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Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije 

Poročilo o delu ZAPS v letu 2018 

 
1. Javna pooblastila  

1.1. Imenik 

• V imenik pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev je bilo ob koncu leta 2018 

vpisanih 1491 članov/ic, status mirovanja je imelo 240 članov/ic. 

• Vpisna komisija je na enajstih sejah v letu 2018 obravnavala 282 zadev, ki so se nanašale na: vpis, izbris, 

razširitev pooblastila, mirovanje, aktiviranje statusa in oprostitev vlog za plačilo članarin. 

• V letu 2018 je bilo v Imenik ZAPS vpisanih 65 članov/ic, izbrisanih je bilo 28 članov/ic, za status mirovanja se 

je odločilo 41 članov/ic, od tega so 4 status v istem letu aktivirali. 

• Oproščenih plačila članarine za leto 2018 po 136. a členu ZGO-1 je bilo 48 članov/ic, 3 članice so bile plačila 

članarine 2018 oproščene zaradi koriščenja materinskega in starševskega dopusta, 19 je bilo oprostitev 

plačila članarine zaradi drugih razlogov (izbris, mirovanje po 1. 3. z utemelj. razl.). 21 članov/ic je bilo na 

podlagi izbrisa iz Imenika ZAPS oproščenih plačila pristojbine za vodenje in vzdrževanje imenika za leto 

2018. 

• Na podlagi 7 odstavka 13. člena ZAID je bilo v letu 2018 izdanih 5 odločb o mirovanju poklicnega naziva. 

• Članom, ki želijo delati v tujini, izdajamo potrdila o njihovem statusu v zvezi z opravljanjem poklica v 

Sloveniji, v letu 2018 je bilo izdanih 5 takih potrdil. Izdane so bile 3 odločbe o priznavanju poklicne 

kvalifikacije in izvedena dva vpisa v Imenik ZAPS. 

 

1.2. Strokovni izpiti 

• Razpisanih je bilo 10 izpitnih rokov. Izvedenih je bilo 5 izpitov (1 arh. projektiranje, 1 kraj. arh. projektiranje, 1 

za licenco P in 1 za licenco A (vsi po ZGO-1) ter jeseni izpitni rok za pooblaščenega arhitekta po ZAID). 

Strokovni izpit iz arh. projektiranje je na spomladanskem roku v dveh dneh opravilo vseh 31 prijavljenih 

kandidatov, kraj. arh. projektiranje 1 kandidatka, izpit za licenco P vsi trije prijavljeni in za licenco A oba 

prijavljena kandidata. Neuspešnih in pritožb ni bilo. 

• Na jesenski rok za poklicni naziv pooblaščenega arhitekta po ZAID se je prijavilo 51 kandidatov, ki so bili 

razporejeni na razpisan datum 22. 11. 2018 ter na dodatne datume v začetku leta 2019. 22. 11. 2018 je k 

ustnemu izpitu za PA pristopilo 6 kandidatov, 5 je bilo uspešnih. V zvezi z izvajanjem strokovnih izpitov po 

ZAID sta bili vloženi dve pritožbi, ena je bila zavrnjena, drugo je vlagatelj po prejetem pojasnilu umaknil. 

• Izvajanje strokovnih izpitov je bilo potrebno prilagoditi novi zakonodaji in spremenjenim poklicnim nazivom. 

Delno se je razširil nabor izpraševalcev, pripravil se je nov nabor izpitnih vprašanj. V letu 2018 smo pričeli z 

izvajanjem seminarja za strokovni izpit PA, lanski je bil izveden v dveh delih, 5. in 7. 11. 2018 je bila 

predstavljena nova zakonodaja in zbornični sistem, 19. 12. 2018 pa še dodaten seminar na temo izdelave 

OPPN. 

 

1.3. Disciplinski postopki 

• V letu 2018 je bilo prejetih 13 prijav suma disciplinskih kršitev V fazi disciplinske preiskave je bilo s sklepom 

tožilca oz. namestnika zavrženih 6 prijav  iz leta 2018 in 2017; 1 prijavo je prijavitelj sam umaknil.. Vložene 

so bile 3 zahteve za uvedbo disciplinskega postopka. V letu 2018 je bilo zaključenih 11 postopkov, 6 jih je še 

v postopku. Disciplinska komisija je razpisala 6 obravnav zoper domnevne kršitelje. Disciplinsko sodišče je 
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zasedalo dvakrat zaradi obravnave pritožb zoper sklepe disciplinske komisije. Domnevnim kršiteljem je bilo 

izdanih 5 sklepov o zavrženju disciplinske prijave.  

• Zoper neplačnike iz leta 2013 so bile izrečene naslednje disciplinske sankcije: 4 opomini in 5 pogojnih 

izbrisov, 1  postopek še ni zaključen. Izdani sklepi so pravnomočni.   

