja in gradnje objektov ter na poenostavitve postopkov.  

30. 7. 2020 je MOP objavil besedilo zakona za javno razpravo, v katerem so bili večinoma 
upoštevani predlogi ZAPS glede poenostavitve postopkov, glede vodje projekta pa je bila 
upoštevana kompromisna rešitev, da je vodja projekta za novogradnje stavb praviloma 
pooblaščeni arhitekt, vodja projekta za novogradnje gradbeno inženirskih objektov in drugih 
gradbenih posegov pa praviloma pooblaščeni inženir ustrezne stroke. ZAPS je pozdravila 
iskanje kompromisov, a opozorila, da zapisano besedilo popolnoma izključuje krajinske 
arhitekte, zato je neprimerno. 

ZAPS je tudi na osnutek zakona v javni obravnavi 16. 9. 2020 poslal predlog sprememb. Ker ni 
prišlo do uskladitve stališč z IZS, sta bila v skladu z medsebojnim dogovorom na MOP poslana 
dva predloga: predlog ZAPS s komentarji IZS ter predlog IZS s komentarji ZAPS. Tudi v 
tokratnem predlogu ZAPS se je glavnina pripomb nanašala na položaj strok ter korekcije 
obstoječega zakona, ki bi pripomogle k odpravi nesporazumov med deležniki in pohitritvi 
celotnega procesa graditve. 

Septembra in oktobra smo poslali na MOP serijo analiz v podporo stališčem ZAPS za Gradbeni 
zakon. MOP ni odgovoril na niti eno izmed njih, iz pogovorov pa ni bilo zaznati, ali so analize 
sploh pregledali oziroma razumeli. 

V nadaljevanju postopka sprejemanja novega GZ-1 je bilo do konca leta 2020 opravljenih več 
skupnih sestankov z MOP in IZS, na katerih so se preigravale različne rešitve glede strokovnih 
kompetenc vodij projektov. ZAPS je ves čas zastopala stališče, da mora biti vodja projekta 
strokovnjak tiste stroke, ki pri načrtovanju prevladuje (načelo prevladujoče stroke), IZS pa, da 
vodenje projekta ni vsebinska funkcija in zato stroka vodje projekta ni bistvena. Ker se je 
stališče MOP vedno bolj približevalo stališču IZS, smo 12. 12. 2020 ministru Andreju Vizjaku in 
državnemu sekretarju Robertu Rožacu poslali apel za ohranitev primerne vloge arhitekturne 
stroke pri načrtovanju stavb, ministru pa še dodatno pismo dne 18.12.2020 s prošnjo za 
sestanek. Na nobeno izmed prošenj za sestanek se minister ni odzval. 

Decembra 2020 je MOP novo besedilo poslalo v medresorsko obravnavo. V tem predlogu 
zakona so bile ukinjene zahteve za strokovno kompetentnost vodij projektov. V sporu med 
arhitekti in gradbenimi inženirji je MOP, namesto iskanja kompromisne rešitve, v celoti sledilo 
željam Inženirske zbornice Slovenije. ZAPS je v komunikaciji z MOP ves čas zelo intenzivno in 
argumentirano nasprotovala takšnemu besedilu zakona, v prihodnjih mesecih do časa priprave 
tega besedila pa poskušamo narediti vse, kar je v naši moči, da se predlog zakona spremeni.  

https://www.zaps.si/index.php?m_id=NOVICE&n_id=1000
https://www.zaps.si/index.php?m_id=NOVICE&n_id=1050
https://www.zaps.si/index.php?m_id=NOVICE&n_id=1102
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Pomembnejši dopisi, poslani na MOP v zvezi z Gradbenim zakonom: 

• 24.1.2020 Dopis za spremembo 43. člena GZ, v katerem opozarjamo, da zaradi luknje v 
zakonu upravne enote ne morejo uspešno zavračati projektne dokumentacije, pri kateri 
vodja projekta ni iz prevladujoče stroke. Prejšnja ekipa MOP nas glede tega ni upoštevala. 

• 18. 5. 2020 Predlog sprememb gradbenega zakona pred javno razpravo (>>) 

• 2.6.2020 Dopis za spremembo 43. člena GZ, v katerem novo ekipo MOP opozarjamo na 
problematiko 43. člena GZ, o kateri smo neuspešno opozarjali že prejšnjo ekipo. 

• 24.6.2020 Dopis za spremembo poimenovanja objektov CC SI 2 iz »gradbeno inženirskih 
objektov« v »objekte odprtega prostora«, ki ne prejudicira nobene stroke. CC SI 2 namreč 
vsebuje tudi objekte, kot so parki, trgi, pokopališča in podobno. 

• 16. 9. 2020 Predlog sprememb GZ v okviru javne razprave (>>)  

• 12.12.2020 apel za ohranitev primerne vloge stroke 
(>>)  

• 22.12.2020 Dopis ministru Vizjaku v zvezi z gradbenim zakonom, poslanim v medresorsko 
usklajevanje, s prošnjo za sestanek in pozivom, da zakon ne odpravi načela prevladujoče 
stroke. 

Na niti enega izmed dopisov od MOP nismo prejeli odgovora. 
 

Analize za gradbeni zakon, poslane na MOP v septembru in oktobru 2020: 

• 01: Vrsta del na gradbišču >> 
• 02: Monopol stroke >> 
• 03: Bistvene zahteve >> 
• 04: Primerjava študijskih programov >> 
• 05: Ohranitev pridobljenih pravic >> 
• 06: Študijske vsebine za vodenje del >> 
• 07: Poklic arhitekta v pravnem redu EU >> 
• 08: Arhitektura brez arhitektov >> 
• Trg projektantskih storitev kot trg limon >> 

V letu 2021 smo nadaljevali s pošiljanjem analiz. Na niti eno izmed poslanih analiz od MOP 
nismo prejeli odgovora ali komentarja.  

 

Ostali dopisi v povezavi z GZ: 

• 21.1.2020 Dopis na Upravno enoto Celje v zvezi s prevladujočo stroko pri projektiranju vrtca 
v Frankolovem, pri katerem je vodja projekta bil gradbeni inženir.  

• 29.7.2020 Dopis na Ekosklad v zvezi z energetskimi sanacijami stavb in spoštovanjem strok 
v povezavi z ZAID in GZ. 

• 11.9.2020 Dopis MOP-u glede anonimnega pisma gradbene iniciative. 

• 2.11.2020 Dopis Ministrstvu za kulturo s prošnjo za podporo arhitekturni stroki pri 
sprejemanju Gradbenega zakona 

 
Glavnino dela za ZAPS v zvezi z GZ-1 smo opravili Tomaž Krištof, Mima Suhadolc, Slavko 
Gabrovšek, Vlado Krajcar in Helena Kovač.  

https://www.zaps.si/index.php?m_id=NOVICE&n_id=1000
https://www.zaps.si/index.php?m_id=NOVICE&n_id=1050
https://www.zaps.si/index.php?m_id=NOVICE&n_id=1102
https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202021/ZAPS_a01_vrsta%20del%20na%20gradbi%C5%A1%C4%8Du.pdf
https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202021/ZAPS_a02_monopol%20stroke.pdf
https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202021/ZAPS_a03_bistvene%20zahteve.pdf
https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202021/ZAPS_a04_primerjava%20%C5%A1tudijskih%20programov.pdf
https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202021/ZAPS_a05_ohranitev%20pridobljenih%20pravic(1).pdf
https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202021/ZAPS_a06_%C5%A1tudijske%20vsebine%20za%20vodenje%20del.pdf
https://www.zaps.si/index.php?m_id=NOVICE&n_id=1133
https://www.zaps.si/index.php?m_id=NOVICE&n_id=1134
https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202020/Trg%20arhitekturnih%20storitev%20kot%20trg%20limon.pdf
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3.2. Skupna izjava ZAPS in FA  

Septembra 2020 je na naslove več pomembnejših institucij (vlada, državni zbor, politične 
stranke, fakultete, itd) prispelo pismo Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor (DGITM), 
ki izraža stališča gradbene stroke do GZ in ZAID, ob tem pa arhitekte imenuje za »nezaposljiv in 
odvečni kader v državi«. 

ZAPS in Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani sta pripravila in na prejemnike skupno 
izjavo za javnost, v kateri pozivata predstavnike vseh strok, povezanih z načrtovanjem in 
gradnjo objektov, k strpnemu dialogu in takojšnji opustitvi blatenja drugih strok v javnosti. 

K podpisu izjave smo povabili tudi IZS, vendar je žal niso želeli podpisati. 

Izjava je dostopna na https://www.zaps.si/index.php?m_id=NOVICE&n_id=1106.  

 

3.3. Spremembe Zakona o urejanje prostora 

V letu 2020 smo na zbornici nadaljevali prizadevanja na področju spremembe prostorske 
zakonodaje, ki smo jih pričeli že v letu 2019. Glavni poudarek je bil na izboljšanju sistema 
občinskih prostorskih aktov, tako strateških kot izvedbenih, cilj pa je bil poleg obvladljivosti 
postopka priprave prostorskih aktov tudi dvig kvalitete urbanističnih rešitev z omogočanjem 
upoštevanja konteksta prostora in lažjega vključevanja lokalnega prebivalstva. Zato smo 
aktivno sodelovali tudi tekom javne razprave o osnutku ZUreP-3. Aktivnosti je koordinirala 
komisarka za prostorsko zakonodajo Bogdana Dražič. Izvedene so bile naslednje aktivnosti: 

• V januarju 2020 so bili opravljeni trije usklajevalni sestanki  s predstavniki Ministrstva za 
okolje in prostor v zvezi s predlogi ZAPS za izboljšanje stanja pri prostorskem načrtovanju 
na podlagi zaključkov regijskih posvetov o OPN, izvedenih konec leta 2019. Na sestankih so 
zbornico zastopali Tomaž Krištof, Bogdana Dražič, Viljem Fabčič in Slavko Gabrovšek, 

• Maja 2020 smo opravili sestanek z novim državnim sekretarjem Robertom Rožacem in 
svetovalko ministra Vizjaka Polono Ojsteršek Zorčič, na katerem smo ju seznanili s predlogi 
ZAPS za izboljšanje sistema prostorskih aktov.  ZAPS so zastopali Bogdana Dražič, Vlado 
Krajcar, Sergej Hiti, Slavko Gabrovšek in Tomaž Krištof. 

• Na iniciativo državnega sekretarja Rožaca smo pripravili predlog izboljšanja občinskega 
prostorskega načrtovanja po členih in jih vstavili v ZUreP-2. Pripravo neformalne dopolnitve 
zakona je vodila Bogdana Dražič. 

• Od konca septembra do začetka novembra 2020 je zbornica pripravila obsežne predloge in 
pripombe na osnutek ZUreP-3 v javni razpravi. Aktivnosti so potekale na nivoju matičnih 
sekcij, pod vodstvom komisarke za prostorsko zakonodajo Bogdane Dražič. 

• V decembru sta Tomaž Krištof in Bogdana Dražič predstavnike MOP s predlogi in 
pripombami ZAPS na osnutek ZUreP-3 dodatno seznanila na video konferenci. S strani 
ministrstva so se usklajevanja udeležili državni sekretar Robert Rožac, generalni direktor 
Gregorij Bangiev, Barbara Radovan in Polona Ojsteršek Zorčič. 

 

3.4. Pobuda za oceno ustavnosti plačljivih obveznih standardov 

Standardi, katerih uporabo gradbena in z njo povezana zakonodaja določata za obvezno, po 
mnenju ZAPS ne morejo biti obvezni, če niso objavljeni tako kot vsi drugi predpisi, torej javno in 
brezplačno. 

https://www.zaps.si/index.php?m_id=NOVICE&n_id=1106
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Maja 2020 smo na MOP poslala pobudo za odpravo plačljivosti obveznih standardov. Ker od 
MOP nismo prejeli odgovora, smo začeli priprave na prizadevanje za odpravo plačljivih 
standardov po pravni poti. 

