
Na podlagi 65. člena Statuta ZAPS je skupščina ZAPS na 49. seji dne 21. 12. 2018 sprejela: 

 

 

Splošni akt o volitvah in imenovanjih funkcionarjev Zbornice za arhitekturo in prostor 

Slovenije  

 

 

I. Splošne določbe  

 

1. člen 

 

(1) Ta splošni akt določa postopek volitev:  

 

- članov skupščine ZAPS,  

- predsednika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljevanju: ZAPS),  

- disciplinskih organov ZAPS  

- članov volilne komisije in drugih delovnih teles skupščine  

- predstavnikov ZAPS v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta – predstavnika 

samostojnih poklicev in  

- kandidata za člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev. 

 

(2) Pravico voliti in biti voljen (pasivno in aktivno volilno pravico) imajo vsi posamezniki, ki 

so na dan začetka kandidacijskega postopka vpisani v imenik pooblaščenih arhitektov, krajinskih 

arhitektov in prostorskih načrtovalcev (v nadaljevanju: imenik ZAPS).  

(3) Za funkcije iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena so lahko izvoljeni 

posamezniki, ki so na dan začetka kandidacijskega postopka vpisani v imenik ZAPS in imajo 

aktiven status. Za funkcije iz ostalih alinej navedenega odstavka so lahko izvoljeni tudi 

posamezniki, ki so na dan začetka kandidacijskega postopka vpisani v imenik ZAPS in imajo 

status v mirovanju.  

(4) Za člane disciplinskih organov lahko kandidirajo tudi posamezniki, ki niso člani ZAPS.  

(5) Vsa volilna opravila opravlja volilna komisija.  

 

2. člen 

 

(1) Rok za kandidiranje za člane skupščine ZAPS in predsednika ZAPS mora biti najmanj 30 

dni, rok za kandidiranje za druge funkcionarje ZAPS pa najmanj 20 dni.  

(2) Kandidature in glasovnice se vročajo bodisi osebno bodisi pošiljajo po pošti na sedež 

ZAPS.  

(3) Kandidature in glasovnice, ki so priporočeno oddane na zadnji dan, predviden za 

kandidiranje oziroma glasovanje, se štejejo za pravočasne.  

(4) Kandidatom s potrjenimi kandidaturami se na njihovo zahtevo omogoči objava njihovih 

volilnih programov na spletni strani ZAPS.  

(5) Kandidatne liste morajo biti objavljene, glasovnice pa poslane volilcem najmanj 15 dni 

pred končnim rokom za volitve.  

 

 



3. člen 

 

(1) Pri volitvah in imenovanjih funkcionarjev ZAPS po tem splošnem aktu je potrebno zagotoviti 

tajnost glasovanja.  

 

 

II. Volitve članov skupščine  
 

4. člen 

 

(1) Člani skupščine se izvolijo na podlagi neposrednih, splošnih in tajnih volitev.  

(2) Skupščino sestavljajo:  

 

- po trije predstavniki vsake matične sekcije,  

- in predstavniki regij v skladu z 4. odstavkom 6. člena tega splošnega akta.  

 

(3) Če je za posamezno matično sekcijo oziroma regijo kandidiralo in bilo izvoljenih manj 

predstavnikov, kot jih predvideva prejšnji odstavek tega člena, ima takšna matična sekcija 

oziroma regija v skupščini lahko manj predstavnikov od zagotovljenih.  

(4) Če za posamezno matično sekcijo oziroma regijo ni prispela nobena kandidatura, se za 

takšno matično sekcijo oziroma regijo volitve ponovijo.  

(5) Kandidatnih list za člane skupščine je deset: sedem kandidatnih list za predstavnike regij 

in tri kandidatne liste za predstavnike matičnih sekcij. 

(6) Volitve članov skupščine so po statutu ZAPS istočasno tudi volitve predsednikov 

matičnih sekcij, strokovnih svetov matičnih sekcij ter predsednikov regij. Volilni upravičenci 

morajo biti o tem primerno obveščeni na obrazcih za kandidiranje ter na glasovnicah.  

 

5. člen 

 

(1) Volitve razpiše predsednik ZAPS vsaj 60 dni pred razpisanim rokom volitev. V sklepu o 

razpisu volitev mora biti določen tudi enoten rokovnik volilnih opravil.  

(2) Volilna komisija izdela volilni imenik pred začetkom kandidacijskega postopka na podlagi 

evidenc ZAPS. Volilni imenik se pripravi po abecednem vrstnem redu ter z zaporedno in 

evidenčno številko po regijah v skladu s 6. členom in po matičnih sekcijah v skladu s 7. členom 

tega splošnega akta.  