• V letu 2018 so bili zaključeni nekateri postopki iz leta 2016 in 2017. V predmetnih zadevah so bili članom 

izrečeni naslednji disciplinski ukrepi: 5 opominov in 1 denarna kazen; slednji sklep pa še ni pravnomočen.  

• Disciplinsko sodišče je obravnavalo pritožbi v 2 zadevah: v prvi je zavrglo pritožbo kot neutemeljeno ter 

potrdilo sklep prvostopenjskega organa, v drugi pa je predmet vrnilo v ponovo odločanje disciplinski komisiji. 

 

2. Usklajevanje z novo zakonodajo 

2.1 Sprejem splošnih aktov ZAPS 

V letu 2018 je zbornica sprejela glavnino novih in spremenjenih splošnih aktov ZAPS, ki poslovanje zbornice 

prilagajajo novi zakonodaji. Novi splošni akti ZAPS so: 

• Statut ZAPS (UL RS, št. 81/2018)) 

• Disciplinski pravilnik ZAPS (UL RS, št. 40/2018) 

• Splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika (UL RS, št. 40/2018) 

• Splošni akt o strokovnem izpitu (UL RS, št. 40/2018) 

• Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju (UL RS, št. 40/2018) 

• Splošni akt o strokovnem nadzoru (UL RS, št. 40/2018) 

• Kodeks poklicne etike (objavljeno ZAPS 2.7.2018) 

• Izdelava osnutka in usklajevanje kompetenčne platforme 

Ob tem je zbornica v letu 2018 sprejela še naslednje splošne akte in druge zavezujoče dokumente: 

• Pravilnik o plačevanju članarine in drugih prispevkov za leto 2018 (marec 2018) 

• Pravila o ustreznosti izobrazbe pooblaščenega prostorskega načrtovalca (objavljeno ZAPS 2.7.2018) 

• Pogoji za člane komisije za strokovni nadzor (objavljeno ZAPS 19.12.2018) 

S sprejemom novih aktov so prenehali veljati: 

• Statut Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (Uradni list RS, št. 13/2004 in 45/2006) 

• Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in 

Inženirske zbornice Slovenije (Ur. l. RS, št 123/2003, 56/2005, 108/09 – ZGO-1C, 61/17– ZAID, 37/18 in 

40/18) 

• Pravilnik o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev  (124/03, 56/05, 78/11, 61/17 – ZAID, 

37/18 in 40/18) 

• Kodeks poklicne etike arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev (Uradni list RS, št. 6/2005) 

• Disciplinski pravilnik (Uradni list RS, št. 69/2010, 95/2012 in 63/2013) 

 

2.2. Ustanovitev komisij 

V skladu z določili splošnih aktov je zbornica vodila aktivnosti za ustanovitev dveh novih komisij: 

• Komisija za izobraževanje 

• Komisija za strokovni nadzor 

Komisija za izobraževanje je bila ustanovljena decembra 2018 in je takoj pričela z delom. Komisija za strokovni 

nadzor je bila ustanovljena v letu 2019, v 2018 so bila sprejeta merila za člane komisije in izveden razpis zanje. 
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2.3 Aktivnosti po uveljavitvi nove zakonodaje 

• Informiranje članov 

• Izobraževanje (organizacija in predavanja na 24 izobraževalnih dogodkih) 

• Priprava odgovorov na vprašanja članov, usklajevanje z MOP in IZS in objava 

• Organizacija dodatnih predavanja v povezavi z izpolnjevanjem pogojev za opravljanje dejavnosti – Davčni 

vidiki 

• Zavarovanje projektantske odgovornosti – sodelovanje v delovni skupini za oblikovanje vzorčnih pogojih 

zavarovanja projektantske odgovornosti 

 

2.4 Pravila stroke 

GZ nalaga zbornicama ZAPS in IZS pripravo pravil stroke, s katerimi se natančneje opredeli način priprave 

projektne dokumentacije. Pravila stroke bodo izdana v petih zvezkih: 

• Zvezek 0: Splošni del  

• Zvezek 1: Stavbe  

• Zvezek 2: Gradbeno inženirski objekti  

• Zvezek 3: Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi  

• Zvezek 4: Industrijsko gradbeni kompleksi  

Priprava Pravil stroke se je pričela v letu 2018 takoj po uveljavitvi Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije 

in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18). Zvezek 0 pripravljata obe zbornici skupaj, 

Zvezek 1 pripravlja ZAPS, Zvezek 2 pripravlja IZS, Zvezka 3 in 4 pa še nista v pripravi. Vse zvezke bodo morali 

potrditi Ministrstvo za okolje in prostor ter obe zbornici.  