ZAPS je avgusta 2020 na Ustavno sodišče RS vložila pobudo za začetek postopka za oceno 
ustavnosti določb Zakona o standardizaciji. Razlog za pobudo je neutemeljenost 
avtorskopravnega varstva slovenskih nacionalnih standardov, ki po našem mnenju krši ustavno 
načelo dostopnosti predpisov (154. člen Ustave RS) ter načelo pravne države in z njo povezane 
pravne varnosti (2. člen Ustave RS). Zaradi vsebine določb 4. odstavka 22. člena ZSta-1 
slovenski nacionalni standardi v nasprotju s 154. členom Ustave RS niso objavljeni niti takrat, 
kadar je njihova uporaba obvezna.  

Pred tem smo opravili pripravljalne aktivnosti, povezali smo se z Inštitutom za metalne 
konstrukcije, ki je z istim ciljem ubral redno pravno pot, pri kateri je Ustavno sodišče na vrsti na 
koncu, ko so vsa ostala pravna sredstva izčrpana. Poslali smo tudi še en dopis na MOP, v 
katerem smo pojasnili nemogočo situacijo v zvezi s plačevanjem standardov, katerih uporaba je 
neposredno ali posredno predpisana. 

Ustavno sodišče je v predhodni obravnavi januarja 2021 zavrnilo prednostno obravnavo in se 
odločilo za redno. Pozvala je k izjasnitvi državne organe – vlado, državni zbor in SIST. V 
preteklih dneh smo prejeli njihove zavrnilne odgovore in pripravljamo odgovor na njihove 
argumente, ki bo podprt z raziskavo o seznamu in ceni obveznih standardov. 

 

3.5. Druge dejavnosti na področju zakonodaje 

• ZAPS je v okviru javne razprave na Ministrstvo za okolje in prostor poslal strokovne 
pripombe na Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS 2050). Pripombe sta 
ločeno pripravili matična sekcija prostorskih načrtovalcev (>>) in matična sekcija krajinskih 
arhitektov (1>,2>). 

• Državni zbor je na predlog vlade sprejel drugi sveženj ukrepov za zajezitev epidemije 
Covid-19 in njenih posledic (ZIUZEOP), v okviru katerih so tudi spremembe postopkov pri 
izdaji gradbenih dovoljenj (100. člen). Zbornica je na vlado RS in ministrstvo za okolje in 
prostor poslala dopis s stališčem glede sprememb postopkov. 

• ZAPS je v okviru javne razprave na Ministrstvo za okolje in prostor Slovenije poslala 
pripombe na osnutek besedila sprememb Stanovanjskega zakona. 

• Na UE Celje smo poslali dopis v zvezi s vrtcem / osnovno šolo v Frankolovem (vodja 
projekta gradbena inženirka >>), informacijo o domnevi kršitve GZ smo poslali tudi na IZS in 
MOP, vendar disciplinski postopek ni bil uveden. 

 

https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202020/ZAPS_MSPN%20pripombe%20na%20SPRS%202050%20(1).pdf
https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202020/ZAPS_MSKA%20pripombe%20na%20SPRS%202050%20(1).pdf
https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202020/ZAPS_MSKA%20pripombe%20na%20OKOLJSKO%20PORO%C4%8CILO%20(1).pdf
https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202020/Vlada%20RS_MOP_Stali%C5%A1%C4%8De%20ZAPS%20glede%20sprememb%20za%20pridobitev%20GD_Covid%2019_20200430.pdf
http://www.os-frankolovo.si/page/18/
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4. Delo za člane 

 

4.1. Pomoč članom v času epidemije Covid-19 

Leto 2020 je bilo leto epidemije novega korona virusa. Arhitektura, krajinska arhitektura in 
prostorsko načrtovanje niso bile dejavnosti, ki bi v času epidemije bile posebej izpostavljene, 
kot je zdravstvo ali farmacija, je pa zaradi ukrepov proti epidemiji delo naših članov bilo 
bistveno oteženo. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je svojim članom priskočila na 
pomoč na več načinov: 

• Znižanje članarine ZAPS za leto 2020 za približno četrtino. Članarina za člane z aktivnim 
poklicnim statusom se je znižala iz 315€ na 236€, za člane s poklicnim statusom v 
mirovanju pa iz 100€ na 75€.   

• Znižanje števila minimalno potrebnih kreditnih točk stalnega poklicnega izobraževanja v letu 
2020 iz 6 KT na 3 KT. 

• Ohranitev natečajne dejavnosti, ki bi članom omogočala poklicno aktivnost tudi v primeru 
bistvenega znižanja projektantske dejavnosti (kar se sicer ni zgodilo). 

• Na spletnih straneh smo objavili več pravnih in podobnih nasvetov v povezavi s 
poslovanjem v času epidemije, med drugim: 

• Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti projektantov v času epidemije Covid-19 
(5.4.2020) 

• Pomembnejši interventni predpisi z bistvenimi poudarki (5.4.2020) 
• Vodenje postopka občinskih prostorskih aktov v času Covid-19 (27.3.2020) 

• Vladi RS smo marca 2020 poslali dopis, v katerem smo predlagali, da za čas epidemije 
Covid-19 zamrzne tek vseh rokov v upravnih postopkih, ki se tičejo izdaje dovoljenj za 
graditev objektov, ter v čim krajšem času vzpostavi polno elektronsko poslovanje vseh 
javnih organov, ki izdajajo pogoje, mnenja in dovoljenja v upravnih postopkih, povezanih z 
graditvijo objektov. 

• Marca 2020 smo vladi RS poslali apel, da tudi za samozaposlene najde rešitev za izpad 
dogodka v času epidemije, saj so v prvih PKP paketih ni bilo pomoči za samozaposlene.  

• Na spletnih straneh smo objavljali tudi pojasnila državnih organov glede interventnih 
ukrepov in ostalih vsebin, povezanih s Covid-19, relevantnih za opravljanje poklicnih nalog 
naših članov. 

• Na spletnih straneh smo objavili smernice za prezračevanje v luči Covid-19 in nekaj pojasnil 
v zvezi s spremembami prostorske zakonodaje v okviru protikoronskih paketov (PKP). 

 

4.2. Standard storitev in Arhigram 

V pripravi je dokument Standard storitev ZAPS, ki bo vseboval nabor vseh storitev, ki jih 
opravljamo arhitekti v vseh fazah življenjskega cikla objekta. Storitve arhitektov poleg 
projektiranja obsegajo še mnogo drugih del, ki še nikoli niso bila opredeljena, zato so bila 
navadno tudi izpuščena iz pogodbenih obveznosti. Standard storitev ZAPS je sicer del Pravil 
stroke, na podlagi standarda pa bo pripravljena tudi nova verzija Arhigrama in vzorčne ponudbe 

https://www.zaps.si/img/admin/file/Dopisi/ZAPS_apel%20za%20upravne%20postopke%20v%20%C4%8Dasu%20covid-19_20200319.pdf
https://www.zaps.si/img/admin/file/Dopisi/ZAPS_apel%20za%20pomo%C4%8D%20samozaposlenim_20200316.pdf
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in pogodbe za projektiranje. Nosilka projekta je Mima Suhadolc, s podporo strokovnih 
sodelavcev: Slavko Gabrovšek, Vlado Krajcar. 

V letu 2020 se je nadaljevala priprava Standarda storitev ZAPS. Pripravljeni so bili prvi štirje 
standardi, ki bodo šli v tekočem letu po potrditvi skupščine v javno obravnavo: 

• ST ZAPS 01:2021 - Storitve na področju arhitekturnega in krajinsko arhitekturnega 
projektiranja 

• ST ZAPS 02:2021 - Vrednotenje storitev na področju arhitekturnega in krajinsko 
arhitekturnega projektiranja 

• ST ZAPS 03-1:2021 Podrobnejša vsebina načrtov arhitekture 

• ST ZAPS 04-1:2021 Navodila za izdelavo risb v načrtih arhitekture 

• Arhigram 5 - prenos pravil iz standarda ST ZAPS 02:2021 v program za izračun vrednosti 
storitev na podlagi izračuna NU. 

Poleg navedenih standardov pa so se v preteklem letu pripravljali tudi naslednji standardi, ki 
bodo šli v javno obravnavo predvidoma konec tekočega leta: 

• ST ZAPS 0003-2:2021 Podrobnejša vsebina načrtov krajinske arhitekture 

• ST ZAPS 0004-2:2021 Navodila za izdelavo risb v načrtih krajinske arhitekture 

Nosilka projekta je Mima Suhadolc, s podporo strokovnih sodelavcev: Slavko Gabrovšek, Vlado 
Krajcar, Jana Kozamernik (KA), Sergej Hiti (KA). 

 

4.3. Strokovna pomoč članom 

Člani nam lahko strokovna vprašanja pošiljajo na naslov strokovna.pomoc@zaps.si. V letu 2020 
smo z našimi strokovnimi sodelavci podali približno 168 odgovorov na strokovna vprašanja. 
Strokovno pomoč na zbornici vodi generalni sekretar Vlado Krajcar s podporo strokovnih 
sodelavcev: Ivanka Kraljić, Slavko Gabrovšek, Bogdana Dražič, Mima Suhadolc, Helena Kovač, 
Petra Ostanek in za MOP: Pavli Koc, Sandi Rutar, Saša Galonja. 

Poleg odgovarjanja na strokovna vprašanja smo v 2020 na spletnih straneh objavili več novic s 
strokovnimi pojasnili: 

• Obvestilo članom glede odločbe Ustavnega sodišča U-I-139/15-16 >> 

• Obvestilo članom glede odločbe Ustavnega sodišča U-I-151/15-13 >> 

• Obvestilo članom glede odločbe Upravnega sodišča I U 254/2020-9 >> 

 

4.4. Skupinski nakupi programov 

Projekt skupinskega nakupa programskih orodij je bil izveden petkrat: 

• Februarja 2020 za nakup programa Allplan Architecture v sodelovanju z iProstor; 

• Februarja 2020 za nakup programov Acad-Bau, Revit in AEC v sodelovanjem z Arhinova; 

• Septembra 2020 za nakup programov Archicad v sodelovanju s Pilon; 

• Septembra 2020 za nakup programa Autopath v sodelovanju z CGS Labs; 

• Oktobra 2020 za nakup programov Autodesk v sodelovanju z Arhinova; 

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(115,116,114,111,107,111,118,110,97,46,112,111,109,111,99,64,122,97,112,115,46,115,105)+'?subject=Projektna%20dokumentacija')
https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202020/Obvestilo%20%C4%8Dlanom_Odlo%C4%8DbaUstavSod_139_15-16_BD.pdf
https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202020/Obvestilo%20%C4%8Dlanom_Odlo%C4%8DbaUstavSod%20151_15-13_BD.pdf
https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202020/Obvestilo%20%C4%8Dlanom_SodbaUprSod%20254_2020-9_BD.pdf
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4.5. Izobraževanje  

Izobraževanja so bila leta 2020 začasno prekinjena zaradi razglasitve epidemije Covid-19 
meseca marca. Kasneje so se predavanja uspešno preselila na splet. Seznam vseh 
izobraževalnih dogodkov, ki jih je organizirala zbornica v letu 2020 (nekateri izmed njih so že 
omenjeni v ostalih točkah tega poročila o delu ZAPS): 

 

      Št. udelež. 
Št. Naziv  Tip  Lokacija Datum KT vsi ZAPS 
1 Vodenje po razstavi, okrogla 

miza L. Humek 
razstava, 
ok.miza 

Maribor 09/01/2020 2 24 16 

2 Evidentiranje nepremičnin predavanje Ljubljana 12/02/2020 2 12 12 
3 Priročniki DPR posvet Ljubljana 13/02/2020 3 113 105 
4 Varstvo in razvoj slovenske 

krajine 
predavanje Ljubljana 09/03/2020 2 31 31 

5 Vse o prezračevanju predavanje odpadlo 12/03/2020 2 - - 
6 Vodenje podjetja predavanje odpadlo 17/03/2020 2 - - 
7 Razvrščanje obj. in proj. dok. predavanje odpadlo 19/03/2020 3 - - 
8 Razvrščanje obj. in proj. dok. predavanje odpadlo 24/03/2020 3 - - 
9 Predavanje Idis Turato predavanje odpadlo 24/03/2020 1 - - 
10 Vodenje podjetja predavanje odpadlo 16/04/2020 2 - - 
11 Vse o prezračevanju predavanje odpadlo 16/04/2020 2 - - 
12 Razvrščanje obj. in proj. dok. predavanje Zoom 18/06/2020 3 61 61 
13 Razvrščanje objektov in proj. 

