
Na podlagi 7. člena Splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih arhitektov, 

pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev, je upravni odbor ZAPS 

na predlog matičnih sekcij ZAPS na seji dne 18.12.2018 sprejel naslednje 

 

 

POGOJE ZA ČLANE KOMISIJE ZA STROKOVNI NADZOR 
 

 

1. Splošna merila za izbor članov komisije za strokovni nadzor 

Zaradi zahtevnosti dela komisije za strokovni nadzor se od njenih članov pričakuje, da v čim večji meri 

zadoščajo naslednjim kriterijem: 

- bogate izkušnje s projektiranjem oziroma prostorskim načrtovanjem v praksi, 

- širina znanj in delovanja na svojem poklicnem področju, 

- poglobljeno poznavanje zakonodaje in predpisov, 

- sistematičnost, natančnost in učinkovitost. 

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo opravljen revidentski izpit in so že sodelovali pri revizijah 

projektne dokumentacije oziroma recenzijah prostorske dokumentacije, ni pa to izključujoč pogoj. 

 

2. Minimalni pogoji za člane komisije za strokovni nadzor  

Iz Splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih 

arhitektov in pooblaščenih strokovnih načrtovalcev (6. in 7. člen) izhajajo naslednje zahteve: 

1. Za člana komisije za strokovni nadzor je lahko imenovan član ZAPS z aktivnim poklicnim 

nazivom in najmanj desetimi leti delovnih izkušenj po pridobitvi poklicnega naziva. 

2. Za člana komisije za strokovni nadzor ne more biti imenovana oseba: 

- ki je bila spoznana za krivo v disciplinskem postopku zbornice, 

- ki opravlja funkcijo predsednika zbornice, člana upravnega odbora zbornice ali člana 

disciplinskega organa zbornice. 

3. Člani komisije za strokovni nadzor morajo imeti reference v skladu s podrobnejšimi merili za 

ustreznost referenčnih del, ki jih potrdi upravni odbor ZAPS na predlog strokovnih svetov 

matičnih sekcij. 

Zapisani minimalni pogoji so prepis Splošnega akta o strokovnem nadzoru. V primeru neskladij velja 

splošni akt. 

 

3. Podrobnejša merila za referenčna dela kandidatov za člane komisije za strokovni nadzor  

3.1. Za strokovno področje arhitekture 

- Najmanj trije uspešno izvedeni projekti za zahtevne objekte, pri katerih je bil 

kandidat vodja projekta (po ZGO-1 odgovorni vodja projekta) ali izdelovalec načrta 

arhitekture (po ZGO-1 odgovorni projektant načrta arhitekture) in za katere je bilo 

pridobljeno uporabno dovoljenje. 

Kandidat lahko predloži tudi več referenc, vendar ne več kot deset. Prednost bodo imeli 

tisti kandidati, katerih reference izkazujejo kontinuirano projektiranje v obdobju zadnjih 

desetih let. 



 

3.2. Za strokovno področje krajinske arhitekture 

- Najmanj trije uspešno izvedeni projekti za zahtevne objekte ali za ureditve v velikosti 

več kot 2.500 m2 ne glede na zahtevnost, pri katerih je bil kandidat izdelovalec 

načrta krajinske arhitekture (po ZGO-1 odgovorni projektant načrta krajinske 

arhitekture). 

Kandidat lahko predloži tudi več referenc, vendar ne več kot deset. Prednost bodo imeli 

tisti kandidati, katerih reference izkazujejo kontinuirano projektiranje v obdobju zadnjih 

desetih let. 

 

3.3. Za strokovno področje prostorskega načrtovanja 

- Najmanj pet uspešno izdelanih in uveljavljenih prostorskih aktov (DPN, OPN, OPPN), 

pri katerih je bil kandidat po ZUreP-1 ali po ZUreP-2 odgovorni vodja izdelave akta. 

Kandidat lahko predloži tudi več referenc, vendar ne več kot deset, med dodatno 

predloženimi referencami pa so lahko tudi strokovne podlage za prostorske akte. 

Prednost bodo imeli tisti kandidati, katerih reference izkazujejo kontinuirano prostorsko 

načrtovanje v obdobju zadnjih desetih let. 

 

Ljubljana, dne 18.12.2018 
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Objavljeno na spletni strani ZAPS dne 19.12.2018 


