
 

PRAVILNIK O USTANOVITVI IN POSLOVANJU STROKOVNEGA SVETA ZAPS IN 
OŢJEGA STROKOVNEGA SVETA ZAPS 

 

 
 

1. člen 
(ustanovitev) 

 
 

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Statuta ZAPS in v skladu s sklepi 19. Skupščine ZAPS 
št. 173/19.5. 2009, 174/19.5. 2009 in 175/19.5. 2009  se ustanovi  
Strokovni svet ZAPS (v nadaljevanju SS ZAPS) je neodvisno strokovno posvetovalno telo, ki 
oblikuje in uveljavlja stališča organiziranih poklicev delujočih v javnem interesu s področja 
arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja v Sloveniji. 
 
 

2. člen 
(cilj) 

 
Osnovni cilj SS ZAPS je dolgoročno ohranjanje in razvoj pozitivne identitete ter kvalitetnih 
sestavin grajenega in naravnega okolja v Sloveniji. 
 

 
3. člen 

(naloge in področje delovanja) 
 
Naloga SS je oblikovanje stališč zbornice do tistih strokovnih vprašanj, ki na predlog UO 
ZAPS terjajo javno obravnavo. 
 
Področja strokovnega delovanja SS so področj vsake posamične stroke in hkrati vseh strok, 
ki so zdruţene v ZAPS. 

 
4. člen 

(sestava SS ZAPS in OSS) 
 

 
Strokovni svet sestavljajo: 
 

    4 člani oţje sestave strokovnega sveta (OSS) 

  48 članov širše sestave strokovnega sveta, od tega največ: 
o 24 članov, ki zastopajo MSA 
o 12 članov, ki zastopajo MSKA 
o 12 članov, ki zastopajo MSP in  

 8 posameznikov iz vrst kulturnikov, znanstvenikov, zastopnikov civilne druţbe,  
fakultet in inštitutov.  

 Širša sestava strokovnega sveta tako skupaj s člani OSS lahko šteje največ 60 
 članov. 
 
Oţja sestava Strokovnega sveta (OSS) je delovno, organizacijsko in iniciativno jedro SS 
ZAPS in hkrati posvetovalni organ Upravnega odbora ZAPS. Sestavljajo ga: 

 Koordinator, 

 1 zastopnik MS arhitektov, 

 1 zastopnik MS krajinskih arhitektov, 

 1 zastopnik MS prostorskih načrtovalcev. 



 
Koordinator je v stalni zvezi s predsednikom in upravnim odborom ZAPS in odgovarja za 
usklajeno delovanje OSS z interesi ZAPS. Za skladnost svojega dela s poslovnikom in 
drugimi akti ZAPS je OSS odgovoren skupščini ZAPS. 
 
Člani strokovnega sveta so lahko renomirani strokovno in osebnostno neoporečni 
predstavniki strok, ki so pripravljeni del svojega časa posvetiti interesom strok in javnosti.  
Najmanj polovica članov, ki zastopajo posamezne matične sekcije mora biti članov ZAPS. 
Za vsakega člana posebej je potrebno ob predlogu za imenovanje opredeliti področje za 
katerega je zadolţen. 
 
Člane strokovnega sveta predlagajo: 

 Predsednik ZAPS, ki imenuje koordinatorja OSS, 

 Skupščina in upravni odbor ZAPS, Matične sekcije, strokovna društva, univerze,  
 
Predlagane člane potrdi skupščina ZAPS. 
 

Mandat obeh teles je tri leta. 
 
 

5. člen 
(poslovanje SS in OSS) 

 

 SS je pri organiziranju in oblikovanju strokovnih mnenj avtonomen in neodvisen, 

 SS mora za svoje delo določiti temeljna izhodišča in merila za svoje delo. Temeljna 
izhodišča potrdi skupščina ZAPS in so objavljena na spletni strani ZAPS, 

 na osnovi temeljnih izhodišča, SS izoblikuje ustrezno metodologijo dela in merila 
vrednotenja za vsak primer posebej, 

 pri obravnavi posameznih problemov mora SS pridobiti tudi informacije pri drugih 
organih ZAPS, ki so lahko vpleteni v problem, npr: disciplinska komisija in sodišče, 
skupno koordinacijsko telo ZAPS in IZS, strokovni sveti matičnih sekcij, komisarji in 
strokovne sluţbe ZAPS,  

 stališča SS se sprejemajo s konsenzom; v primeru, da konsenza ni mogoče doseči, 
imajo posamezni člani SS pravico do ločenega mnenja, 

 kriterij za izbor tem, do katerih SS zavzema stališče, je njihov pomen za širši 
strokovni ali javni interes, 

 Teme do katerih SS zavzame stališča določa UO ZAPS. 
 