dokumentacija 
predavanje LJ + 

Zoom 
19/06/2020 3 93 91 

14 Konferenca o dostopnosti konferenca Zoom 15/09/2020 3 / 90 
15 Razvrščanje obj. in proj. dok. predavanje Kranj + 

Zoom 
17/09/2020 3 52 52 

16 Pogoji za opr.dej. PA in PI predavanje Zoom 22/09/2020 3 13 13 
17 Urbana oprema in JR predavanje Zoom 23/09/2020 2 13 13 
18 Priročniki DPR predavanje Zoom 30/09/2020 3 31 31 
19 BIM Osnovni modul predavanje Zoom 07/10/2020 3 17 17 
20 Dan arhitektov predavanje MAO + 

Zoom 
09/10/2020 3 133 117 

21 Vse o prezračevanju predavanje Zoom 14/10/2020 2 10 10 
22 Razvrščanje obj. in proj. dok. predavanje Zoom 19/10/2020 3 37 37 
23 Konferenca SiBIM konferenca Zoom 3.,4.11.2020 3 / 3 
24 BIM Osnovni modul predavanje Zoom 11/11/2020 3 50 50 
25 Priročniki DPR predavanje Zoom 12/11/2020 3 80 80 
26 Vodenje podjetja predavanje Zoom 18/11/2020 2 33 33 
27 Vse o prezračevanju predavanje Zoom 01/12/2020 2 32 32 

 

 

4.6. Energetske izkaznice 

Konec meseca septembra 2020 je MzI objavilo razpis za izbor izvajalcev usposabljanja in 
preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih 
let skladno z 345. členom Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno 
besedilo). 
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ZAPS se je v partnerstvu z Laboratorijem za okoljske tehnologije v zgradbah LOTZ, ki deluje v 
okviru Katedre za toplotno in okoljsko tehniko Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani 
ponovno prijavila na razpis. 

Zbrala, uredila in pripravila se je dokumentacija za prijavo. Prijavitelj je v prijavi moral predstaviti 
program usposabljanja, usposobljene predavatelje, administrativno tehnično osebje ter opremo 
in prostor, ki je potrebna za izvajanje usposabljanja. Andreja Divjak je v razpisu prijavljena kot 
organizacijski vodja usposabljanja. 

V mesecu aprilu 2021 je ZAPS prejela odločbo MzI, s katero je bila ZAPS izbrana za izvajalca 
usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic 
za obdobje petih let. V juniju 2021 je planirano prvo usposabljanje. 

 

4.7. Regijski posveti 

 

Regijski posveti na temo gradbenega zakona 

Konec januarja je bil organiziran regijski posvet v Ljubljani za predstavnike upravnih enot ter 
MOP in občinskih urbanističnih služb na temo različnega tolmačenja zakonodaje na področju 
graditve.  

Vsi prisotni so se strinjali, da je glavni razlog različnih interpretacij nedorečena zakonodaja in 
dodatno še z zakonodajo neusklajeni OPN-ji. Skupna je bila tudi ugotovitev, da je nujno 
potreben Pojmovnik, ki bi za celotno državo opredelil osnovne pojme. Upravne enote so 
poročale, da prejemajo 90 % vsebinsko in formalno nepopolnih vlog, ki pa so mnogokrat tudi 
tehnično slabo pripravljene, zato je po njihovem mnenju toliko dopolnitev. Menijo, da projektanti 
nalašč oddajajo nepopolne vloge, zato da si »držijo vrsto«, s tem pa povzročijo še več dela. 
Predstavniki MOP so pojasnili, da upravnim enotam pišejo mnenja, pojasnila in odgovore pišejo 
ves čas, a žal za upravne enote niso zavezujoča, saj so uradne osebe na upravnih enotah pri 
vodenju in odločanju v upravnem postopku samostojne in niso vezane na njihovo mnenje. 

Nosilka projekta je Mima Suhadolc, komisarka za gradbeno zakonodajo, sodelavec Slavko 
Gabrovšek, komisar za razvoj stroke. 

V nadaljevanju leta je dejavnost organiziranja regijskih posvetov zaradi epidemije Covid-19 bila 
zaustavljena. 

 

4.8. Delo komisije za razvoj stroke 

V letu 2019 je bila ustanovljena komisija za razvoj stroke, ki jo vodi Slavko Gabrovšek. V letu 
2020 je komisija opravljala naslednja dela: 

• Priprava standardov ZAPS- pravila načrtovanja, sodelovanje pri pojasnilih in popravkih. 

• Sodelovanje v programu LIFE IP C4C, priprava izhodišč in sodelovanje pri razpravah o 
kriterijih za določanje razredov trajnostne gradnje (na podlagi LEVELS). 

• Priprava vsebine, sodelovanje pri pripravi vprašanj, koordinacija in sodelovanje pri okrogli 
mizi CER-Kampanje za čisti zrak, sodelovanje v odmevih rtv slo s pojasnili o celovitosti 
načrtovanja in pomembnosti prezračevanja. 
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• Zbiranje in analiza vprašanj, priprava predavanj upravni postopki in načrtovanje z 
go.Ristanović. 

• Analiza stanja in priprava predloga zahtev projektne dokumentacije pri razpisih eko sklada 
za leto 2021. 

• Sodelovanje v projektni skupini ZRMK za pripravo kazalnikov trajnostne gradnje.  

• Sodelovanje z Eko skladom pri pripravi smernic za izdelavo projektne dokumentacije PZI za 
pridobitev nepovratnih finančne spodbude  javnem pozivu za nove skupne naložbe večje 
energijske učinkovitosti v starejših stavbah. 

 

4.9. Delo komisije za dobro prakso 

V letu 2019 je bila ustanovljena komisija za dobro prakso, ki jo vodi Helena Kovač. V letu 2020 je 
komisija opravljala naslednja dela: 

• Odgovori na strokovna vprašanja naših članov. 

• Podajanje pripomb in interno usklajevanje glede zakonodaje (prostorske, gradbene, 
energetske). 

• Februar 20 - organizacija predavanja na temo: Evidentiranje stavb. 

• Oktober 2020  - strokovni prispevek (članek) na  temo POVEZOVANJE ZAPS IN GIZ 
slovenskih izvajalcev suhe gradnje, ki je bil objavljen v strokovni reviji  GIZ v novembru 
2020. 

• Prispevek je bil namenjen prikazu vseh dobrobiti strokovnega povezovanja članov  ZAPS 
z  različnimi izvajalskimi združenji, med drugimi tudi z GIZ slovenskih izvajalcev suhe 
gradnje. 

• november in december  2020 ZAPS skupaj s FS-LOTZ oz. prof. Sašom Medvedom priprava 
okvirja za ponovno kandidiranje na Javnem razpisu za izbiro izvajalca usposabljanja in 
preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo EI – razpis je uspešno zaključen za 
naslednjih 5 let v 2021! 
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5. Informiranje članov 

5.1. Informiranje članov 

Za informiranjem članov ZAPS uporablja več različnih kanalov:  

• Naša pisarna je odprta vse dni v tednu, z možnostjo obiska ali telefonskega klica v času 
uradnih ur v ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 8.00 do 12.00 ure, ter v torek od 12.00 
do 16.00 ure.  

• Zbornica ima spletno stran www.zaps.si, ki se redno ažurira z novicami, objavami razpisov 
in rezultatov natečajev, spremembami zakonodaje in podobno. Članom ZAPS so na spletnih 
straneh na voljo tudi vsi zapisniki sej skupščine, skupščinskega sveta in upravnega odbora 
ter vsi pomembnejši dopisi, ki jih pošlje ZAPS. 

• Članom po e-pošti redno pošiljamo več vrst novičnikov (glej naslednje poglavje). 

• V letu 2020 smo začeli aktivneje sodelovati na družabnem omrežju Facebook, kjer število 
sledilcev (2.600 maja 2021) že bistveno presega število vseh članom ZAPS. Facebook se 
tudi za ZAPS vse bolj uveljavlja kot kanal za sporočanje novic, obvestil in stališč ZAPS. 

• Člani se na nas lahko obračajo tudi preko e-pošte. 

 

5.2. Novičniki ZAPS 

Članom preko e-pošte redno pošiljamo več vrst novičnikov. Člani se lahko odjavijo od tistih 
novičnikov, ki jih ne zanimajo. Sistem pošiljanja novičnikov tudi redno obnavljamo in 
posodabljamo. Trenutno so na voljo naslednji novičniki: 

• Mesečni novičnik s pregledom vseh novic na spletni strani ZAPS v preteklem mesecu. 

• Dnevni kliping, v katerem so zbrane objave izbranih medijev o temah arhitekture, krajinske 
arhitekture in prostorskega načrtovanja v tekočem dnevu. 

• Izobraževalni novičnik, ki izhaja vsak drugi teden v izobraževalno bolj polnih mesecih in 
člane obvešča o o izobraževalnih dogodkih, akreditiranih za pridobivanje kreditnih točk v 
okviru stalnega poklicnega usposabljanja, v posebnih izdajah pa opozarjamo še na 
konference v organizaciji ali soorganizaciji ZAPS. 

• Natečajni novičnik, v katerem opozarjamo na razpisane nove natečaje. 

• Novičnik javnih naročil, s katerim tedensko pošljemo članom seznam vseh objav na portalu 
javnih naročil s področij poklicnih nalog naših članov. 

V okviru dnevnega klipinga ne objavljamo medijskih objav strokovnih publikacij, da zaradi 
zastonjskega prejemanja vsebin te publikacije ne izgubljajo svojega bralstva.  

 

5.3. Spletna stran ZAPS 

Z ažurnim objavljanjem svežih vsebin, zlasti novic, dogodkov, izobraževanj in natečajev, spletno 
mesto ZAPS postaja referenčna točka.  

Novice na vstopni strani spletne strani objavljamo kronološko, s področja profesionalnega 
delovanja članov na www.zaps.si. Člane obveščamo o spremembah zakonodaje, razpisanih in 
zaključenih natečajih, razstavah, dogodkih, dejavnostih in projektih zbornice, izsledkih analiz in 
anket, razpisih za nacionalne in stanovske nagrade, novih storitvah in standardih ZAPS, 

http://www.zaps.si/
http://www.zaps.si/
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objavljamo nekrologe, pripombe in apele na zakonodajo, letni načrt dela, itd. Osredotočamo se 
na domače novice, hkrati pa obveščamo tudi o pomembnejših novicah iz širšega, zlasti 
Evropskega profesionalnega prostora. Leto 2020 je močno določala epidemija Covid 19. To je 
bilo tudi turbulentno leto napovedi drastičnih sprememb zakonodaje, zlasti Zakona o javnem 
naročanju in Gradbenega zakona. Člani so bili sproti obveščeni o osnutkih zakonodaje in 
dejavnostih zbornice za zaščito njihovih profesionalnih kompetenc in interesov. Velik del novic 
je zadeval tudi Evropske smernice in direktive s področja urejanja prostora in prostorskih politik, 
ki so usmerjene v spoštovanje Davoške deklaracije, Zelenega dogovora, Baukultur, Novega 
Bauhusa, itd.   

Z objavami na spletnih straneh zbornice pogosto tudi podpremo strokovne dogodke in druge 
prireditve, ki niso v organizaciji ZAPS, ali pa člane opozorimo na nagrade, razpise in druge 
možnosti, ki jih ponujajo ostale organizacije, na primer: 

• Razpis za mednarodno arhitekturno nagrado »Constructive Alps« 
• Razpis za umetniško rezidenco v Avstriji 
• Strokovna konferenca Arhikult 
• Vurnikovi dnevi 
• Razstava in razpis Plečnikovih odličij 
• Razstava mladi smo in živi 
• Festival Odprte hiše Slovenije 
• in podobno 

Komisarka za informiranje članov in urednica spletne strani ZAPS je arhitektka Urša Vrhunc. 