 

3. Delo za člane 

3.1. Pomoč članom 

Strokovna podpora 

• Odgovori na strokovna vprašanja člani: 2018 – 265 odgovorov. (neodgovorjenih: 7) generalni sekretar Vlado 

Krajcar s podporo strokovnih sodelavcev: Ivanka Kraljić, Slavko Gabrovšek, Bogdana Dražič, Helena Kovač, 

in MOP: Pavli Koc, Sandi Rutar, Saša Galonja. 

• Pomoč pri pogajanjih, pritožbah, razno: 12 

 

Projekt skupinskega nakupa BIM orodij 

• Približno 40 članov je kupilo program ArchiCAD po 50% ceni 

• 2 osnovna tečaja uporabe ArchiCAD 

 

3.2. Informiranje članov 

• Zbornica ima spletno stran www.zaps.si, ki se redno ažurira z novicami, objavami razpisov in rezultatov 

natečajev, spremembami zakonodaje in podobno 

http://www.zaps.si/
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• Članom vsakodnevno pošiljamo objave v medijih, ki se nanašajo na teme graditve objektov in urejanja 

prostora (klipping). 

• Članom mesečno pošiljamo mesečnik s pregledom vseh novic v preteklem mesecu. 

 

3.3. Izobraževanje članov  

• Predavanje Nova poklicna, gradbena in prostorska zakonodaja (ZUreP-2, GZ, ZAID) 

13.11.2018 v Velenju, 2.10.2018 v Mariboru, 18.9.2018 v Ljubljani, 7.6.2018 na Ptuju, 18.9.2018 v Ljubljani, 

22.5.2018 v Ljubljani, 10.5.2018 v Sežani, 24.4.2018 v Kranju, 10.4.2018 v Kopru, 27.3.2018 v Novi Gorici, 

22.3.2018 v Celju, 13.2.2018 v Novem mestu, 30.1.2018 v Mariboru 

• Predavanje_Avtorstvo v arhitekturi 

24.1.2018 v Ljubljani 

• Dodatna strokovna izobraževanja: Projekt PROF/TRAC 

26.9., 16.10.-20.10.2018 v Ljubljani 

• Izobraževanje za strokovne sodelavce natečajev 

21.6.2018 v Ljubljani 

• Dodatna strokovna izobraževanja: Projekt PROF/TRAC 

september-oktober 2017 

 

4. Popularizacija dejavnosti 

4.1. Dogodki 

• Simpozij Družba, prostor, graditev 2018 – izveden v sodelovanju s partnerjema IZS in MOP, na Brdu pri 

Kranju, 4.4.2018  

• Dan arhitektov, v MAO 12.10.2018, posvečen temi »javna arhitektura, javni prostor«, z razstavo in podelitvijo 

nagrad ZAPS (Zlati svinčnik, Platinasti svinčnik, Častni član) 

• Sodelovanje na konferenci; Ženske v arhitekturi, Women in architure v Bruslju, Work Task ACE women 

(12.10.2018) 

• Sodelovanje na konferenci v sklopu delovne skupine Ženske v arhitekturi; Yes-We plan! V Gradzu 

(10.4.2018) 

 

4.2. Razstave 

• Razstava natečajnih rešitev za Kulturno upravni center Ivančna Gorica (7.9.–14.9.2018)  

• Razstava natečajnih rešitev za Vrtec Kočevje (11.10.–30.10.2018) 

• Razstava natečajne razstave za brv čez Sočo (4.7.–27.7.2018) 

• Razstava natečajne razstave za dva mostova čez Krko (DARS) (13.9.–29.9.2018) 

• Razstava natečajnih rešitev za moški zapor na Dobu (17.1.–5.2.2018) 

• Razstava natečajnih rešitev za ženski zapor na Igu (17.1.–5.2.2018) 

• Razstava ob dnevu arhitektov v MAO (12.10.2018) 
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4.2. Publikacije 

• Slovenska arhitektura in prostor 2018 – katalog ob razstavi ob dnevu arhitektov in podelitvi nagrad ZAPS 

• Družba, prostor, graditev 2018 – zbornik ob istoimenskem simpoziju, izdan v sodelovanju s partnerjema 

simpozija IZS in MOP 

• Ob zaključku javnega natečaj je naročnik Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z ZAPS izdala tiskano 

publikacijo za natečaj za »Namen reševanja prostorske problematike zavoda za prestajanje kazni zapora 

Ljubljana na lokaciji OPPN MOL 147 (območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti)« in natečaj za 'Namen 

reševanja prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig na obstoječi lokaciji tega zavoda' 

 

5. Delovanje matičnih sekcij 

5.1. Matična sekcija arhitektov 

Dejavnosti matične sekcija arhitektov v letu 2018 so bile: 

