
MERILA ZA DODELJEVANJE KREDITNIH TOČK V LETU 2022 
 

1. Član ZAPS mora za leto 2022 zbrati 6 kreditnih točk. 
2. Član ZAPS mora pridobiti kreditne točke iz najmanj dveh vsebinskih sklopov (A, B, C, D)*. 
3. Najmanj 2 točki (1/3 vseh točk) mora član ZAPS pridobiti s pasivno udeležbo na dogodkih 

(kot poslušalec). 
4. Največ 4 točke (2/3 vseh točk) lahko član ZAPS pridobi kot predavatelj, vodja delavnice ali s 

podobno aktivno dejavnostjo. 
5. Točkuje se samo prva aktivna ali pasivna udeležba člana ZAPS na dogodku z enako ali zelo 

podobno vsebino v obdobju enega leta, ponovitve se ne točkujejo. 
6. Članu ZAPS se predavanja o lastnih delih priznajo kot aktivna udeležba le, če so del 

dogodkov ZAPS ali če gre za dogodek, ki je uvrščen na seznam akreditiranih usposabljanj 
ZAPS. 

7. Z objavami znanstvenih ali strokovnih del (članki, monografije) je možno v tekočem letu 
zbrati največ 4 točke (2/3 vseh točk). (Podrobnejša navodila) 

8. Za udeležbo na strokovnih ekskurzijah, vodenih ogledih razstav ipd. v organizaciji ZAPS ali 
kot del akreditiranih dogodkov, lahko član ZAPS kreditne točke pridobi samo enkrat za 
posamezno koledarsko leto. Šteje se tista udeležba na razstavi oz. strokovni ekskurziji, ki je 
prinesla večje število kreditnih točk. 

 
*  A – Zakonodaja in standardi 
   B – Teorija in referenčna praksa 
    C – Tehnologija, materiali in tehnika 
    D – Poslovanje in management 

 
 

 

K pridobivanju kreditnih točk so zavezani vsi člani ZAPS, ne glede na status poklicnega naziva 
(aktivni/v mirovanju). 
Član ZAPS pridobi kreditne točke z opravljenim strokovnim izpitom, s pasivno ali aktivno udeležbo 
na usposabljanju pri ZAPS, na usposabljanju z akreditacijo ZAPS ali pri drugem izvajalcu 
izobraževanj ter z objavo strokovnih prispevkov, vse na način in pod pogoji, določenimi s Splošnim 
aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih 
arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (Ur. l. RS 187/2021). 

Neizpolnjevanje dolžnosti stalnega poklicnega usposabljanja predstavlja disciplinsko kršitev po 
Disciplinskem pravilniku ZAPS. 

Presežek kreditnih točk v posameznem koledarskem letu se ne prenaša v nadaljnja koledarska leta.  

https://zaps.si/wp-content/uploads/2022/04/MERILA-za-tockovanje-znanstvenih-in-strokovnih-objav.pdf
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