 

5.4. Nova spletna stran 

V letu 2020 je zbornica pripravljala nov informacijski sistem, ki bo med drugim omogočal članom 
ZAPS, da si v imeniku pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in 
pooblaščenih prostorskih načrtovalcev sami urejajo svoje podatke in tudi preverjajo 
pridobivanje kreditnih točk in ostale ključne informacije. Vpogled v informacije, ki niso javne in 
njihovo urejanje, bo zaščiteno z gesli. Izvedba informacijskega sistema se je zavlekla in bo 
predvidoma izvedena šele v sredini leta 2021. 

Jeseni 2020 je bila z izbranimi oblikovalci in programerji podpisana pogodba za izdelavo nove 
spletne strani ZAPS. Ta je še v procesu izdelave in predvideva poleg novih funkcionalnosti - 
poezave z novim informacijskim sistemom - osvežen videz, ki temelji na obstoječi celostni 
grafični podobi ZAPS. Nova spletna stran bo zasnovana na podlagi vsebinskih in tehnoloških 
smernic zapisanih v projektni nalogi. Spremenjena struktura strani temelji na ideji 'globine 
informacij' ( glavni vsebinski sklopi na površini, podrobnosti v globini) in hitrih dostopov do 
najbolj obiskanih vsebin. Spletna stran bo prilagojena različnim velikostim ekrana, zlasti 
prebiranju z mobilniki. 

Nova spletna stran bo v ozadju povezana z informacijskim sistemom. Ta bo članom omogočal 
dostopanje do za javnost zaklenjenih vsebin, nadzor nad osebnimi podatki, pregled doseženih 
kreditnih točk stalnega poklicnega usposabljanja, prijavo na izobraževanja, spremljanje E-
izobraževanj in konferenc, prijavo/odjavo na novičnike, itd.   
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6. Popularizacija dejavnosti 

6.1. Dan arhitektov in nagrade ZAPS 

Dan arhitektov je osrednji dogodek ZAPS. Letos je bil organiziran v MAO, dne 9. 10. 2020, 
posvečen temi »Mednarodna zgodba slovenske arhitekture«. Zaradi epidemije je bil izpeljan 
virtualni simpozij brez publike. Udeleženci (135 oseb) so dogodek lahko spremljali preko spletne 
platforme.  

Posnetek simpozija je dosegljiv na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=abM2jpFCJGs. 

Po uvodnem nagovoru Mihe Dešmana so letošnjo temo osvetlili vabljeni predavatelji: 

• Boris Bežan, Studio BAX 
• Tina Javornik, sodelavka biroja V+ 
• Tomaž Krušec in Lena Krušec, Krušec arhitektura 
• Špela Videčnik, OFIS arhitekti 
• Boštjan Vuga, Sadar+Vuga 

Osrednji del dogodka je bila slavnostna podelitev nagrad za največje dosežke na področju 
arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja v letu 2020. 

Podelitev se je pričela z nagovorom predsednika ZAPS Tomaža Krištofa. Slavnostni govornik je 
bil dr. Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa. 

Za glasbo je skrbela CAMINOIGRA v zasedbi Boštjan Gombač, Jan Tomšič in Blaž Celarec. 
Povezovala je Vesna Milek. 

Tudi podelitev priznanj je potekala brez publike, razen nagrajencev in članov žirije. Posnetek 
podelitve nagrad je dosegljiv na naslovu https://www.youtube.com/watch?v=XKX6yThGfV8 

 

Priznanja so prejeli: 

Častni članici ZAPS 2020:  

• Maja Ivanič 
• dr. Maja Simoneti 

Platinasti svinčnik 2020:  

• mag. Jelka Hudoklin 

Zlati svinčniki za odlično realizacijo 2020:  

• Islamski versko kulturni center 
Bevk Perović arhitekti: Matija Bevk, Vasa Perović, Christophe Riss 

• Soba za keramiko 
Sanja Premrn 

• Poglobljen oblikovalski studio 
Dekleva Gregorič arhitekti: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Lea Kovič 

• Gozdna vasica Theodosius 
Detajl: Marko Lavrenčič 

• Sveti Urh, Razstava 1941-1945 (prenova mežnarije) 
Atelierhitekti: Jurij Kobe, Maja Kovačič 
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6.2. Nominacije za nagrado Mies van der Rohe 

ZAPS je imenovala pet realizacij, ki so se uvrstile v nacionalni izbor za nagrado Mies van der 
Rohe 2021. Izbor del je bil opravljen izmed Plečnikovih priznanj in Zlatih svinčnikov preteklih 
dveh let s strani članov strokovnega sveta arhitektov Aleksandra Ostana in Mihe Dešmana. Za 
priznanja se bodo v mednarodni konkurenci potegovali: 

• Bevk Perović arhitekti, Islamski versko-kulturni center v Ljubljani, 2020 
• Atelier arhitekti, Prenova odprtih javnih površin mestnega jedra Novega mesta, 2019  
• Scapelab, Tehnološko središče Eles, faza 1, Beričevo, 2019 
• Ofis, Prenova konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, 2019 
• Air_Marjan Zupanc, Velodrom in atletska dvorana, Novo mesto, 2019 

Nagrade Mies van der Rohe se podeljujejo vsaki dve leti. Pred naslednjim nominiranjem je 
potrebno formalno urediti način imenovanja strokovne komisije, ki izbere slovenske nominacije 
za to nagrado. 

 

6.2. Share Ljubljana 2020 

Konferenca Share Ljubljana 2019, je bila dne 12.3.2019 organizirana v hotelu Intercontinental, 
kot mednarodna konferenca v organizaciji kulturnega društva ProEvent (Romunija), v 
sodelovanju z ZAPS. Govorca: Tomaž Krištof (predsedujoči konferenci), Florin Mindirigiu 
(Direktor ProEventa) in Șerban Tigănaș (Generalni sekretar UIA in predsednik Share Society).  

Konferenco sta povezovala moderatorja Miha Dešman in Urša Vrhunc. 

Predavatelji na konferenci:  

• Begüm & Kerem YAZGAN (Yazgan Design Architecture, Turčija) 
• Rainer Schmidt (Reiner Schmidt landscape architects + urban planners, Nemčija) 
• Dean Lah (Enota, Slovenija),  
• Sonja Radović Jelovac (Studio Synthesis, Črna gora) 
• Nande Korpnik (Nande Korpnik arhitektura, Slovenija),  
• Maurizio Meossi (Zaha Hadid Architects, Velika Britanija) 
• Martin Hristov (E-arch Studio, Bolgarija) 
• Gregor Reichenberg (Reichenberg arhitektura, Slovenija) 
• Oskar Grabczewski (OVO Grąbczewscy Architekci, Poljska) 
• Anton Žižek (Superform, Slovenija) 
• Jan Knikker (MVRDV, Nizozemska) 
• Jeremy Edmiston (System Architects, ZDA) 

 

Vsa predavanja so bila v angleškem jeziku. Konferenca je bila organizirana hibridno, predavatelji 
iz Slovenije in del publike so bili v dvorani hotela Intercontinental v Ljubljani, predavatelji iz 
tujine in večina publike v so predavali oziroma konferenco spremljali preko interneta. 

Konferenci je sledila okrogla miza, na kateri so sodelovali Urša Vrhunc, Miha Dešman, Nande 
Korpnik, Gregor Reichenberg, Dean Lah, Anton Žužek in Tomaž Krištof. 

 

http://www.bevkperovic.com/?id=1,11,100
https://www.atelierarhitekti.si/prenova-odprtih-javnih-povrsin-mestnega-jedra-novega-mesta/
https://www.scapelab.com/tehnolosko-sredisce-eles/
https://www.ofis.si/eng/projects/culture/kgbl.html
https://www.odprtehiseslovenije.org/objekt/velodrom-in-atletska-dvorana/
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6.3. Razstave 

• Razstava natečajnih rešitev za ŠPORTNO DVORANO BOVEC (24.1.- 3.2.2020) 

• Razstava natečajnih rešitev za REVITALIZACIJO STARE STEKLARSKE IN VRAZOVEGA TRGA 
S PRIPADAJOČIMI ULICAMI (8.2. -17.2.2020) organizacija v sodelovanju z naročnikom 

• Razstava natečajnih rešitev za UL FFA IN UL FS 1.faza urbanizem, 2. faza arhitektura : UL 
FFA, 2. faza arhitektura : UL FS (2.7. -15.7.2020) 

• Razstava natečajnih rešitev za BAZENSKI KOMPLEKS V OKVIRU ŠPORTNO 
REKREACIJSKEGA PARKA V ČEŠČI VASI (virtualna razstava na spletni strani ZAPS) 

• Razstava natečajnih rešitev za MINIPLEKS MESTNEGA KINA (virtualna razstava na spletni 
strani ZAPS) 

• Razstava natečajnih rešitev za STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT NT6 V NOVEM MESTU 
(19.8. – 19.9.2020) organizacija v sodelovanju z naročnikom 

• Razstava natečajnih rešitev za VRTEC V BOHINJSKI BISTRICI (24.8. – 18.9.2020) 

• Razstava natečajnih rešitev za ZDRAVSTVENO POSTAJO TABOR V MARIBORU (8.9. – 
23.9.2020) 

• Razstava ob dnevu arhitektov v MAO (9.10.2020) 

• Razstava natečajnih rešitev za urbanizem Roška (10.12. – 24.12.2020) v VR prostoru 

• Razstava Ljubo Humek, mariborski arhitekt in urbanist, 2019-2020 (v organizaciji RO MB) 

 

6.4. Publikacije 

• Slovenska arhitektura in prostor 2020 – katalog ob razstavi ob dnevu arhitektov in podelitvi 
nagrad ZAPS. 

 

6.5. Priprava na konferenco Baukultur / Dan arhitektov Maribor 2021 

Konferenca Baukultur - rehabi(li)tacija podeželja MB21 bo potekala kot bilateralni dogodek 
izveden v sodelovanju Avstrije in Slovenije v začetku oktobra 2021. Tridnevni dogodek, ki bo 
pomenil zaključek delovanja ekspertne skupine “Visokokvalitetna arhitektura in grajeno okolje za 
vse” pri Evropski komisiji, se bo začel v Gradcu, drugi dan se bodo udeleženci spoznavali z 
regijo Štajersko, popoldne istega dne se prične strokovna konferenca v Mariboru s 
sodelovanjem obeh Fakultet za arhitekturo, strokovnjakov z različnih področij in arhitektov. 
Tretji dan je predviden glavni del strokovne konference in njen zaključek, ki se bo zvečer iztekel 
v Dan arhitektov. 

Pobudnik in vodja arhitekturne konference za ZAPS je Aleš Vrhovec. 

Aktivnosti za pripravo konference potekajo že od avgusta 2020. Kot priprava na konferenco so 
glavne aktivnosti naslednje: 

• Usklajevanje vsebine in poteka 3-dnevne konference z avstrijskim soorganizatorjem 
(Ministrstvo za kulturo, Arhitekturstiftung itd.). 

• Priprava vsebine konference - sodelovanje z FA LJ in MB pri izvedbi delavnice na obeh 
fakultetah s skupaj skoraj 60 udeleženci (10 mentorjev). Izveden je bil uvodni 
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interdisciplinarni simpozij z desetimi predavatelji (1x Vrhovec), serija 6 predavanj za 
študente in kritika vmesnih izdelkov 13 delovnih skupin. 

• Predstavljanje Konference morebitnim sogovornikom na ravni Vlade - MK, MOP, MZZ, 
generalni sekretariat. 

Prvotno je bilo načrtovano, da bo dogodek na slovenski strani potekal kot del uradnih dogodkov 
Slovenije ob predsedovanju EU, v okviru Ministrstva za kulturo (MK). Konec leta je MK brez 
pojasnila od soorganizacije dogodka odstopilo. Osrednji arhitekturni dogodek Slovenije v času 
predsedovanja EU zato ZAPS organizira v sodelovanju z vlado Republike Avstrije, ki pripravlja 
dogodek na avstrijski strani (Gradec). 