• aktivno sodelovanje pri pripravi izhodišč, dopisov, argumentacij itd., ki so se dotikale podzakonskih aktov 

trojčka zakonodaje; 

• koordinacija znotraj strokovnega sveta MSA, MSPN, komunikacija med matičnimi sekcijami ter z vodstvom 

ZAPS, kot tudi navzven (društva, fakultete idr.);  

• sodelovanje pri pripravi statuta in ostalih aktov ZAPS; 

• priprava pripomb na delovno gradivo na skupščinah v obdobju 2017-2019; 

• sestanki na temo analize in prenovljene politike natečajev, evropskih usmeritev in izborov (ACE in druge 

pobude); 

• sestanki predstavnikov MSA z različnimi komisijami; 

• aktivno sodelovanje pri  postopku izbire nabora kandidatov za Komisijo za izobraževanje (komunikacija s 

potencialnimi kandidati, usklajevanja znotraj MSA, priprava dopisov, usklajevanje z vodstvom ZAPS); 

• vodenje postopka izbire kandidatov za Komisijo za strokovni nadzor (komunikacija s potencialnimi kandidati, 

usklajevanja znotraj MSA, priprava dopisov, usklajevanje z vodstvom ZAPS); 

• predlogi članov v delovno komisijo za spremembo zakonodaje; 

• predlogi članov v skupino za pripravo in korekture prostorske  zakonodaje. Skupina aktivna v celem 

dvoletnem mandatu; 

• predlogi članic v skupino za pripravo disciplinskega pravilnika in v skupino za pripravo podrobnejše vsebine 

tehnične dokumentacije (nista bili vključeni);  

• zaključna usklajevanja in sodelovanje pri  zasnovi publikacije Apolitike; 

• RO Nova Gorica skupaj s predstavnico SS MSA pripravila srečanje v Novi Gorici na temo nove zakonodaje 

(pripombe na trojček zakonov, poslano na MOP in ZAPS); podobno RO Koper; 

 

5.2. Matična sekcija krajinskih arhitektov 

Dejavnosti matične sekcija krajinskih arhitektov v letu 2018 so bile: 

• sodelovanje pri pripravi Pravil stroke, 

• sodelovanje pri pripravi programa izobraževanja ZAPS za leto 2019 
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• Priprava prevodov novih DIN standardov s področja urejanja zelenih površin (18915, 18916, 18917, 18919, 

18920), 

• priprava meril za člane komisij za izobraževanje, strokovni nadzor in strokovne izpite, 

• poziv na MOP za vnos poklica pooblaščenega krajinskega arhitekta po ZAID v EU bazo reguliranih poklicev, 

• predlaganje članov natečajnih komisij, 

• sodelovanje pri pripravi Pravilnika o strokovnih izpitih, 

• sodelovanje pri pripravi novega statuta ZAPS, 

• sodelovanje pri pripravi platforme PKA in PPN in opozarjanje na pomanjkljivosti, 

• sodelovanje pri pripravi podzakonskih aktov ZUreP-2 in GZ (Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in 

obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, Uredba o razvrščanju objektov, koncepta Strokovnih podlag za 

regionalni prostorski plan (RPP), občinski prostorski plan (OPP)  in občinski prostorski načrt (OPN) ter 

opozarjanje na pomanjkljivosti vseh naštetih aktov, 

• sodelovanje z DKAS. 

 

5.3. Matična sekcija prostorskih načrtovalcev 

Matična sekcija prostorskih načrtovalcev ni oddala poročila o delu v 2018 

 

6. Delovanje regij 

6.1. Regija LJ 

V letu 2018 se je RO Ljubljana sešel na enem Zboru, hkrati pa je pripravil posvet članov RO Ljubljana z 

Oddelkom za urbanizem MOL. RO Ljubljana ima preko 800 članov in zato so zbori oz. drugi dogodki 

nepredvidljivi glede obiskanosti. Medtem, ko se je zbora udeležilo zgolj 9 članov, je bilo potrebno na posvetu s 

predstavniki MOL zaradi velikega interesa in omeji5tev prostora omejiti udeležbo.  

Izvedeni dogodki v letu 2018: 

• Zbor RO Ljubljana 

V četrtek 10.5.2018 je od 16h – 18h potekal zbor RO Ljubljana v prostorih ZAPS. Prisotnih je bilo 9 članov 

RO. Potekala je razprava o možnih projektih RO za leto 2018. Poleg razprave o aktualnih vprašanjih so člani 

so prispevali nekaj pobud (organizacija planinskih izletov RO Ljubljana ob katerih bi si ogledali novejše 

gorske bivake, ustanovitev ženske arhitekturne sekcije, iniciativa za spremembe v stanovanjski politiki). V 

2018 pobudniki iniciativ niso izvedli naknadnih aktivnosti na teh pobudah. 

