
ZAPS letni program stalnega poklicnega izobraževanja 2022

Legenda: A
B
C
D

sekcija vsebinski sklop naslov izobraževanja tip dogodka

Zakonodaja in standardi

Gradbena, prostorska in poklicna zakonodaja (ZUreP-3, GZ-1, ZAID)
Predstavitev zakonov in podzakonskih aktov ter tehničnih pravil v povezavi z njimi.

Seminar za kandidate za strokovni izpit za PA - možnost udeležbe tudi za člane ZAPS
Večdnevni seminar za bodoče pooblaščene arhitekte pokriva številne teme, ki so zanimive tudi za tiste arhitekte in prostorske načrtovalce, ki licence že imajo.

Kodeks poklicne etike in Disciplinski pravilnik

Splošna načela etičnega ravnanja ter načela in pravila etičnega kodeksa ZAPS s poudarkom na tistih pravilih kodeksa, katerih kršitev lahko obravnavajo disciplinski organi zbornice. 

Predstavitev ponovno privzetih standardov uporabe rastlin pri urejanju zelenih površin
Predstavitev standardov, ki se nanašajo na uporabo rastlin pri urejanju zelenih površin (SIST DIN 18915, 18916, 18917, 18919, 18920).

Teorija in referenčna praksa

Sklop predavanj: Mojstri

Predstavitev celovitih ustvarjalnih opusov ali tematsko zaključenih izborov del ter delovanja ustvarjalcev, ki so vidno zaznamovali področje arhitekture, krajinske arhitekture in urbanizma 
pri nas (in v mednarodnem prostoru). Strokovna predavanja (+ vodeni ogledi izbranih del). V sodelovanju z izvajalci, izbranimi na podlagi javnega poziva, ter v sodelovanju s fakultetami.

Standard ZAPS in Arhigram
Predstavitev zbirke zvezkov s pravili in navodili s področja arhitekturnega in krajinsko arhitekturnega načrtovanja, namenjenih ustreznemu in smiselnemu organiziranju, vodenju, 
vrednotenju in izvajanju procesa, katerega cilj je uresničitev investicijske namere. 

Varstvo kulturne dediščine
Sklop predavanj: v sodelovanju z izvajalci, izbranimi na podlagi javnega poziva, ter z Ministrstvom za kulturo.

Kulturna krajina – stično polje med širitvami naselij in krajino
Sprememba namenske rabe, oblikovanje novega roba naselij, umeščanje in oblikovanje enostavnih, nezahtevnih in začasnih objektov, umeščanje in oblikovanje industrijskih in 
skladiščnih stavb ter drugih nestanovanjskih (predvsem kmetijskih) stavb; v sodelovanju z DKAS, ZRSVN/MOP in ZVKDS/MK.

Seminar o sodobnem urbanizmu
Orodja trajnostnega in ljudem prijaznega urbanizma: kako načrtovati fizično in programsko strukturo naselja, da zadostimo sodobnim zahtevam po uravnovešanju socialnega, 
gospodarskega in okoljskega razvoja. Možnost uporabe orodij v slovenskem sistemu urejanja prostora: kako uporabiti prostorske akte in druga strokovna gradiva, s katerimi urbanisti 
razpolagamo, da bomo lahko kakovostno načrtovali.

Posvetovanja o aktualnih vprašanjih prostorskega načrtovanja

Lokacijska preveritev in občinski urbanisti; Elaborat ekonomike; Ureditvena območja naselij, druga ureditvena območja in območja za dolgoročni razvoj naselij ; OPPN; OPN; 
Urbanistična in krajinska zasnova; Opredeljevanje območij prepoznavnosti krajin; Ekološka povezljivost v prostorskem načrtovanju; Krajinska zasnova, strokovne podlage za krajino; 
Opredeljevanje UON, ODRN; Poseganje na območja DPN oziroma načrtovanja lokalnih ureditev na območjih DPN; Razveljavljanje starih ZN, UN, LN, OLN; ipd.