 

6.6. Arhivox 

Pevski zbor arhitektov Slovenije deluje pod pokroviteljstvom Zbornice za arhitekturo in prostor 
Slovenije ter Fakultete za arhitekturo že od leta 2012, vključuje vse arhitekte, ki si želijo 
skupnega druženja in zborovskega petja pod profesionalnim vodstvom. Vaje so v prostorih 
zbornice, zadnja leta ga vodi dirigentka Julieta Kubik De Habjanič. V zboru deluje 25 članov: 15 
pevk in 10 pevcev. 

V letu 2020 je bila zaradi epidemije covid-19 dejavnost zbora precej okrnjena, a je zbor kljub 
temu nepretrgoma deloval v okviru rednih tedenskih Zoom srečanj z vajami ter druženja na 
številnih pohodih, ki jih je organizirala planinska sekcija zbora.  

Kljub oteženemu delovanju smo v preteklem letu izvedli naslednje zborovske aktivnosti: 

• 17.-19.1.2020, intenzivne vaje na ZAPS; 
• 18.1.2020, koncert v Postojnski jami; 
• 16.2.2020, nastop na reviji Ljubljanski zbori; 
• 19.-21.6.2020, intenzivne vaje v Kazljah na Krasu; 
• 21.6.2020, nastop v cerkvi Sv. Lovrenca v Kazljah. 
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7. Natečaji in javni razpisi 

7.1. Natečaji v času Covid-19 

Zbornica je po izbruhu epidemije Covid-19 sprejela odločitev, da z natečajno dejavnostjo kljub 
epidemiji ne preneha. S tem smo želeli našim članom omogočiti, da kljub morebitni začasni 
ustavitvi nekaterih projektov lahko nadaljujejo z delom birojev (seveda od doma), hkrati pa smo 
želeli postaviti pozitiven zgled, da tudi času nujne samoizolacije ni potrebno prenehati z našimi 
aktivnostmi.  

Zaradi izrednih razmer smo si prizadevali, da natečajna dejavnost poteka varno, brez osebnih 
stikov: 

• Delovanje pisarne ZAPS in natečajne službe je bilo preusmerjeno na splet; 
• Zagotovljena je bila možnost spletne oddaje;  
• Delo ocenjevalnih komisij je potekalo preko internetnih video konferenc;   
• Vzpostavljena je bila možnost spletnih razstav natečajnih elaboratov. 

 

7.2. Zaključeni natečaji 

1. Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za farmacijo 
(dvostopenjski urbanistično arhitekturni natečaj) 
Natečaj razpisan (1. Faza – urbanizem) 10.7.2018 
Rok oddaje 1.faze urbanizem: 7.11.2018 
Zaključno poročilo 21.11.2018 (objavljeno bo skupaj z 2. Fazo) 
Razpis 2. Faze – Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo: 04.2019 
Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 3. 2020 
Naročilo projektne dokumentacije izvedeno 
 

2. Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami na Ptuju 
Natečaj razpisan 29. 10. 2019 
Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 22. 1. 2020 
Naročilo projektne dokumentacije izvedeno 
 

3. Minipleks mestnega kina v Ljubljani 
Natečaj razpisan 23. 12. 2019 
Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 16. 4. 2020 
Naročilo projektne dokumentacije izvedeno 
 

4. Bazenski kompleks v okviru športno rekreacijskega parka v Češči vasi 
(dvostopenjski) 
Natečaj razpisan 24. 12. 2019 
Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 3. 4. 2020 
Naročilo projektne dokumentacije izvedeno 
 

5. Hotel Europa Bled (privatni naročnik – dvostopenjski natečaj) 
Natečaj razpisan: 1.stopnja 19. 2. 2020; 2.stopnja 31.08.2020 
Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 18.12.2020 
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6. Novi trg v Novem mestu  
Natečaj razpisan 26. 3. 2020 
Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 15. 7. 2020 
 

7. Zdravstveni dom Tabor v Mariboru 
Natečaj razpisan 1. 4. 2020 
Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 3. 8. 2020 
Naročilo projektne dokumentacije izvedeno 
 

8. UKC Ljubljana Klinike Vodmat (urbanistični) 
Natečaj razpisan 14. 9. 2020 
Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 5. 3. 2021 
 

9. Vrtec Bohinj 
Natečaj razpisan 20. 3. 2020 
Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 21. 7. 2020 
Naročilo projektne dokumentacije izvedeno 
 

10. OPPN Roška v Ljubljani (urbanistični) 
Natečaj razpisan 28. 7. 2020 
Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 7. 12. 2020 
Izveden odkup avtorskih pravic zmagovalcu (izdelovalec OPPN je pridobljen po drugem 
postopku) 
 

11.  Zdravstveni dom Tezno v Mariboru 
Natečaj razpisan 11. 9. 2020 
Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 24. 12. 2020 
 

12. Vodni park Brežice  
Natečaj razpisan 25. 9. 2020 
Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 4. 2. 2021 
 

13. Gimnazija in telovadnica OŠ Šentvid v Ljubljani 
Natečaj razpisan 10. 12. 2020 
Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 5. 5. 2021 
 

7.3. Naročila projektne dokumentacije 

Zbornica spremlja postopke tudi po zaključenih natečajih, predvsem nas zanima, kateri natečaji 
so se zaključili tudi z naročilom projektne dokumentacije nagrajenim projektantom. V letu 2019 
je bilo izvedeno naročilo projektne dokumentacije za naslednje natečaje projekte: 

• Pokopališče Ankaran 
• MOL Center Barje 
• Ureditev starega mestnega jedra Laško 
• Fakulteta za strojništvo 
• Doživljajski most Muste v Ljubljani 
• Kopališče Vevče v Ljubljani 
• Minipleks mestnega kina v Ljubljani 
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• Ureditev območja Lenta in dravske promenade v Mariboru 
• Športna dvorana Bovec 
• Bazenski kompleks v okviru športno rekreacijskega parka v Češči vasi 
• Vrtec Bohinj 

 

7.4. Spremljanje natečajev drugih organizatorjev 

Uveden je semafor natečajev, ki niso vodeni preko ZAPS – v 2020 je bilo glede skladnosti z 
zakonodajo in kvalitetno prakso vodenja natečajev ocenjenih šest natečajev, ki niso bili 
organizirani v okviru ZAPS. Večina ocenjenih natečajev je bila ocenjena kot skladnih, pri dveh pa 
so bili zaznani znatni in generalni odkloni od kvalitetne prakse ali celo veljavne zakonodaje. 

• Stanovanjska soseska Mestni kare Povšetova 

• Dom starejših občanov Kresnice, občina Ajdovščina 

• Modelni prostor in oprema šolske učilnice 

• Osnovna šola Škofije 

• Kulturni center v Grosupljem 

• Stanovanjska soseska Litijska – Pesarska v Ljubljani 

 

7.5. Prenova in razvoj natečajev 

Poleg same izvedbe natečajev so bile v 2020 izvedene še naslednje aktivnosti: 

• 15. januarja 2020 je potekal posvet z naslovom »Kako regulirati grafiko natečajnih 
elaborato«. Dogodek v organizaciji ZAPS je potekal v obliki Zbora za prostor na katerem je 
sodelovalo 18 izpostavljenih strokovnjakov, ki so aktivno vpeti v natečajno prakso pri nas.  

• Na skupščini ZAPS dne 9.12.2020 so bila sprejeta izhodišča za pripravo kodeksa udeležbe 
funkcionarjev ZAPS na natečajih ZAPS in sicer naj bi se na eni naslednjih skupščin ustrezno 
formuliralo omejitev sodelovanja funkcionarjev ZAPS na natečajih – potrjena je bila 
predlagana dikcija »Predlagana dikcija omejitve sodelovanja: “Na javnih natečajih v 
organizaciji ZAPS v avtorskih ekipah natečajnikov ni dovoljeno sodelovanje funkcionarjev, ki 
so bili v času od podpisa pogodbe med ZAPS in naročnikom javnega natečaja do oddaje 
natečajnih elaboratov v funkciji predsednika ZAPS, komisarja za natečaje ali člana natečajne 
službe ZAPS.” 

• Spremljanje stroškov natečajev – nadaljevalo se je sistematično spremljanje financ celotne 
natečajne dejavnosti. Iz rezultatov je razvidno, da tudi z upoštevanjem vseh posrednih 
stroškov dejavnosti za ZAPS, natečajna dejavnost ZAPS deluje še naprej tudi finančno 
pozitivno. 

• ZAPS spremlja javna naročila s področja projektiranja ter redno odgovarja na prejete dopise 
in pobude, ki jih na ZAPS naslavljajo njeni člani. Po preučitvi posameznih razpisov, ZAPS v 
primeru kršitve poziva javne naročnike k spoštovanju predpisov v delih kjer so zaznana 
odstopanja. V medijsko izpostavljenih primerih kot sta bila razpis za prenovo hotela Brdo in 
izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo železniške postaje Ljubljana, ZAPS na svoji 
spletni strani objavlja sporočila za javnost. 

• V septembru 2020 je bila natečajna dejavnost v Sloveniji in izkušnje ZAPS predstavljeni na 
okrogli mizi Inženjerske komore Crne Gore o natečajnih praksah v državah EU. 
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• V začetku leta smo v natečajni službi izdelali in MOPu posredovali strokovne podlage za 
izdelavo novega Pravilnika o natečajih.  

V drugi polovici leta se je vlada sistematično lotila vseh zakonov, ki predpisujejo kakršnokoli 
obveznost razpisovanja natečajev, pri čemer je obveznost najprej črtana v ZJN-3, potem je v 
koordinaciji z MOP obveznost umeščena v GZ, do sprejetja novele GZ pa v prehodni določbi 
osnutka ZJN-3b. Pozneje, po medresorskem usklajevanju so usklajene rešitve MJU – MOP iz 
besedila zakona odstranjene, za povrhu je ukinitev obveznosti vgrajena tudi v Zakon o 
debirokratizaciji. 

 

7.6. Javna naročila 

V decembru 2020 je začela delovati nova storitev obveščanja članov ZAPS o aktualnih javnih 
razpisih – novičnik javnih naročil. Z Uradnim listom je bilo dogovorjeno objavljanje aktualnih 
razpisov s področij poklicne dejavnosti članov ZAPS. Posodobljen seznam se enkrat tedensko 
pošilja vsem članom zbornice. Storitev je za člane zbornice brezplačna. 

ZAPS je skupaj z IZS v letu 2020 nadaljevala pobudo za spremembo sistema zahtevanih 
referenc v javnih razpisih, kjer se običajno pogoji za sodelovanje na razpisu nanašajo na 
reference vodij projektov, kar povzroča mnogo težav predvsem pri večjih podjetjih, kjer 
zaposleni člani ZAPS ali IZS niso lastniki podjetja. Sedanji sistem referenc je tudi v veliki meri 
razlog za spor med arhitekti in gradbenimi inženirji glede strokovnih kompetenc za vodenje 
projektov. Po predlaganem sistemu referenc bi bile reference vodij projekta, izdelovalce 
vodilnega načrta in projektantskega podjetja, enakovredne. 

ZAPS je v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti dolžna spremljati javne 
razpise na področju projektiranja in opozarjati na nepravilnosti. V 2020 smo javno opozorili na 
dve nepravilnosti: 

• Izjava ZAPS v zvezi s prenovo hotela Brdo pri Kranju >> 
• Izjava ZAPS v zvezi z razpisom za izdelavo projektne dokumentacije za novo 

železniško postajo Ljubljana >> 

 

7.7. Tožba Innorenew proti ZAPS v zadevi Center odličnosti   

Dne 3. 6. 2019 je ZAPS na svoji spletni strani med novicami objavil izjavo, da bi moral naročnik 
Centra odličnosti v sklopu Univerzitetnega kampusa Izola za novogradnjo razpisat javni natečaj. 
Investitor Innorenew je zahteval umik izjave, ki ga je ZAPS zavrnil, in je potem naročnik ubral 
vsa pravna sredstva, tako da je do sedaj opravljeno že približno 50 pravnih dejanj, od začasne 
odredbe do prvega naroka na sodišču. Naslednji bo 7. 7. 2021. Istočasno na ZAPS poteka 
disciplinska obravnava zoper pooblaščeno arhitektko, izdelovalko načrtov arhitekture Centra 
odličnosti.  