• Sestanek RO Ljubljana s predstavniki oddelka za urbanizem MOL 

V četrtek 22.11.2018 je bil v kongresni dvorani SEM na pobudo MOL organiziran posvet predstavnikov MOL 

in članov RO Ljubljana. S strani MOL so se dogodka udeležili Ivan Stanič, Miran Gajšek in Liljana Jankovič. 

Udeležilo se ga je tudi približno 70 članov RO Ljubljana. Tema posveta je bila predstavitev dilem usklajenosti 

projektov z OPN MOL, ki jih oddelek za urbanizem srečuje ob novem postopku izdaje mnenj k projektni 

dokumentaciji. 

 

6.2. Regija MB 

V letu 2018 so bili organizirani letni zbor članov ZAPS regije 02, okrogle mize in delovni sestanki, vodeni ogledi in 

ostalo. Izvedeni dogodki: 



Stran 7 od 12 

• Mednarodna prireditev za barve na temo "Barve v sodobnosti" z referatom "Barve v urbanizmu" Sodelovanje 

z Univerzo v Zagrebu (Sveučilište u Zagrebu) v soorganizaciji Hrvatske udruge za boje (HUBO) s tremi 

fakultetami in sicer Tekstilno - tehnološke fakultete, Grafične fakultete in Arhitektonske fakultete vse z 

Univerze v Zagrebu ter Slovenskim združenjem. Avtorica: Alenka Debenjak, članica ZAPS, predsednica RO 

02, (21. Marec 2018) 

• Predstavitveno - kulturni dogodek v okviru projekta "2nd chance – waking up the sleeping giants"; Druga 

možnost – prebujanje spečih velikanov) v kontekstu mednarodnega sklopa aktivnosti URBACT III; projekt je 

osredotočenem na revitalizacijo stavbe nekdanje moške kaznilnice v Mariboru; organizator in vodja: Jože 

Kos Grabar. (12. april 2018) 

• Mednarodna prireditev "Urbani sprehodi – Jane's walk 2017"; strokovno vodenje enega od urbanih 

sprehodov je skupaj s tremi sodelavci izvedel vodja sprehoda: Jože Kos Grabar, član ZAPS; (5. maj 2018) 

• Letni zbor članov in članic ZAPS regije 02 (14. maj 2018) 

potekal je v Vetrinjskem dvorcu. Regijskega zbora so se udeležili člani ZAPS 02: Aleš Prijon, predsednik 

ZAPS, Tomaž Krištof,  član upravnega odbora ZAPS,  Miha Milič, član disciplinske komisije ZAPS, dr. Andrej 

Šmid,  predsednik Društva arhitektov Maribor – DAM. Organizatorica: Alenka Debenjak, članica ZAPS, 

predsednica RO 02, 

• Okrogla miza na temo NOVA STREHA NA OSREDNJI MARIBORSKI TRŽNICI (6. junij 2018) 

Potekala je v Vetrinjskem dvorcu. Sodelovanje članov ZAPS, arhitekt Rok Benda avtor natečajne rešitve, 

Petra Hercog, predstavnica naročnika Snaga d.o.o. Srečko Štajnbaher, predstavnik ZAVKS, arhitekt Simon 

Tekavec in arhitekta Maja Heričko Reichenberg, predstavnika MOM,  SUP, dr. Andrej Šmid,  predsednik 

Društva arhitektov Maribor – DAM, arhitekti in krajinski arhitekti člani ZAPS 02 , predstavniki medijev  

časnika Večer ter predstavniki civilne družbe. Dogodek je bi medijsko odmeven. Organizatorka: Alenka 

Debenjak, članica ZAPS, predsednica RO 02 

• Okrogla miza na temo MARIBORSKA KNJIŽNICA je potekala v Vetrinjskem dvorcu. Okrogle mize so se 

udeležili člani ZAPS regije 02, predstavnica Mariborske knjižnice ga. Majda Potrata, arhitekt dr. Andrej Šmid, 

predsednik DAM, predstavniki Univerze Maribor, oddelka za arhitekturo doc. Uroš Lobnik in arhitekt Stojan 

Skalicky, predstavniki medijev in predstavniki civilne družbe. Dogodek je bi medijsko odmeven. 