6. člen 
(način delovanja) 

 

 osnovni način komuniciranja članov OSS je e-pošta in telefonsko posvetovanje, 

 vsako nalogo, problem ali vprašanje, do katerega naj bi SS zavzel stališče, najprej 
obravnava OS SS in zadolţi  enega od svojih  članov, da sestavi  kratek opis 
problema, 

 OSS  nato določi pripadnost stroke, ki bo obravnavala problem in izbere člane iz 
širše skupine SS, ki bodo vključeni v obravnavo. Če je problem več značen, t.j. da 
pripada več strokam, potem mora biti skupina, ki pripravlja odgovor sestavljena 
proporcionalno, glede na pripadajoče stroke. 

 Pisarna ZAPS jih o tem obvesti, jim pošlje gradivo in vabilo na prvi skupni sestanek,  

 na tem sestanku se določijo nadaljnji koraki in zadolţitve, 

 na zaključku obravnave posameznega vprašanja OSS skupaj z delovno skupino 
sestavi končno strokovno mnenje, ki ga predloţi upravnemu odboru ZAPS. 



 ob različnih mnenjih posameznih članov širše sestave SS se lahko ta objavi in poda 
večinsko mnenje, 

 član oţje ali širše sestave sveta, ki je kakorkoli vpleten v zadevo obravnavano v OSS 
ali SS, pri njeni obravnavi ali pripravi stališč zanjo ne sme sodelovati, 

 v širši sestavi naj bi bilo najmanj polovico članov ZAPS, skupno število članov naj bi 
bilo vedno liho, če naj bi stališča sprejemali z glasovanjem, bi moralo biti liho število 
oseb, ki se bodo ukvarjale s posameznim problemom,  torej OS SS + člani iz 
razširjenega sestava = liho število, 

  načeloma naj bi se v širšo sestavo (poleg članov OS SS)  vabilo najmanj še tri 
dodatne člane, 

 po potrebi OSS k obravnavi stališč do specifičnega problema kot pridruţenega 
zunanjega poročevalca (konzultanta) lahko povabi tudi koga od kulturnikov, 
znanstvenikov ali zastopnikov civilne druţbe ter fakultet in inštitutov, tudi če ni član 
SS ZAPS, če se je s problemom ţe aktivno ukvarjal.  

 
Sestava SS za reševanje posamezne naloge je torej: 
 

 4 člani oţje sestave SS 

 3 člani širše sestave SS 
 

      
     Za bolj zapletena vprašanja pa se sestava SS ustrezno razširi. 
 
Stališča SS ZAPS so javna, objavljena na spletni strani in odvisno od primera dostavljena 
medijem.  
 
ZAPS nudi strokovnemu svetu ustrezno podporo pri delu. Delo članov OSS in SS ZAPS se 
bo obračunavalo skladno z 20. Členom Statuta ZAPS in s Pravilnikom o finančnem 
poslovanju zbornice. 
 

 
7. člen 

(končna določba) 
 

 
Ta pravilnik začne veljati takoj po njegovem sprejemu. 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 5.3.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seznam članov Strokovnega sveta ZAPS 
 
a. Ožja sestava: 

mag. Lajovic Janez 
dr. Čerpes Ilka 
Dešman Mihael 
mag. Hudoklin Jelka 
 
b. Širša sestava:  

Blanka BARTOL 

BIRSA Uroš  
mag. BRATINA JURKOVIČ Nataša  
ČELIK Matevž  
mag. ČERNIGOJ Andrej  
dr. DIMITROVSKA ANDREWS Kaliopa  
mag. GAJŠEK Miran  
prof. dr. GAZVODA Davorin  

doc.mag. GLAŽAR Tadej  
HABJAN Jelka  
HLADNIK Jelena  

HRAUSKY Andrej  
IVANIČ Maja  
JANKOVIČ Karolina  
JURCA Niko  
KOBETIČ  Leon  
KOŠAK Grega  
KREGAR Majda  
prof. dr. KUČAN Ana  

mag. KRUŠEC Tomaž  
LIPNIK Martina  
LOBNIK Uroš  
prof.dr. MARUŠIČ Ivan Janez  
MLAKAR Barbara  

mag. MUŠIČ Vladimir Braco  

prof. OGRIN Dušan  

OSTAN Aleksander  
PODBOJ Marsela  

dr. POGAČAR Kaja 
mag. POLUTNIK Alenka  
POTOKAR Robert  
mag. PRELOVŠEK Andrej  
PRINČIČ Aleš  
dr. PUST Viktor  
REICHENBERG Bogdan  
ROŽIČ Janko  
SADAR Jure  
SIMIČ Borut  
mag. SIMONETI Maja  

STANIČ Ivan  
mag. ŠUKLJE ERJAVEC Ina  
VIDEČNIK Špela  
dr. VODOPIVEC Aleš    
VOZLIČ Matej  
VRABEC Marjan  
VRHOVEC Aleš  
doc.dr. ZAVODNIK LAMOVŠEK Alma 
doc. ZOREC Maruša  
ZUPANC Marjan 
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