 

Natečajna služba: 

Barbara Pungerčar, Špela Kryžanowski, Vlado Krajcar, Veronika Ščetinin, Dunja Šutanovac, 
Jernej Prijon, komisar za natečaje in javna naročila ZAPS 

 

https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202020/ZAPS_Nate%C4%8Daj%20Hotel%20brdo_izjava_20200623.pdf
https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202020/ZAPS_MzI%20Izjava%20za%20javnost_%20PCL_20200924.pdf
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8. Aktivnosti matičnih sekcij 

8.1. Matična sekcija arhitektov 

Predsednik MSA: Aleksander Ostan 
Strokovni svet MSA: Aleksander Ostan, Helena Kovač, Mihael Dešman 

Dejavnosti matične sekcija arhitektov v letu 2020 so bile: 

• Bili smo zastopani na sestankih ZAPS in sicer zlasti na področju priprave pripomb in 
predlogov na spremembe  gradbene in prostorske zakonodaje  

• Intenzivno smo sodelovali pri pripravi »Pravil stroke« ter Standardov ZAPS. 

• Vključili smo se v pripravo Arhigrama 5 (pripravo cenika) 

• Nudili smo strokovno pomoč pri vseh natečajih, ki so se tekom leta odvili, tako v smislu 
priprave proj. nalog, žiriranja in sodelovanja pri njih. 

• Sodelovali smo pri pripravi in izvedbi smo »hibridne« (deloma v živo, deloma kot video 
konferenca) Dneve arhitektov (z razstavo in spremljajočim katalogom) 

• Naši člani so se s pisanjem in udeležbo na e-okroglih mizah in oddajah aktivno odzvali na 
temo predlaganih spremembe ZJN in GZ, ki nas arhitekte kot vodje projektov izenačuje z 
vsemi ostalimi inženirji. Hkrati pa na spremembo pogojev javnega naročanja, ki drastično 
zmanjšuje zavezo javnih naročnikov za izvedbo arhitekturno-urbanističnih natečajev. 
Odmevni prispevki na obe temi so bili objavljeni v najvidnejših slovenskih javnih medijih.  

• Izbrali smo dodatne člane iz MSA za opravljanje strokovnega nadzora 

• Skozi leto smo spodbujali sodelovanje med ZAPS in drugimi strokovnimi institucijami, 
združenji in civilno družbo, s katerimi se srečujemo pri svojem poklicnem delu (ZDAS, DAL, 
FA, OHS, Igriva arhitektura...).  

• Sodelovali smo kot predavatelji na različnih domačih in mednarodnih video konferencah (kot 
n.pr. Share architects, Arhitektura-inventura idr.)  

• Sodelovanje v programskem odboru za pripravo mednarodne konference  “House rehab - 
between city and countryside“, ki bo jeseni v Gradcu in Mariboru, ob Dnevu arhitektov in v 
okviru slovenskega vodenja EU. 

 

8.2. Matična sekcija krajinskih arhitektov 

Predsednik MS KA (od oktobra 2019): Radovan Romih 
Strokovni svet MS KA (od oktobra 2019): Radovan Romih, Špela Kragelj Bračko, Ana Pantelin 

Dejavnosti matične sekcije krajinskih arhitektov v letu 2019 so bile: 

• sodelovanje pri pripravi Pravil stroke oziroma Standardov ZAPS za vsebino načrtov KA; 

• sodelovanje pri pripravi predloga pripomb na gradbeni zakon (GZ), in Zakon o urejanju 
prostora ZUreP -3; 

• pripravi predloga pripomb na zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ); 

• priprava odziva na ugotovljene nepravilnosti pri projektiranju; 

• sodelovanje z drugimi MS,  DKAS in društvi; 
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• priprava programa dela za leto 2021 (korespondenčna seja strokovnega sveta matične 
sekcije krajinskih arhitektov 12. 11. 2020); 

 

8.3. Matična sekcija prostorskih načrtovalcev 

Predsednik MS PN (od oktobra 2019): Viljem Fabčič 
Strokovni svet MS PN (od oktobra 2019): Viljem Fabčič, Bogdana Dražič, Nande Korpnik 

Dejavnosti matične sekcije prostorskih načrtovalcev v letu 2019 so bile: 

• sodelovanje pri pripravi ZUreP-3, s poudarkom na izboljšanju sistema občinskih prostorskih 
aktov, kar vključuje tudi pripravo vsebinsko celovitih predlogov po členih za njihovo direktno 
vključitev v besedilo ZureP-2 in ZUreP-3, 

• proaktivni nastop zbornice do MOP prek sestankov in usklajevanj z namenom reševanja 
problematike urejanja prostora in težav članov zbornice, ki iz tega izhajajo, 

• sodelovanje pri pripravi novelacije Gradbenega zakona v vsebinah, ki se tičejo urejanja 
prostora, 

• sodelovanje v skupini Skupnosti Občin Slovenije pri pripravi podzakonskih aktov s področja 
prostorskega načrtovanja: Odlok o urejanju podobe naselij in krajine, 

• sodelovanje v projektni skupini MOP pri pripravi metodologije za pripravo regionalnih 
prostorskih planov, 

• sodelovanje z MOP pri pripravi Priporočil za izdelavo urbanističnih in krajinskih zasnov, 

• sodelovanje pri pripravi priporočil MOP s področja prostorskega načrtovanja - Državni 
prostorski red, 

• priprava pripomb na predlog Strategije prostorskega razvoja Slovenije. 
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9. Aktivnosti regij 

Zaradi epidemije Covid-19 je bilo delovanje regij izmed vseh dejavnosti ZAPS najbolj okrnjeno, 
saj delovanje regij temelji na neposrednem stiku regijskih odborov s člani zbornice v 
posameznih regijah.  

  

9.1. Regija LJ 

Predsednika regije: Alenka Korenjak 
Namestnica predsednice: Lenka Kavčič 

Regija LJ v letu 2020 ni izvajala aktivnosti. 

 

9.2. Regija MB 

Predsednica regije: Alenka Debenjak 
Namestnik predsednice: Veselin Zatezalo 

Dejavnosti RO Maribor v letu 2020: 

• Razstava mariborskega urbanista in arhitekta Ljuba Humka, je bila postavljena na 2 
lokacijah, v zaprtem razstavišču Urban in na prostem, na promenada Mestnega parka 
Maribor v letu 2019 in je trajal še v letu 2020. V okviru te razstave smo izvedli: 

o vodenje po razstavi za Srednjo gradbeno šolo in gimnazijo Maribor 

o vodenje po razstavi za javnost v razstavišču Urban 

o vodenje po razstavi umetniških fotografij sodobnikov Ljuba Humka na promenada 
Mestnega parka 

o vodenje po razstavi in omizje s strokovno razpravo o urbanizmu in arhitekturi s 
kolegi arhitekti, krajinskimi arhitekti in prostorskimi načrtovalci v razstavišču Urban. 

• Priprava  projektov za sodelovanje med ZAPS RO MB in UM FGPA na temo skupnih 
arhitekturnih razstav, strokovnih projektov in srečanj.  

• Sodelovanje ZAPS RO MB na Omizju na lokalni TV ZAPS na temo: » Infrastrukturni kulturni 
objekti v Mariboru«. 

• Sodelovanje z Mestno občino Maribor (MOM) z Uradom za komunalo, promet in prostor, s 
Sektorjem za urejanje prostora glede preureditve starega mestnega jedra. 

• Priprava predloga na Mestno občino Maribor (MOM) za podelitev priznanja »Zlati grb mesta 
Maribor«  za leto 2020 za mag. Niku Staretu, kr. arh. univ. dipl. inž. agr., dobitniku 
Plečnikove nagrade za ureditev Mestnega parka Maribor. 

• Pobuda poslana na MOM in ZVKDS in DAM za izvedbo javnega arhitekturno – 
urbanističnega natečaja za prestavitev Plečnikove kapele »Srca Jezusovega« v sodelovanju 
z ZAPS RO Maribor. 

• Sestanek z DAM (Društvom arhitektov Maribor) glede sodelovanja na določenih projektih in 
aktivnostih v zvezi z natečaji in OPN za MOM. 

• Obveščanje članov regije Maribor o aktivnostih ZAPS v času korona krize, sporočanje in 
odgovori na aktualna vprašanja. 
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• Sestanek za novo razstavo realizirane arhitekture v drugi polovici 20. stoletja v Mariboru z 
arhitekti in umetnostnimi zgodovinarji. 

• Strokovni prispevek za OPVO MB 2030 na videokonferenci z E zavodom - Zavod za celovite 
razvojne rešitve. 

• Sodelovanje na strokovni konferenci za mednarodni projekt med ZUM d.o.o, MOM, ZAPS RO 
Maribor in drugimi zunanjimi vabljenimi partnerji z naslovom »Future Cities of South East 
Europe - FCSEE (Prihodnja mesta jugovzhodne Evrope)«. 

 

9.3. Regija CE 

Predsednica regije: Mateja Kričej 
Namestnik predsednice regije ni bil izvoljen. 

Dejavnosti RO Celje v letu 2020: 

• Srečanje RO Celje dne 05.03.2020: udeležilo se ga je 6 članov, seznanitev s ključnimi sklepi 
in temami, ki so bile obravnavane na 53. in 54. skupščini ZAPS, pregled 13 točk zaključnih 
sklepov in ugotovitev s posvetov o OPN in OPPN; pregled tematik osnutka prostorske 
strategije RS 2050, Načrt selitve razstave za leto 2020: Skozi prostor in čas, lokacija 
razstave: Luče.  

• Razstava članov ZAPS regije CE: Skozi prostor in čas 2020 / mesec prostora; razstava je 
potekala v kulturnem domu Luče med 8.3.2020 in 10.4.2020. 

• Pripombe in pobude na osnutek strategije prostorskega razvoja RS 2050. 

 

9.4. Regija KR 

Predsednica regije: Špela Nardoni Kovač 
Namestnik predsednice regije: Rok Jereb 

Delovanje RO Kranj je bilo v letu 2020 zaradi epidemije zelo skromno, tudi finančna sredstva 
regije se niso črpala. Izveden ni bil noben projekt. 

 

9.5. Regija NG 

Predsednica regije: Jana Bavdaž 
Namestnik predsednice regije: Vladimir Filipič 

Dejavnosti RO Nova Gorica v letu 2020: 

• poskus organizacije brezplačnega nadaljevalnega tečaja Archicada za člane ZAPS na 
Obrtno-podjetniški zbornici Ajdovščina preko programa Munera3; 

• sodelovanje z Društvom Primorskih arhitektov (poskus izvedbe strokovne ekskurzije, apel 
občini po enakopravni rabi reke Soče pri Solkanu...); 

• obveščanje članov ZAPS regije Nova Gorica (novi oz. spremenjeni akti zbornice, brezplačna 
ali zanimiva predavanja v regiji ali preko interneta, posredovanje vabil npr. na aktivno 
udeležbo na konferenci v Beogradu...), odgovori na individualna vprašanja članov in 
sprejemanje mnenj in pritožb (SPU, članarina, zavarovanje, zakonodaja, zahteve 
mnenjedajalcev...); 
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9.6. Regija KP 

Predsednica regije: Romana Toš 
Namestnica predsednice regije: Arnela Vidošević (od oktobra 2019) 

Dejavnosti RO Koper v letu 2020: 

• 28.1.2020 Sestanek s podžupanom Izole na temo OPN. Pogovarjala sva se glede ureditve 
prometa in degradirana območja, ki se bodo reševala z natečaji. 

• 14.2.2021 Sestanek z občinsko upravo glede postavitve novega kulturnega doma v Izola, ki 
bi se lahko izvedlo za obdobje Evropske prestolnice kulture. Prisotni župan in podžupan, 
kulturniki in arhitekti.  

• 17.6.2020 Sestanek z občinsko upravo občine Izola za ureditev območja pod Belvederjem ( 
ogled njihovega predloga)in umestitev novega prostora za kampiranje in možnost ureditve 
parka. 

• 10.2.2020 Sestanek, predstavitev podjetja PENETRON hidroizolacija- eventualno za 
izobraževanje 

• 25.9.2020 Dogovor z člani Mariborske sekcija za skupni izlet in ogled arhitekture v hrvaški 
Istri. 