Organizatorica: Alenka Debenjak, članica ZAPS, predsednica RO 02, (27. september 2018) 

 

6.3. Regija CE 

Dejavnosti RO Celje v letu 2018: 

• Obvestilo članom o izobraževanju- nova zakonodaja (12.1/18) 

• 12.2/18 SREČANJE 3/ članov ZAPS regije Celje 

• 26.2/18 ZAPISNIK 3/pregled, dopolnitev in razpošiljanje zapisnika srečanja članov ZAPS regije Celje 

• Sestanek z županom občine Polzela z dopisom ZAPS 28.02.2018 

• Srečanje članov ZAPS regije Celje (27.3.2018) 

• Srečanje članov ZAPS regije Celje (21.5.2018) 

• Srečanje članov ZAPS regije Celje (20.9.2018) 

• Pismo županu MOC/ sestanek s predstavniki oddelka okolje in prostor (20.9.2018) 

• Organiziranje in odprtje razstave članov ZAPS celjske regije: Skozi prostor in čas (4.10.2018) 

• Srečanje članov ZAPS regije Celje (18.12.2018) 
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6.4. Regija KR 

Dejavnosti RO Kranj v letu 2018: 

• Neformalni sestanek RO Kranj, Layerjeva hiša v Kranju, vabljeni vsi člani RO Kranj (9.5.2018) 

• Dvodnevna ekskurzija RO Kranj v Bologno (18.-19.10.2018) 

• Pomoč članom (ustno in pisno odgovarjanje in svetovanje) in pobude za delovanje RO Kranj  (sestanek 

ožje skupine članov RO Kranj, pobude za delovanje RO Kranj in ZAPS) 

 

6.5 Regija NG 

Dejavnosti RO Nova Gorica v letu 2018: 

• Regijski zbor 8.5.2018 - obravnava in zbiranje pripomb pred sprejemanjem Splošnih aktov ZAPS-a (potekalo 

tudi dopisno); 

• Zbiranje prijav in pomoč pri izvedbi izobraževanj iz nove zakonodaje (predprijave, da se je sploh organiziralo 

na Goriškem, najem dvorane, kontrola udeležencev in zbiranje podpisov prisotnosti, fotografiranje dogodka) 

• Sodelovanje z Društvom Primorskih arhitektov (ekskurzija, razstava, obveščanje ne-članov ZAPS o 

spremembah zakonodaje predvsem glede statusa, strokovnih izpitov, članstva v ZAPS) 

• Obveščanje članov regije NG o raznih dogodkih vključno s ponujenim prevozom (npr. Avtorstvo v arhitekturi; 

Simpozij Družba, prostor, graditev; Dan arhitektov...); 

• Obveščanje članov regije NG o predpisih, ki so v javni obravnavi (npr. javna obravnava Uredbe o razvrščanju 

objektov marca 2018; javna obravnava Pravilnika o projektni dokumentaciji maja 2018) in zbiranje ter 

posredovanje pripomb na MOP; 

• Obveščanje članov regije NG o spremembah zakonodaje (npr. 1.6.2018 trije novi zakoni; nov SIST ISO 

9836:2017, nova Uredba in Pravilnik po GD) 

• Sodelovanje z ZAPS pri peticiji Vila Rafut; 

• Popularizacija arhitekture med laiki (obveščanje o Odprtih hišah, razstavah in drugih dogodkih) 

• Obveščanje članov regije NG o refundaciji za krvodajalstvo samozaposlenim, obveščanje o kulturnih 

štipendijah... 

 

6.6. Regija KP 

Dejavnosti RO Koper v letu 2018: 

• 24. 5. 2018 Regijski zbor RO Koper in predstavitev nove zakonodaje z razpravo. Ustanovitev regijske 

pisarne 

• Dogovori za ponovno postavitev razstave Edo Mihevc v Portorožu in predpriprave, dogovori z obalnimi 

galerijami za prostor. Lektoriranje tekstov in prevod tekstov v italijanščino in angleščino. 

• Vzpostavitev kontakta z arhitekti z območja Sežane. Navezava kontaktov z Univerzo na Primorskem v zvezi 

z razstavo Edo Mihevc, ki nam je prineslo tudi druge možnosti za sodelovanje. 

 

6.7. Regija NM 

Regijski odbor NM ni oddal poročila o delu v 2018. 
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7. Natečaji 

7.1. Prenova in razvoj natečajne dejavnosti 

Natečaji in predpisi: 

• Izvedba prenove natečajev, ki sledi novemu ZJN-3 in pravni praksi 

• Osnutek pravilnika o natečajih v pripravi  

 

Prenova gradiv za strokovne sodelavce natečajev (zaključena): 

• navodilo za izdelovalce nalog  

• navodilo za skrbnike  

• navodilo za poročevalce  

 

Vzorci in protokoli za organizacijo natečajev: 

