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1. Javna pooblastila  

1.1. Imenik 

• V imenik pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev (v 

nadaljevanju imenik pooblaščenih arhitektov) je bilo ob koncu leta 2019 (podatek je iz dne 12. 

12. 2019) vpisanih 1534 članov/ic, status mirovanja je na ta dan imelo 368 članov/ic. 

• V letu 2019 je služba za javna pooblastila v imenik pooblaščenih arhitektov vpisala 113 

članov/ic, izbrisala pa 53 članov/ic. Mirovanje poklicnega naziva je bilo vzpostavljeno 208 

članom/icam, od tega jih je 16 v letu 2019 poklicni naziv tudi aktiviralo, 5 od 208 pa se jih je v 

letu 2019 izbrisalo iz imenika. 

• 118 članom/icam je bilo mirovanje poklicnega naziva vzpostavljeno po uradni dolžnosti (ker 

niso izkazali načina opravljanja poklicnih nalog in zavarovanja). 9 od teh je v letu 2019 poklicni 

naziv ustrezno aktiviralo, 4 pa so bili na lastno zahtevo izbrisani.  

• ZAPS je v letu 2019 prejela 1098 vlog članov/ic v zvezi z dokazovanjem opravljanja poklicnih 

nalog ter sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo. Prejete vloge se še pregledujejo, 

članom se še pošiljajo pozivi k dopolnitvi, na dan 25. 2. 2020 je nepopolnih še 171 vlog. 

Podatka o skupnem številu nepopolnih vlog, o številu pozivov k dopolnitvi, o številu 

opravljenih telefonskih in osebnih pogovorov vezanih na svetovanje in obrazložitve nove 

zakonodaje v delu načina opravljanja poklicnih nalog in dejavnosti služba za javna pooblastila 

žal nima, poglaviten razlog je v prvi vrsti preobilica dela ter v nadaljevanju neustrezna 

oziroma neobstoječa programska podpora (večji del podatkov se vodi v Excel tabelah).  

• Članom/icam, ki do 1. 6. 2019 (oziroma do sredine avgusta, ko so bile prve odločbe 

odposlane), niso poslali nikakršnih dokumentov vezanih na opravljanje poklicnih nalog / 

dejavnosti in sklenjeno zavarovanje, je služba za javna pooblastila poslala odločbe o 

mirovanju poklicnega naziva po uradni dolžnosti skladno s 55. členom ZAID. Teh odločb je 

bilo 152. ZAPS je na te odločbe prejela 4 pritožbe članov po pooblaščenem odvetniku, ki so 

bile skupaj z obširnim odgovorom in pojasnilom poslane drugostopenjskemu organu, 

Ministrstvu za okolje in prostor. Tri so bile rešene v korist ZAPS, v zvezi s četrto odgovora 

MOP še nismo prejeli. Na poslane odločbe o mirovanju poklicnega naziva po uradni dolžnosti 

se je nekaj članov/ic odzvalo z ustreznimi dokumenti še v času, ko odločba ni bila 

pravnomočna, tako da mirovanje ni bilo vzpostavljeno (teh članov je nekje med 20 in 30, s 

točnim podatkom služba ne razpolaga).  

• V letu 2019 je z iztekom mandata prenehala delovati Vpisna komisija ZAPS. Zadnja seja vpisne 

komisije je bila v mesecu maju, skupaj je v letu 2019 komisija tako zasedala 5-krat. Na teh 5-ih 

sejah je obravnavala 161 zadev, ki so se nanašale na: vpis, izbris, razširitev pooblastila, 

mirovanje, aktiviranje statusa, oprostitev vlog za plačilo članarin in izdelavo novega članskega 

žiga. 

• Na podlagi sklepa UO lahko zbornica članom, ki niso izkazali ustreznega načina izpolnjevanja 

pogojev po ZAID glede načina opravljanja poklicnih nalog in zavarovanja poklicne 

odgovornosti, in se jim je zato v imenik vpisalo mirovanje poklicnega naziva, odpiše razliko 

med polno in znižano članarino za drugo polovico leta 2019 v višini 108,50 €. Za vračilo 

članarine morajo člani zbornici vrniti osebni žig in podati vlogo za vračilo članarine. Takih 
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odpisov je bilo do dne 25. 2. 2020 po naših evidencah (ni preverjeno z računovodstvom) 98. 