 

9.7. Regija NM 

Predsednica regije: Mateja Sušin Brence 
Namestnica predsednice: Ivanka Kraljič 

Dejavnosti RO Novo mesto v letu 2020: 

• Sodelovanje pri aktualni tematiki ureditev Novega trga v Novem mestu v sodelovanju z DAD 

• Anketi med člani v zvezi z izvedbo predavanja SPU ZAPS v regiji. 

• Komunikacija v zvezi s pripravo nove zakonodaje v fazi javne obravnave – članstvo, ZAPS, 
pripombe. 
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10. Sodelovanje ZAPS v drugih organizacijah 

10.1. ACE – Architect's Council of Europe 

ZAPS je članica ACE, ki je združenje arhitekturnih zbornic Evrope (www.ace-cae.eu). ACE 
povezuje arhitekturne zbornice in zastopa interese stroke na ravni Evropske unije (pogajanja z 
Evropsko komisijo, itd.). 

Generalni sekretar ZAPS Vlado Krajcar se je udeležil dveh skupščin ACE preko aplikacije Zoom 
in dveh sestankov Enaca (European Network of Architects Competent Authorities) na temo 
priznavanja poklicnih kvalifikacij rezidentov Eu in tretjih držav 

 

10.2. UIA – International Union of Architects  

UIA je svetovno združenje arhitektov (www.uia-architectes.org). ZAPS je članica UIA, v letu 
2020 v zvezi s tem ni bilo nobenih aktivnosti.  

 

10.3. IFLA – International Federation of Landscape Architects  

IFLA je svetovno združenje krajinskih arhitektov (https://www.iflaworld.com/). Član IFLA je 
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS), ZAPS plačuje članarino, sicer pa v zvezi s tem na 
strani ZAPS ni bilo nobenih aktivnosti. 

 

10.4. OMC - Ekspertna skupina pri Evropski komisiji “Visoko kvalitetna arhitektura in 
grajeno okolje za vsakogar” 

Skupina je sestavljena iz več kot 40 strokovnjakov s področja arhitekturnih politik držav članic 
EU. Slovenijo zastopata Barbara Žižič kot predstavnica Ministrstva za kulturo in Aleš Vrhovec 
kot predstavnik ZAPS. 

Namen skupine je s pomočjo analize obstoječih dokumentov EU in drugih organizacij (ACE, 
Urban maestro, Davos process…) in študije primerov dobre prakse pripraviti zaključno poročilo, 
ki bo v naslednjem koraku preko sklepov Sveta postal zavezujoč dokument za vse države 
članice in tako prostorsko/arhitekturno agendo prelil v politični jezik.  

Cilj je izpostaviti pomen kvalitetne arhitekture, ki je več kot samo vprašanje estetike in 
funkcionalnosti, saj neposredno vpliva na kvaliteto življenja in pomaga pri doseganju ciljev 
trajnostnega razvoja.  Poročilo se bo osredotočilo na tri elemente - natančen pregled 
dosedanjih aktivnosti in dokumentov ter iskanje sinergij, evidentiranje primerov dobre prakse in 
njihova širša relevantnost ter vzpostavitev sistema merjenja (kvantificiranja) in objektivizacije 
kakovosti objektov in procesov v produkciji grajenega okolja s pomočjo vprašalnika (template).   

Prizadevanje Slovenije poteka v smeri poudarka (vodilne?) vloge arhitekta pri gradnji v 
kontekstu povečevanja pomena kvalitetne arhitekture v EU. Poleg tega izkoriščamo OMC 
skupino tudi za komunikacijo v zvezi s Konferenco Baukultur MB 21 
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10.4. Skupno koordinacijsko telo ZAPS in IZS 

ZAPS in IZS sta v skladu z ZAID ustanovili skupno koordinacijsko telo, katerega člana sta 
predsednika in generalna sekretarja obeh zbornic. V letu 2020 skupno koordinacijsko telo ni bilo 
aktivno – zbornici sodelujeta na več področjih, vendar z neposrednim sodelovanjem 
posameznih predstavnikov obeh zbornic. Po začetku spora glede vodje projekta se je 
sodelovanje obeh zbornic zmanjšalo, vendar ni povsem zamrlo.  

 

10.5. Ženske v arhitekturi / Yes, we plan! 

Delovna skupina Ženske v arhitekturi, ZAPS je bila ustanovljena na pobudo kolegic iz Kammer 
der ZiviltechnikerInnen f. Steiermark und Kärnten iz Avstrije, s katerimi smo že v letu 2017 
pripravile potujočo razstavo »Inženirke oblikujejo prihodnost«. Na njej je 50 avstrijskih in 30 
slovenskih arhitektk predstavilo svoj prispevek k razvoju arhitekturne stroke. Od leta 2018 je 
skupina Ženske v arhitekturi vključena v delovno skupino Women in Architecture v okviru ACE 
(Architects' Council of Europe), od novembra 2019 pa kot partnerska organizacija tudi v projekt 
Erasmus+ z naslovom Yes, we plan!. 

Osnovni namen delovanja skupine ni zgolj podpora ženskam v stroki, temveč podpora 
arhitekturnemu poklicu kot celoti. Posvečamo se izzivom, povezanim z izboljšanjem pogojev za 
poklicno delovanje na arhitekturnem področju, ter ozaveščanju širše javnosti o pomenu 
arhitekturnega delovanja za kakovost bivanja. 

Cilj delovne skupine je tako sprožiti spremembe z raziskavo trenutnega stanja v stroki 
(vprašanja vodenja, zaslužka, spolnih stereotipov), ozaveščanjem in vzpostavitvijo dialoga v 
strokovni in širši javnosti, in pripravo predlogov za usposabljanja v sklopu ZAPS, s katerimi bi 
pridobivali nova in potrebna znanja za uspešno strokovno, osebnostno in poslovno delovanje. 

 

Ženske v arhitekturi, ZAPS, 2020  

• Spletna stran Ženske v arhitekturi: Iz arhitekture v življenje v okviru spletne strani ZAPS in 
notica objavljena v Novičniku ZAPS, 18.6. 2020 
http://www.zaps.si/index.php?m_id=dogodki_zenske_arhitektura 

• Posebna številka AB, Ženske v arhitekturi: Iz arhitekture v življenje (oblikovanje vsebine, 
izbor intervjuvank in določitev tem za intervjuje, izvajanje intervjujev) 

• Sodelovanje pri izboru Prix des fammes architecte 2020  Spela Kuhar – podpredsednica 
žirije https://www.femmes-archi.org/homepage-2/  

• Projekt YES, WE PLAN!, sodelovanjeZAPS sodeluje kot partnerska organizacija pri projektu 
Erasmus+;  https://yesweplan.eu 

Izdelava prvega vsebinskega dela projekta: Intelectual Outputs 1:  

• analiza situacije zensk v arhitekturi in gradbenistvu v Sloveniji Country Reports 
https://yesweplan.eu/country-reports/ 

• primeri dobre prakse Best practice examples  

• Začetek izvajanja drugega vsebinskega dela projekta: Intelectual Outputs 2: Career 
tracker 

http://www.zaps.si/index.php?m_id=dogodki_zenske_arhitektura
https://www.femmes-archi.org/homepage-2/
https://yesweplan.eu/
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• priprava spletnega vprašalnika o enakosti spolov ter poklicnem razvoju v arhitekturi 
in gradbeništvu v Evropi Online survey Gender Equality and Career Development in 
Architecture and Civil Engineering 

• priprava vsebine intervjujev za podrobnejšo obravnavo vprašanja enakosti spolov po 
državah partnericah in začetek izvajanja intervjujev  

 

Women in Architecture, Work Task ACE 

• udeležba na sestanku WiA v Bruslju, 31.1.2020 (oblikovanje politike ACE Gender Equality 
Workgroup, Gender Equality Policy za predstavitev na skupščini ACE. Predstavnica SLO: 
Špela Nardoni Kovač) 

• Več spletnih sestankov Wia 

Predstavnica SLO: Špela Nardoni Kovač 

 

10.6. Sklad arhitekta Jožeta Plečnika 

ZAPS sodeluje v Skladu arhitekta Jožeta Plečnika. Poslanstvo sklada je podeljevanje 
Plečnikovih odličij ter varovanje in promocija Plečnikove dediščine. Zbornico v upravnem 
odboru in skupščini sklada zastopa njen predsednik. 

 

10.7. Architects declare 

Izredne razmere na področju podnebja in biotske raznovrstnosti so eden največjih izzivov 
našega časa, gradbeništvo pa eden od sektorjev z najbolj škodljivimi vplivi na okolje: 
proizvedemo 40% okoljskih emisij v Evropi in tretjino vseh odpadkov, porabimo 40% materialov 
in skoraj 20% svetovne porabe vode, na račun stavb pa porabimo tudi 40% vse energije, ki jo 
proizvedemo. ZAPS se je priključila mednarodni iniciativi Architects Declare, ki jo v Sloveniji vodi 
neformalna skupina »Podnebni arhitekti!«  
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11. Delovanje ZAPS 

11.1. Pisarna ZAPS 

Pisarna ZAPS deluje v prostorih ZAPS na Vegovi 8 v Ljubljani, odprta je vse dni v tednu, z 
uradnimi urami v ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 8.00 do 12.00 ure, ter v torek od 12.00 
do 16.00 ure.  

ZAPS ima tri redno zaposlene sodelavke (Simona Buh, Andreja Divjak in Barbara Pungerčar), 
pogodbeno sodelavko za strokovno pomoč (Veronika Ščetinin), generalni sekretar je od leta 
2020 polno zaposlen. 

Tudi v letu 2020 ugotavljamo izredno preobremenjenost vseh rednih sodelavcev v pisarni 
ZAPS, delno kot posledica povečane dejavnosti na področju natečajev, delno pa zaradi novih 
dejavnosti ZAPS po uvedbi ZAID – evidentiranja stalnega poklicnega usposabljanja članov in 
strokovnega nadzora nad delom članov. Za leto 2020 je bilo načrtovana zaposlitev novega 
sodelavca, ki pa se je potem zaradi pandemije Covid-19 zamaknila vsaj do leta 2021. 

V času epidemije Covid-19 smo se v prvih tednih usmerili na delo od doma in spletno delovanje 
z uporabo Zoom, BBB ipd. Pisarna je nemoteno delovala ves čas, nekaj tednov smo delali od 
doma, potem pa prepolovili število prisotnih. Natečaji so potekali ves čas, SPU ravno tako. 
Ustavili so se disciplinski postopki in zmanjšal obseg strokovnega nadzora. 

 

11.2. Prenova prostorov ZAPS 

V planu dela za 2020 je bilo predvideno, da se pristopi k prenovi pritličnih in kletnih prostorov 
ZAPS na Vegovi ulici 8 z namenom širitve prostora za delovanje zbornice.  Pridobljeni so bili 
načrti prvotne prenove iz časa nakupa prostorov in pripravljen je bil osnutek projektne naloge. 
Upravni odbor ZAPS je osnutek projektne nalogo na svoji seji 14.9.2020 obravnaval in sklenil, da 
bo nalogo možno dokončno potrditi, ko bo detajlno preučeno vprašanje obstoječih in 
načrtovanih instalacij. Zaradi epidemije je bilo v 2020 pridobivanje vseh informacij oteženo, delo 
na projektu pa začasno prekinjeno. 

Zaradi povečanega števila natečajev, ki bodo razpisani v kratkem, se kot najustreznejša rešitev 
kaže varianta, da ZAPS prostore prevzame in začne uporabljati takoj po izteku pogodbe, in da 
se prenova izvede po testnem obdobju ponovne uporabe. 

 

11.3. Celostna grafična podoba 

ZAPS je v letu 2020 oblikoval stališče do osvežitve celostne grafične podobe zbornice, ki ne 
predvideva korenitih sprememb. Blagovno znamko ZAPS nepretrgoma komuniciramo skozi 
tradicionalno modro cian barvo in črkovno vrsto Vectrex. Zamenjali smo sekundarno črkovno 
vrsto, ki je namesto serifnega Times, sedaj neserifni Inter. Obe črkovni vrsti – Vecrex in Inter 
uporabljamo za vso formalno komunikacijo. 