• postopkovnik / scenosled - sinhronizacija z ZJN-3  

• vzorec prenovljene pogodbe ZAPS - naročnik 

• vzorec prenovljene Izjave in pogodbe ZAPS – član OK/ sodelavec 

• vzorec prenovljenih natečajnih pogojev  

• opredelitev (minimalnega obsega) ESPD zahtev, ki zadevajo natečaje 

• vzorci dopisov in spremljajočih natečajnih dokumentov (zapisniki, zaključno poročilo, naknadni preizkus, 

navzkrižje interesov) 

• protokoli vezani na dodatne aktivnosti natečaja (razstava, zloženka, vsakokratna objava na wettbewerbe)  

• protokol za izbiro članov OK 

• seznami (skrbniki, izdelovalci nalog, poročevalci),  

• stalno sistematično uvajanje novih sodelavcev pod mentorstvom 

• analiza ustreznosti honorarjev članov OK in sodelavcev 

• anketa (za člane OK in za natečajnike) 

• vzorec prenovljene pogodbe za projektiranje (GZ, ZAID) 

• uveljavitev natečajnega postopka z naknadno oddajo storitve projektiranja  (dvofazni postopek) 

• uveljavitev natečajev brez fotorealističnih renderjev 

 

Razvoj organizacijskih in programskih orodij: 

• prenova spletne strani natečajev (izboljšanje kvalitete grafik) 

• programsko orodje za čiščenje metapodatkov o avtorjih v natečajnih datotekah – zagotavljanje anonimnosti 

za varno izvedbo natečajev 

• zaščiteni e-oblak za spletno pregledovanje natečajnih rešitev za člane in sodelavce OK 

• vzpostavitev inštituta revizije za natečajno nalogo, ki jo izdela naročnik 

• opredelitev uravnoteženega obsega zahtevanih bančnih garancij za natečaje 

• opredelitev kriterijev pod katerimi ZAPS ne sodeluje pri organizaciji natečaja: 
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- zahteva po popolnem prenosu avtorskih pravic 

- natečaj brez razpisanih priznanj 

- zahteva po predložitvi bančne garancije za resnost ponudbe in za odpravo napak v garancijskem 

roku za vse natečajnike ob oddaji natečajnega elaborata 

- zahteva po nelimitiranem znesku za penale za zamudo 

- nepripravljenost dopolniti natečajno nalogo v skladu s standardom ZAPS 

• opredelitev kriterijev pod katerimi se natečaja lahko udeležijo arhitekti, ki so kakorkoli sodelovali v 

prednatečajnih aktivnostih (izdelovalci natečajne naloge so izločeni v vsakem primeru) 

• iskanje rešitve za odvezo od poročanja KPK za člane OK in sodelavce (dvofazni postopek) 

• iskanje rešitve za zavarovanje odgovornosti ZAPS za izvedbo natečajev 

• druga pravna vprašanja povezana z ZJN-3 in izvedbo natečajev 

• vzpostavitev »semaforja« - spletnega zavihka v katerem se objavljajo natečaji, ki jih ne organizira ZAPS 

• orodje za spremljanje finančne uspešnosti natečajev in vrednotenja storitev projektiranja v vseh fazah – od 

razpisa natečaja do zaključka projektiranja 

 

Priprava tečajev in drugih dogodkov: 

• okrogla miza z NK in UO 24.01. 2017 

• program izobraževanja (skrbniki, izdelovalci nalog, poročevalci), feb.2017  

• program izobraževanja (skrbniki, izdelovalci nalog, poročevalci), jun.2018 

• posvet z NK in vabljenimi gosti na temo natečajev 7.3.2017 

• Predavanje avtorstvo v arhitekturi in sodelovanje natečajnikov v prednatečajnih aktivnostih, 24.1. 2018 

• usposabljanje najbolj izkušenih skrbnikov za vodenje natečajev 

 

Drugo delo (komisar za natečaje): 

• V septembru 2019 je bil organiziran posvet s člani fokusne skupine za navodila za člane komisij za izvedbo 

ocenjevanja natečajnih elaboratov. 

• V oktobru 2018 je UO ZAPS potrdil pripravljen Postopkovnik imenovanja članov ocenjevalnih komisij s strani 

ZAPS. 

• V decembru je bil organiziran posvet fokusne skupine za opredelitev ustrezne višine financ v natečajnih 

razpisih. 

• Od junija do decembra 2018 je bilo opravljenih 15 intervjujev z arhitekti in krajinskimi arhitekti, ki so v 

preteklosti pomembno zaznamovali natečajno dejavnost oziroma so sedaj pri natečajih posebej aktivni. cilj 

intervjujev je iskanje in opredelitev skupnih stališča do natečajne prakse.  

• Semafor natečajev, ki niso vodeni preko ZAPS: v septembru je začela delovati podstran natečajnega dela 

spletne strani ZAPS na kateri spremljamo natečaje, ki niso razpisani v okviru ZAPS in jih ocenjujemo glede 

na skladnost z veljavno zakonodajo in pravilniki. 