 

6. člen 

 

(1) Aktivno in pasivno volilno pravico za predstavnika določene regije ima vsak član ZAPS iz te 

regije. Regije se določijo glede na pošte oziroma poštne številke:  

 

Št. regije  Ime regije  Pošta in poštna številka  

1.  Ljubljana  Ljubljana 1...  

2.  Maribor  Maribor 2... in Murska Sobota 9...  

3.  Celje  Celje 3...  

4.  Kranj  Kranj 4...  



5.  Nova Gorica  Nova Gorica 5...  

6.  Koper  Koper 6...  

7.  Novo Mesto  Novo Mesto 8...  

 

 

(2) Člani ZAPS se razvrstijo po regijah glede na poštno številko njihovega stalnega bivališča 

po evidenci strokovne službe ZAPS.  

(3) Skupno število predstavnikov regij v skupščini ter število predstavnikov posamezne 

regije določi volilna komisija na začetku kandidacijskega postopka.  

(4) Število predstavnikov posameznih regij se določi tako, da se število članov ZAPS v regiji 

deli s 50. Če dobljeni rezultat ni celo število, se ta pri regiji, ki ima največ članov, zaokroži 

navzdol, pri drugih regijah pa navzgor. Vsaka regija ima najmanj dva predstavnika, vendar ne več 

kot 10 predstavnikov.  

 

7. člen 

 

(1) Aktivno volilno pravico za predstavnike matične sekcije pooblaščenih arhitektov imajo 

vsi člani ZAPS, ki so na dan začetka kandidacijskega postopka vpisani v imenik ZAPS, so člani 

matične sekcije pooblaščenih arhitektov in imajo aktiven status. Pasivno volilno pravico za 

predstavnike matične sekcije pooblaščenih arhitektov imajo tudi člani ZAPS, ki so na dan začetka 

kandidacijskega postopka vpisani v imenik ZAPS, so člani matične sekcije pooblaščenih 

arhitektov in imajo status v mirovanju.  

(2) Aktivno volilno pravico za predstavnike matične sekcije pooblaščenih krajinskih 

arhitektov imajo vsi člani ZAPS, ki so na dan začetka kandidacijskega postopka vpisani v imenik 

ZAPS, so člani matične sekcije pooblaščenih krajinskih arhitektov in imajo aktiven status. 

Pasivno volilno pravico za predstavnike matične sekcije pooblaščenih krajinskih arhitektov imajo 

tudi člani ZAPS, ki so na dan začetka kandidacijskega postopka vpisani v imenik ZAPS, so člani 

matične sekcije pooblaščenih krajinskih arhitektov in imajo status v mirovanju.  

(3) Aktivno volilno pravico za predstavnike matične sekcije pooblaščenih prostorskih 

načrtovalcev imajo vsi člani ZAPS, ki so na dan začetka kandidacijskega postopka vpisani v 

imenik ZAPS, so člani matične sekcije pooblaščenih prostorskih načrtovalcev in imajo aktiven 

status. Pasivno volilno pravico za predstavnike matične sekcije pooblaščenih prostorskih 

načrtovalcev imajo tudi člani ZAPS, ki so na dan začetka kandidacijskega postopka vpisani v 

imenik ZAPS, so člani matične sekcije pooblaščenih prostorskih načrtovalcev in imajo status v 

mirovanju.  

 

8. člen 

 

(1) Rok za kandidiranje ne sme biti krajši od 30 dni.  

(2) Kandidatura za člana skupščine se vloži pismeno na obrazcu za kandidiranje. 

Kandidatura mora vsebovati:  

 

- podatek, na kateri kandidatni listi namerava kandidirati član ZAPS,  

- podatki o kandidatu, njegov podpis in žig,  



(3) Kandidature morajo biti v poslane v kuverti s pripisom "Volitve organov ZAPS - 

kandidatura".  

 

9. člen 

 

(1) Volilna komisija mora pet dni pred koncem kandidacijskega postopka (lahko pa tudi 

večkrat) na spletni strani ZAPS objaviti do tedaj prispele kandidature po kandidatnih listah, 

vključno z imeni kandidatov.  

(2) Po končanju kandidacijskega roka volilna komisija preveri pravilnost vloženih kandidatur 

ter pripravi kandidatne liste. Pri tem mora ugotoviti predvsem:  

 

- ali lahko kandidat kandidira na izbrani kandidatni listi,  

- ali je kandidatura vložena pravočasno,  

 

 

(3) Kandidat lahko vloži kandidaturo le na eni kandidatni listi. Če je kandidat vložil 

kandidaturo na dveh ali več kandidacijskih listah, ga volilna komisija pozove k izjasnitvi, na 

kateri kandidatni listi želi kandidirati. V kolikor se kandidat v roku 3 dni o tem ne izjasni, volilna 

komisija zavrže vse njegove kandidature.  