Oblikovanje vseh tipičnih elementov CGP (dopisni list, memorandum, kuverta, vizitka, itd) smo 
premaknili na kasnejši čas, po dokončanju spletne strani, ki je bolj omejujoč in zahtevnejši medij. 
Digitalna in poslovna komunikacija se bosta v nadaljevanju dopolnjevali in vskladili v enoten 
nastop. 
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12. Ekipa ZAPS 

Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije je v letu 2020, v okviru mandata 2018-22, 
predstavljala naslednja ekipa: 

 

Predsednik   
Tomaž Krištof, univ.dipl.inž.arh.   
   
Upravni odbor   
Sergej Hiti, univ.dipl.inž.kraj.arh. 
Tomaž Krištof, univ.dipl.inž.arh. 
Jernej Prijon, univ.dipl.inž.arh. 
Mima Suhadolc, univ.dipl.inž.arh. 
 

  

Generalni sekretar   
Vlado Krajcar, univ.dipl.inž.arh.   
 
 

  

Skupščina   
Nande Korpnik, univ.dipl.inž.arh., predsednik 
Jana Bavdaž, univ.dipl.inž.arh. 
Alenka Debenjak, univ.dipl.inž.arh. 
Mihael Dešman, univ.dipl.inž.arh. 
Bogdana Dražić, univ.dipl.inž.arh. 
Viljem Fabčič, univ.dipl.inž.arh. 
Vladimir Filipič, univ.dipl.inž.arh. 
Maja Friedl, univ.dipl.inž.arh. 
Ariana Furlan Prijon, univ.dipl.inž.arh. 
Slavko Gabrovšek, univ.dipl.inž.arh. 
Rok Jereb, univ.dipl.inž.arh. 
Lenka Kavčič, univ.dipl.inž.arh. 
Alenka Korenjak, univ.dipl.inž.arh. 
Helena Kovač, univ.dipl.inž.arh. 
Jana Kozamernik, univ.dipl.inž.kraj.arh. 
Špela Kragelj Bračko, univ.dipl.inž.kraj.arh. 
Ivanka Kraljić, univ.dipl.inž.arh. 
Katjuša Kranjc, univ.dipl.inž.arh. 
 

 Mateja Kričej, univ.dipl.inž.arh. 
Rozalija Lužnik, univ.dipl.inž.arh. 
Špela Nardoni Kovač, univ.dipl.inž.arh. 
Aleksander Ostan, univ.dipl.inž.arh. 
Ana Pantelin, univ.dipl.inž.kraj.arh. 
Matjaž Pegan, univ.dipl.inž.arh. 
Špela Prezelj, univ.dipl.inž.arh. 
Uroš Reiter, univ.dipl.inž.arh. 
Radovan Romih, univ.dipl.inž.kraj.arh. 
Irena Rozman Fattori, univ.dipl.inž.kraj.arh. 
Mateja Sušin Brence, univ.dipl.inž.arh. 
Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh. 
Romana Toš, univ.dipl.inž.arh. 
Manuela Varljen, univ.dipl.inž.arh. 
Arnela Vidošević, univ.dipl.inž.arh. 
Veselin Zatezalo, mag.inž.arh. 
Boštjan Žepič, univ.dipl.inž.arh. 

   
Skupščinski svet   
Nande Korpnik, univ.dipl.inž.arh., predsednik 
Aleksander Ostan, univ.dipl.inž.arh., predstavnik MS arhitektov 
Radovan Romih, univ.dipl.inž.kraj.arh., predstavnik MS krajinskih arhitektov 
Viljem Fabčič, univ.dipl.inž.arh., predstavnik MS prostorskih načrtovalcev 
Alenka Korenjak, univ.dipl.inž.arh., predstavnica RO Ljubljana 
Alenka Debenjak, univ.dipl.inž.arh., predstavnica RO Maribor 
Mateja Kričej, univ.dipl.inž.arh., predstavnica RO Celje 
Špela Nardoni Kovač, univ.dipl.inž.arh. predstavnica RO Kranj 
Jana Bavdaž, univ.dipl.inž.arh., predstavnica RO Nova Gorica 
Romana Toš, univ.dipl.inž.arh., predstavnica RO Koper 
Mateja Sušin Brence, univ.dipl.inž.arh., predstavnica RO Novo mesto 
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Komisije upravnega odbora   
Komisija za gradbeno zakonodajo 
Mima Suhadolc, univ.dipl.inž.arh. 
 
Komisija za prostorsko zakonodajo: 
Bogdana Dražić, univ.dipl.inž.arh. 
 
Komisija za dobro prakso: 
Helena Kovač, univ.dipl.inž.arh. 
 
Komisija za razvoj stroke: 
Slavko Gabrovšek, univ.dipl.inž.arh. 

 Komisija za natečaje in javna naročila: 
Jernej Prijon, univ.dipl.inž.arh. 
 
Komisija za informiranje: 
Urša Vrhunc, univ.dipl.inž.arh. 
 
Komisija za dogodke: 
Lenka Kavčič, univ.dipl.inž.arh. 
 
Komisija z mednarodno sodelovanje: 
Aleš Vrhovec, univ.dipl.inž.arh. 

 
 

  

Strokovni sveti matičnih sekcij   
Matična sekcija arhitektov 
Aleksander Ostan, univ.dipl.inž.arh., preds. 
Mihael Dešman univ.dipl.inž.arh. 
Helena Kovač univ.dipl.inž.arh. 
 
Matična sekcija krajinskih arhitektov      
Radovan Romih, univ.dipl.inž.kraj.arh., preds. 
Špela Kragelj Bračko, univ.dipl.inž.kraj.arh 
Ana Pantelin, univ.dipl.inž.kraj.arh. 
 
 

 Matična sekcija prostorskih načrtovalcev      
Viljem Fabčič univ.dipl.inž.arh., preds. 
Bogdana Dražić univ.dipl.inž.arh. 
Nande Korpnik univ.dipl.inž.arh. 
 

Regijski odbori   
RO Ljubljana 
Alenka Korenjak univ.dipl.inž.arh, predsednica 
Lenka Kavčič univ.dipl.inž.arh. namestnica 
 
RO Maribor 
Alenka Debenjak, univ.dipl.inž.arh., predsed. 
Veselin Zatezalo, mag.inž.arh., namestnik 
 
RO Celje 
Mateja Kričej, univ.dipl.inž.arh., predsednica 
  
RO Kranj  
Špela Nardoni Kovač, univ.dipl.inž.arh., preds. 
Rok Jereb, univ.dipl.inž.arh., namestnik 
 
 

 RO Nova Gorica  
Jana Bavdaž, univ.dipl.inž.arh., predsednica 
Vladimir Filipič, univ.dipl.inž.arh., namestnik 
      
RO Koper  
Romana Toš, univ.dipl.inž.arh. predsednica  
Arnela Vidošević, univ.dipl.inž.arh., namest.  
      
RO Novo Mesto 
Mateja Sušin Brence, univ.dipl.inž.arh., preds. 
Ivanka Kraljić, univ.dipl.inž.arh., namestnica 

Disciplinsko sodišče   
Božo Ć. Rozman, univ.dipl.inž.arh., predsednik 
mag. Andrej Božin, univ.dipl.inž.arh. 
Alenka Divjak, univ.dipl.inž.arh. 
Monika Fink-Serša, univ.dipl.inž.arh. 
Gregor Gregorčič, univ.dipl.inž.arh. 
Borut Hafner, mag.inž.arh. 
dr. Andreja Jan, univ.dipl.inž.arh. 
Lučka Manca Lesjak Soklič, univ.dipl.inž.arh. 

 Jana Malenšek, univ.dipl.inž.arh. 
dr. Darja Marinček Prosenc, 
univ.dipl.inž.kraj.arh. 
Jaka Napotnik, univ.dipl.inž.arh. 
Saša Piano, univ.dipl.inž.kraj.arh. 
Urša Pogačnik, univ.dipl.inž.arh. 
Urban Švegl, univ.dipl.inž.kraj.arh. 
Boris Volk, univ.dipl.inž.arh. 
dr. Domen Zupančič, univ.dipl.inž.arh. 
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Disciplinski tožilstvo   
Tomaž Toldi, univ.dipl.prav., tožilec  
Andrej Logar, univ.dipl.inž.arh., namestnik 
Miha Milič, univ.dipl.inž.arh., namestnik 
 
 

  

Nadzorni odbor  Volilna komisija 
Alenka Debenjak, univ.dipl.inž.arh. 
Ivanka Kraljić, univ.dipl.inž.arh. 
Romana Toš, univ.dipl.inž.arh. 
 
 

 Janja Brodar, univ.dipl.inž.arh. 
Jadranka Grmek, univ.dipl.inž.arh. 
Jaka Sokler, mag.inž.arh. 

Izpitna komisija - PA  Izpitna komisija - PKA 
Boris Briški, univ.dipl.inž.arh., predsednik 
Bogdana Dražić, univ.dipl.inž.arh. 
dr. Matjaž Durjava, univ.dipl.inž.arh. 
Slavko Gabrovšek, univ.dipl.inž.arh. 
dr. Andrej Goljar, univ.dipl.inž.arh. 
Jadranka Grmek, univ.dipl.inž.arh. 
Božo Podlogar, univ.dipl.inž.arh. 
Branko Smolej, univ.dipl.inž.arh. 
 
 

 Radovan Romih, univ.dipl.inž.kraj.arh., preds. 
mag. Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh. 
Irena Rozman Fattori, univ.dipl.inž.kraj.arh. 
Karolina Jankovič, univ.dipl.inž.kraj.arh. 
dr. Matjaž Durjava, univ.dipl.inž.arh. 
Branko Smolej, univ.dipl.inž.arh. 

Komisija za strokovni nadzor  Komisija za izobraževanje 
Vojko Pavčič, univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN), 
predsednik 
Aleksandra Geršak Podbreznik, 
univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN) 
Gorazd Ravnikar, univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN) 
Boris Kapelj, univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN) 
Ivanka Kraljić, univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN) 
Urška Kranjc, univ.dipl.inž.kraj.arh. (PKA) 
Kosta Jurkas, univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN) 
Mitja Kristančič, univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN) 
Mojca Hribar, univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN) 
Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN) 
Rado Romih, univ.dipl.inž.kraj.arh. (PKA, PPN) 
Sabina Selan, univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN) 
Suzana Simič, univ.dipl.inž.kraj.arh. (PKA, PPN) 
Sandra Šterpin, univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN) 
 
 

 Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., predsednica 
Bogdana Dražić, univ.dipl.inž.arh. 
Saša Piano, univ.dipl.inž.kraj.arh. 
mag. Polona Filipič, univ.dipl.inž.arh. 

Pisarna ZAPS   
Simona Buh 
Alenka Divjak 
Barbara Pungerčar 
Veronika Ščetinin 
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----- 
Pri pripravi posameznih delov poročila in pregledu celote so sodelovali člani upravnega odbora 
Mima Suhadolc, Jernej Prijon in Sergej Hiti, generalni sekretar Vlado Krajcar, sodelavci v 
službah zbornice Andreja Divjak, Simona Buh, Barbara Pungerčar in Veronika Ščetinin, 
komisarka za prostorsko zakonodajo Bogdana Dražič, komisar za razvoj stroke Slavko 
Gabrovšek, komisarka za dobro prakso Helena Kovač, komisarka za informiranje Urša Vrhunc, 
komisar za mednarodno sodelovanje Aleš Vrhovec, komisarka za dogodke Lenka Kavčič, 
predsednica komisije za izobraževanje Petra Ostanek, predsednik komisije za strokovni nadzor 
Vojko Pavčič, predsedniki strokovnih svetov matičnih sekcij Aleksander Ostan, Viljem Fabčič in 
Radovan Romih, predsednice regij Alenka Korenjak, Alenka Debenjak, Mateja Kričej, Špela 
Nardoni Kovač, Jana Bavdaž, Romana Toš in Mateja Sušin Brence, ter predstavnik pevskega 
zbora arhitektov Tomaž Čeligoj.  

Vsem se za njihovo pomoč, kot tudi sicer za sodelovanje v službah in delovnih telesih zbornice, 
iskreno zahvaljujemo! 

 

Tomaž Krištof, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 


