
(Dokument je bil potrjen na seji upravnega odbora ZAPS 10. 10. 2018.)  
 
 

 

Člane ocenjevalne komisije (OK) imenuje komisar za natečaje ZAPS v sodelovanju z natečajno 
službo ZAPS. V kolikor komisar za natečaje ni imenovan, upravni odbor ZAPS (UO) imenuje člana 
UO ali skupščine ZAPS z nalogo, da skupaj s člani natečajne službe ZAPS imenuje člane OK. Pri 
izboru članov OK za posamezni natečaj lahko komisar k odločitvi o izboru povabi tudi predstavnike 
matičnih sekcij ZAPS. Nihče od udeleženih v postopku imenovanja OK se predmetnega natečaja ne 
more udeležiti kot natečajnik. 

 

1. Člane ocenjevalne komisije se imenuje v skladu z naslednjimi kriteriji: 

 

 strokovni ugled, osebna integriteta in izpričana družbena odgovornost; 

 pomembne reference vsaj z enega od naslednjih področij: 

a) realizacije gradbenih objektov in ureditev, 

b) kakovostne, publicirane in znane zasnove, 

c) izdelava kakovostnih urbanističnih projektov primerljivega formata (v primeru 
urbanističnih natečajev), 

d) nagrade na javnih natečajih, 

e) teoretska dela s področja arhitekture, krajinske arhitekture ali prostorskega 
načrtovanja (knjige, članki, zborniki, priprava razstav itd.). 

f) Včasih se za člana OK imenuje tudi kandidata brez takšnih, a z drugimi pomembnimi 
referencami, na osnovi katerih se ocenjuje, da bo konstruktiven in aktiven član OK; 

 zaželena zastopanost obeh spolov; 

 zaželena tudi zastopanost mlajših, manj uveljavljenih članov; 

 kadar finance omogočajo, je zaželeno, da se v OK ob soglasju naročnika imenuje ugledne 
strokovnjake iz tujine;  

 med predlaganimi člani ni izrazitih osebnih konfliktov, ki bi lahko vplivali na kvaliteto 
ocenjevanja, hkrati pa med njimi ni izrazitih osebnih ali poslovnih navezav; 

 zaželena je strukturna raznolikost komisije – v njej naj bodo zastopani tako izraziti 
specialisti za posamezno področje kot člani s širšim pregledom nad aktualno prakso, ob 
izvedbeno izkušenih članih naj sedijo člani z bolj teoretskim pristopom.  

 

 

 



2. Zastopanost strok (A, KA in PN) 

 

Imenovanje članov komisij glede na stroko (arhitekti, krajinski arhitekti, prostorski načrtovalci) 
se prilagodi naravi in obsegu natečajne naloge. Polnopravni člani komisije se določijo glede na 
prevladujoči značaj naloge. 

 

Od strokovnjakov, ki jih zbornica imenuje v OK, ZAPS pričakuje, da v primeru razdora pogodbe o 
izvajanju natečaja med ZAPS in naročnikom ne bodo sodelovali z naročnikom v drugačni sestavi 
komisije natečaja, ki bi ga za isto nalogo organiziral naročnik brez sodelovanja ZAPS.  

 