 

10. člen 

 

(1) Volilna komisija po preveritvi veljavnosti vloženih kandidatur potrdi kandidatne liste, jih 

najmanj 15 dni pred razpisanim dnevom volitev objavi na spletni strani ZAPS ter pripravi 

glasovnice. Glasovnica mora vsebovati:  

 

- vabilo za volitve in navodilo o vrsti in načinu volitev,  

- kandidatne liste z informacijo o tem, za katere kandidacijske liste lahko glasujejo člani 

ZAPS glede na svojo regijsko in sekcijsko pripadnost,  

- informacijo o tem, kdaj je glasovnica neveljavna,  

- rok za volitve.  

 

11. člen 

 

(1) Glasuje se o posameznih kandidatih na kandidatni listi. Glasuje se tako, da se na 

glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom in priimkom kandidata, za katerega se želi 

glasovati. Glasuje se lahko za največ toliko kandidatov, kolikor jih je z liste potrebno izvoliti.  

(2) Glasovnice morajo biti zapečatene v neoznačeno kuverto s pripisom: "Volitve ZAPS - 

glasovnica".  

(3) Veljavnost vsake glasovnice se presoja po posameznih kandidatnih listah. Za neveljavni 

se šteje tisti del glasovnice, na kateri na posamezni kandidatni listi obkroženih več številk pred 

imeni kandidatov, kolikor se jih s te liste voli, ali če ni obkrožena nobena številka, ali če se iz 

glasovnice ne da razbrati volja volilca.  

 

12. člen 

 



(1) Volilna komisija mora najpozneje v 20 dneh po dnevu volitev razglasiti volilno udeležbo 

ter rezultate volitev v skupščino.  

(2) Volilna komisija o izvedbi volitev vodi zapisnik ter pripravi poročilo o volilnih izidih. 

Volilna komisija poroča o volilni udeležbi ter o volilnem rezultatu upravnemu odboru in 

skupščini.  

(3) Izvoljeni so kandidati, ki so na kandidatni listi prejeli najvišje število glasov.  

(2) Če je dobilo najvišje število glasov za predsednika matične sekcije ali regije več 

kandidatov, se ti med seboj dogovorijo, kateri od njih bo predsednik matične sekcije oziroma 

regije. Če dogovor ne uspe, se izmed njih določi predsednik matične sekcije oziroma regije z 

javnim žrebom, ki ga opravi predsednik volilne komisije. Potek žreba in rezultat žreba se zapišeta 

v zapisnik.  

(4) Če sta zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za izvolitev za predstavnika matične 

sekcije ali regije, dobila enako število glasov, se odloči o izvolitvi med njima z javnim žrebom, ki 

ga opravi predsednik volilne komisije. Potek žreba in rezultat žreba se zapišeta v zapisnik.  

(5) Če izvoljenemu predstavniku v skupščino mandat predčasno preneha, ga v skupščini 

nadomesti tisti kandidat iz iste regije oziroma iz iste matične sekcije, ki je imel naslednji največje 

število glasov. Če takšnega kandidata ni, ostane sedež predstavnika, kateremu je mandat 

predčasno prenehal, nezaseden.  

 

 

III. Volitve predsednika 
 

13. člen 

 

(1) Predsednika ZAPS izvolijo člani ZAPS na splošnih, neposrednih in tajnih volitvah izmed 

prijavljenih kandidatov. Aktivno volilno pravico za predsednika ZAPS imajo vsi člani ZAPS, ki 

so na dan začetka kandidacijskega postopka vpisani v imenik ZAPS in imajo aktiven status. 

Pasivno volilno pravico za predsednika ZAPS imajo tudi člani ZAPS, ki so na dan začetka 

kandidacijskega postopka vpisani v imenik ZAPS in imajo status v mirovanju.  

(2) Volitve se izvedejo smiselno po postopku, predvidenem za volitve članov skupščine.  

 

14. člen 

 

(1) Kandidaturo za predsednika ZAPS lahko vloži vsak član ZAPS z aktivnim statusom, ki 

ga je podprlo vsaj 20 drugih članov ZAPS. Vložitev kandidature ni ovira za hkratno vložitev 

kandidature za člana skupščine. V primeru istočasne izvolitve za predsednika ZAPS in člana 

skupščine se šteje, da je kandidat sprejel mandat za predsednika ZAPS.  

(2) Volilna komisija mora kandidate najmanj pet dni pred potrditvijo kandidatne liste 

obvestiti o prispelih kandidaturah in imenih kandidatov. Kandidat po potrditvi kandidatne liste ne 

more odstopiti od svoje kandidature.  