Priročniki v sklopu državnega prostorskega reda

MSP/MSA B Predstavitev priročnikov: Tipologija stavb, Zeleni sistem v mestih in naseljih, Regulacijski elementi, Mirujoči promet v urbanih naseljih, Načrtovanje in organizacija gradbene parcele 
stavbe, Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe. (ZAPS v sodelovanju z MOP)

Posvetovanja o vsebinski problematiki pri pripravi DGD dokumentacije - DGD/občine/UE
Posvetovanja z občinami na temo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom in problematike glede tega ter izkušnje UE in projektantov glede nove zakonodaje.

Vsebina DGD na praktičnih primerih
Predstavitev primerov izdelave grafičnih prikazov in tehničnega poročila za fazo DGD. 

Integralni postopek
Posebnosti projektne dokumentacije za objekte z vplivi na okolje, postopek in primeri. 

Evidentiranje nepremičnin
Nova določila o obveznem evidentiranju v zemljiškem katastru, katastru stavb ali katastru gospodarske javne infrastrukture ter naloge pooblaščenega arhitekta in pooblaščenega 
inženirja - geodeta pri tem.

Izpolnjevanje bistvenih zahtev v DGD

Pravilnik o požarni varnosti v stavbah, Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti in Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti ter programsko orodje IGNIS za izdelavo zasnove in 
izkaza požarne varnosti. / Higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja. / Zaščita pred hrupom v stavbah in program SONITUS.

ZURE in ZSROVE
Predstavitev Zakona o učinkoviti rabi energije in Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

PURES-2
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah ter predstavitev in primerjava programskih orodij za izdelavo elaborata in izkaza gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v 
stavbah

UNIVERZALNA DOSTOPNOST
Sklop predavanj o univerzalni dostopnosti (v sodelovanju z MOP in Zavodom DOSTOP)

PROF/TRAC
Štiridnevna izobraževalna platforma in certifikacijska shema za strokovnjake s področja sNES (12 predavateljev). Ponovitev teme iz leta 2018.

Usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic
4 dnevni seminar

Certifikacijski sistemi za trajnostno gradnjo
(DGNB, LEED, BREEAM); načela, postopki, praksa; kaj se pripravlja pri nas; v sodelovanju z Green Building Council Slovenija, ZRMK

Osvetlitev - standard SIST EN 17037 o dnevni svetlobi
Zdrave stavbe, Načrtovanje dnevne osvetlitve, Standard o dnevni svetlobi SIST EN 17037, Prenove.

Popisi za gradbena dela
Osnove popisov za gradbena dela in predstavitev priročnika ter enega od programskih orodij.

Ergonomija
Praktični principi ergonomije ter vodila za ergonomsko načrtovanje grajenega prostora.

Vpliv gradbenih materialov na zdravje
Zdravstveni problemi, vezani na uporabo materialov v stavbah; sindrom bolnih zgradb in z zgradbami povezane bolezni; ukrepi in vodila za načrtovanje novih ter sanacijo obstoječih 
objektov.

Vzdrževalna dela v fazi razvoja in pri oskrbi zasaditev (začetno in redno vzdrževanje)
Pomen vzdrževanja zelenih površin, obrazložitev pojma začetno in redno vzdrževanje, kako začetno in redno vzdrževanje obravnava standard SIST DIN 18919, kako je vzdrževanje 
lahko zajeto v PZI načrte krajinske arhitekture (tehnično poročilo, popisi), pomen vzdrževanja zelenih površin, povratne informacije projektantu, vzpostavitev baze podatkov, izkušnje in 
problemi (na primer predstavitev konkretnega primera), zamenjava – obnova.

Drevje v urbanem prostoru - od načrtovanja do izvedbe saditve in vzdrževanja
Stanje prostoru (dobri in slabi primeri), napake v fazi projektiranja in kako se jim izogniti, minimalne zahteve glede rastišča (sklic na SIST standarde), možnosti glede kvalitete sadik, 
ocena obstoječe zasaditve pred izvedbo del, izpolnjevanje zahtev glede zaščite, začetno in redno vzdrževanje - arboristična priporočila, izkušnje, praksa. 