• Pripravljena je bila vizija natečajne dejavnosti ZAPS; ki bo objavljena na spletni strani. 

• Spremljanje stroškov natečajev – sistematizirano je bilo spremljanje financ celotne natečajne dejavnosti. Iz 

rezultatov preteklih let je razvidno, da tudi z upoštevanjem vseh posrednih stroškov dejavnosti za ZAPS, 

natečajna dejavnost ZAPS pokriva stroške delovanja. 



Stran 11 od 12 

• Natečajna služba ZAPS redno odgovarja na prejete dopise in pobude, ki jih na ZAPS naslavljajo njeni člani. 

Na anonimne dopise se odziva zgolj izjemoma. 

 

7.2. Izvedeni natečaji 

• DARS most čez Krko 

Natečaj razpisan 27.02.2017 

Drugi krog natečaja 11.12.2017 

Natečaj zaključen -  Zaključno poročilo komisije: 27.03.2018 

• Atletski center Šiška, Ljubljana 

Natečaj razpisan 6.12.2016 

Natečaj zaključen -  Zaključno poročilo komisije: 14.06.2017 

Naročilo projektne dokumentacije 22.01.2018 in 14.02.2018 

• Brv čez Krko v Novem mestu  

Natečaj razpisan 19.04.2017 

Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 11.07.2017 

Naročilo projektne dokumentacije 19.12.2018 

• Moški zapori ob Litijski v Ljubljani 

Natečaj razpisan 7.7.2017 

Natečaj zaključen -  Zaključno poročilo komisije: 02.11.2017 

Naročilo projektne dokumentacije 23.04.2018 

• Ženski zapori na Igu 

Natečaj razpisan 13.7.2017 

Natečaj zaključen -  Zaključno poročilo komisije: 02.11.2017 

Naročilo projektne dokumentacije 23.04..2018 

• Brv čez Sočo pri Tolminu 

Natečaj razpisan 02.03.2018 

Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 28.05.2018 

Naročilo projektne dokumentacije 06.12.2018 

• Vrtec Kočevje 

Natečaj razpisan 30.3.2018 

Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 4.7.2018 

• Kulturno upravni center Ivančna gorica  

Natečaj razpisan 4.4.2018 

Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 12.7.2018 

Naročilo projektne dokumentacije – pogajanja v teku 

• Soseska Novo Pobrežje v Mariboru 

Natečaj razpisan 5.6.2018 

Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 14.1.2019 

Naročilo projektne dokumentacije – pogajanja v teku 

• Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za farmacijo  

(dvostopenjski urbanistično arhitekturni natečaj) 

Natečaj razpisan (1. Faza – urbanizem) 10.7.2018 

Rok oddaje 1.faze urbanizem: 7.11.2018 

Zaključno poročilo 21.11.2018 (objavljeno bo skupaj z 2. Fazo) 

Razpis 2. Faze – Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo: 04.2019 
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• SS MOL Jesihov štradon 

Natečaj razpisan 27.08.2018 

Natečaj zaključen -  Zaključno poročilo komisije: 10.12.2018 

Naročilo projektne dokumentacije 14.01.2019 

• Center znanosti 

Natečaj razpisan 8.10.2018 

Natečaj zaključen -  Zaključno poročilo komisije: 22.2.2019 

 

8. Finančno poslovanje 

Kot je bilo predvideno že ob zaključku leta 2017, je bilo leto 2018 finančno zelo zahtevno, predvsem zaradi 

prilagajanja dejavnosti zbornice novi zakonodaji.  

Glavni informativni podatki za leto 2018: 

• Celotni prihodki zbornice:  555.894 € 

• Celotni odhodki zbornice:  540.310 € 

• Razlika prihodki – odhodki:   15.583 € 

• Osnova za davek na dobiček:  4.235 € 

• Skupaj davek na dobiček: 804 € 

V letu 2018 je članarina znašala 215€, pristojbina za vodenje imenika 95€, vpisnina 265€. 

 

 

Poročilo o delu ZAPS v letu 2018 sem pripravil Tomaž Krištof v sodelovanju z generalnim sekretarjem Vladom 

Krajcarjem, predstavniki regij (Jernej Prijon, Alenka Debenjak, Romana Toš, Jana Bavdaž) in matičnih sekcij 

(Aleksander Ostan, Darja Matjašec), službami zbornice (Simona Buh, Barbara Pungerčar, Andreja Divjak) in 

nosilci posameznih projektov (Špela Kryžanovski, Jernej Prijon). 

 

V Ljubljani, 8.4.2019 

 

Tomaž Krištof 

Vršilec dolžnosti predsednika  

Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 

 

  