(3) Kandidati za predsednika ZAPS morajo objaviti svoje volilne programe na spletni strani 

ZAPS. Volilni programi kandidatov se pošljejo volilcem skupaj z glasovnico. 

(4) Volitve za predsednika ZAPS se izvajajo po dvokrožnem sistemu. 

(5) Če eden izmed kandidatov že v prvem krogu volitev prejme večino vseh glasov, postane 

ta kandidat predsednik ZAPS in se drugi krog volitev ne izvede. 



(6) Če noben izmed kandidatov v prvem krogu volitev ne prejme večine vseh glasov, se v 

drugi krog uvrstita tista dva kandidata, ki sta v prvem krogu prejela največje število glasov. Če so 

dva ali več kandidatov prejeli isto število glasov, o njihovi uvrstitvi odloči žreb. 

(7) Drugi krog volitev se razpiše takoj po potrditvi rezultatov prvega kroga, volitve v drugem 

krogu pa morajo biti izvedene v roku največ treh tednov po potrditvi rezultatov prvega kroga. 

(8) Kandidat, ki je v drugem krogu prejel večje število glasov, postane predsednik ZAPS. Če 

sta oba kandidata prejela enako število glasov, o njuni uvrstitvi odloči skupščina s tajnim 

glasovanjem. 

 

15. člen 

 

(1) Glasuje se o enem kandidatu z liste kandidatov za predsednika ZAPS. Glasuje se tako, da 

se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom in priimkom kandidata, za katerega se 

želi glasovati. Če je kandidat en sam, se glasuje tako, da se ob njegovem imenu in priimku 

obkroži besedo "za" ali "proti".  

(2) Izvoljen je kandidat, ki je prejel najvišje število glasov. Če je kandidiral en sam kandidat, 

je ta izvoljen, če je število glasov "za" večje od števila glasov "proti".  

(3) Za predsednika ZAPS je izvoljen tisti član ZAPS, ki je na splošnih in tajnih volitvah 

prejel najvišje število glasov. Če sta na volitvah dva kandidata prejela enako število glasov, 

predsednika izmed njiju izvoli skupščina s tajnim glasovanjem.  

 

 

IV. Volitve funkcionarjev disciplinskih in drugih organov ZAPS  
 

16. člen 

 

(1) Funkcionarje disciplinskih organov voli skupščina na podlagi opravljenega 

kandidacijskega postopka.  

(2) Volijo se naslednji funkcionarji naslednjih disciplinskih organov:  

 

- disciplinski tožilec in najmanj en namestnik.  

-  

- disciplinsko sodišče: predsednik in najmanj trije člani.  

 

17. člen 

 

(1) Rok za kandidiranje ne sme biti krajši od 20 dni.  

(2) Kandidati lahko kandidirajo sami, lahko pa jih kandidirajo tudi strokovni sveti matičnih 

sekcij ali upravni odbor.  

(3) Če kandidat ni kandidiral sam, ga volilna komisija o kandidaturi obvesti, kandidat pa 

mora svojo kandidaturo potrditi najpozneje v 7 dneh po preteku roka za kandidiranje, sicer se 

šteje, da je njegova kandidatura neveljavna.  

(4) Volilna komisija po preveritvi veljavnosti vloženih kandidatur potrdi kandidatne liste za 

posamezne disciplinske organe, pripravi kandidatne liste in jih razglasi najmanj 15 dni pred 

dnevom volitev.  



(5) Glede drugih vprašanj kandidacijskega postopka se smiselno uporabljajo druge določbe 

tega splošnega akta.  

 

18. člen 

 

(1) Skupščina glasuje o članih disciplinskega sodišča tako, da glasuje posebej o kandidatih 

glede na njihovo članstvo v matičnih sekcijah.  

(2) Glasuje se lahko za največ toliko kandidatov, kolikor jih je potrebno izvoliti. Izvoljeni so 

kandidati, ki so prejeli največ glasov. Če sta zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za 

izvolitev, dobila enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb, ki ga opravi predsednik 

volilne komisije. Potek žreba in rezultat žreba se zapišeta v zapisnik.  

(3) Po izvolitvi vseh članov disciplinskega sodišča izvoljeni člani izmed njih samih izvolijo 

predsednika.  

 

19. člen 

 

(1) Kandidacijski postopek in volitve drugih funkcionarjev ZAPS, za katere tako določa 

statut, se izpelje ob smiselni uporabi določb za kandidaturo in volitve disciplinskih organov.  

 

 

VI. Končne določbe 
 

20. člen 

 

(1) Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ZAPS. 

 

21. člen 

Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha uporabljati Volilni pravilnik za izvolitev 

funkcionarjev Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. 

 

 

Ljubljana, dne 21. decembra 2018 

 

Tomaž Krištof 

v. d. predsednika 

Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 

 