Projektantski popisi in projektantske ocene vrednosti del pri načrtih KA
Namen popisov v različnih fazah priprave projektne dokumentacije, značilne postavke v popisu glede na predvidene vrste del /uporabe materialov, značilne postavke pri popisih 
zasaditev (sadike, sadilni material, dela), priporočene vrednosti za izvedbo saditvenih del na podlagi izkušenj izbranih izvajalcev.

Strateško načrtovanje zelenih površin
Zeleni sistem, zelena in modra infrastruktura (principi načrtovanja, upravljanja, dobre prakse iz tujine).

Urbani vodotoki

Ponovno vključevanje obrečnega prostora v mestno krajino, odkrivanje njegovega potenciala in zavedanje o povezovalni funkciji rek kot priložnosti za dvig kakovosti bivanja kot je 
predstavljeno v knjigi River. Space. Design; Planning Strategies, Methods and Projects for Urban Rivers (Prominski, Stokman, Stimberg, Voermanek, Zeller, Bajc). 

Stanovanjske krajine

V praksi je izrazit manko celovitih prenov blokovskih naselij in stanovanjskih sosesk. Odprt prostor blokovskih naselij in stanovanjskih sosesk se tako uporablja zgolj za rešitev drugih 
problemov in ne za zagotavljanje večje bivalne kakovosti skozi celovito prenovo zelenih in grajenih površin ter njihovo ustrezno upravljanje in vzdrževanje.

Umeščanje kolesarskih in drugih rekreacijskih poti v (ruralni) prostor
Ne glede na namen kolesarskih povezav (rekreativen, turističen, ali pa vsakodnevno povezovalne), je za kakovostno končno podobo predvsem pa za kakovostno bivanje predvsem 
pomembna njihova umestitev v prostor. V praksi pa so kolesarske povezave pogosto obravnavane zgolj kot gradbeno tehnični problem. 

Otroška igrišča in druge rekreacijske površine - umeščanje, načrtovanje, varnost
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Tehnologija, materiali in tehnika

BIM
BIM OSNOVNI MODUL - Predstavitev osnov BIM in praktične izkušnje (iz tujine), ter primerjalne predstavitve vseh programskih orodij; BIM PROGRAMSKA ORODJA - predstavitve 
ponudnikov programske opreme (v sodelovanju z iBIM ipd. ter ponudniki programske opreme)

Trajnostna gradnja
Izhodišča in razvoj trajnostne gradnje; v sodelovanju z Center energetsko učinkovitih rešitev, FA, ipd.

Naravna/lesena gradnja
Načela, tehnike, materiali, primeri; v sodelovanju s Centrom sonaravne gradnje, Lesarskim grozdom, ...

Novi materiali in nove tehnike pri krajinskem načrtovanju
Novi materiali in nove tehnike pri krajinskoarhitekturnem projektiranju; dobre in slabe izkušnje, primeri iz prakse.

Seznanjanje z aktualnim sortimentom rastlin
Organizacija predavanja in terenski, voden ogled vrtnarije trajnic ali drevesnice, v zgodnjepoletnem in/ali jesenskem času. 

Ozelenjevanje sten in streh
Predstavitev glavnih tipov vertikalnega ozelenjevanja in ozelenjevanja streh, rastlinskega gradiva, oblikovnih in funkcionalnih učinkov ter prednosti in slabosti na primerih izvedenih 
ureditev (tehnologije, tuji primeri, izkušnje izvajalcev in projektantov).  Predstavitve uspešnega sodelovanja arhitektov in krajinskih arhitektov. 

Poslovanje in management

Avtorske pravice v arhitekturi 
Načela, uveljavljanje pravic, pogodbe, praksa / primeri

Pogodbe za projektiranje
Kako sestaviti pogodbo z investitorjem ter druge pogodbe, ki se tičejo projektantskega dela (izvajalske pogodbe, podizvajalske pogodbe itd.); sodna praksa.

Projektno vodenje
Projektna naloga, projektno vodenje, terminski plan.

Sklop predavanj: Izkušnje uspešnih podjetnikov
Predstavitve uspešnih podjetij, ki se ukvarjajo s prostorskim načrtovanjem in projektiranjem.  
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