Dodatno je bil narejen odpis razlike med polno in znižano članarino za drugo polovica leta v 

višini 108,50 € 20 članom/icam, ki so se zaradi neizpolnjevanja pogojev po ZAID v drugi 

polovici leta 2019 na lastno zahtevo izbrisali iz imenika ZAPS. Šest članov/ic je bilo oproščeno 

plačila aktivne članarine v višini 314,00 € in so ostali zavezani za plačilo znižane članarine 

97,00 € na podlagi utemeljenih razlogov (porodniška, zdravstveni ali finančni razlogi). 

• Članom, ki želijo delati v tujini, služba za javna pooblastila izdaja potrdila o njihovem statusu v 

zvezi z opravljanjem poklica v Sloveniji. V letu 2019 je bilo izdanih 7 takih potrdil. Izdanih je 

bilo 5 odločb o priznavanju poklicne kvalifikacije, na podlagi katerih je bilo opravljenih 5 

vpisov v imenik. 

 

1.2. Strokovni izpiti 

• V začetku leta 2019 je bilo za koledarsko leto 2019 razpisanih 6 rednih izpitnih rokov: 

o 3 redni termini za osnovni izpit za PA, PKA, PPN (marec, maj, november). 

o 3 redni termini za dopolnilni izpit za OPPN za PA* (marec, junij, september). 

• Z izvajanjem izpitov smo pričeli že v januarju in februarju, na 4 dodatne roke je bilo 

razporejenih 30 kandidatov za osnovni strokovni izpit za PA, prijavljenih na novembrski rok 

2018. 1 kandidat izpita ni opravil, ena kandidatka je imela popravni izpit.  

• Na marčevski rok osnovnega izpita za PA dne 14. 3. 2020 je pristopilo 13 kandidatov/tk, vsi so 

bili uspešni. Istega dne je potekal tudi ustni izpit za PKA, pristopila je ena kandidatka in izpit 

uspešno opravila. Prijav na izpit za PPN na marčevskem roku ni bilo. 

• Konec marca, dne 28. 3. 2019 je potekal ustni del dopolnilnega strokovnega izpita iz področja 

izdelave OPPN za pridobitev polnega naziva PA (izpit je namenjen vsem, ki so opravili osnovni 

strokovni izpit iz arh. projektiranja po ZGO-1 in imajo skladno z ZAID omejeno pooblastilo 

»pooblaščeni arhitekt brez pooblastila za vodenje izdelave občinskih podrobnih prostorskih 

načrtov«). K izpitu so pristopili 4 kandidati/tke, vsi so izpit uspešno opravili.  

• Naslednji redni termin ustnih izpitov je bil dne 9. 5. 2019 za PA, PKA in PPN. Na ustni izpit za 

PA je bilo prijavljenih preveč kandidatov, zato je bil razpisan dodatni rok, ki je potekal še dne 

16. 5. 2019. K izpitu je pristopilo 25 kandidatov/tk, vsi so izpit uspešno opravili. Na izpit za PKA 

ni bilo prijav, na izpit za PPN pa sta pristopila dva kandidata, oba sta izpit tudi opravila. 

• V mesecu juniju, dne 6. 6. 2019 je bil dopolnilni izpit za OPPN, vseh 9 prijavljenih 

kandidatov/tk je izpit uspešno opravilo.  

• Zadnji ustni rok dopolnilnega izpita za OPPN je potekal dne 12. 9. 2019, k izpitu je pristopilo 8 

kandidatov, vsi so izpit opravili.  

• Zadnji redni termin ustnih izpitov za PA, PKA in PPN v letu 2019 je bil dne 21. 11. 2019. Prijav 

za izpit PA je bilo ponovno preveč za en termin ustnega izpita, zato so bili kandidati 

razporejeni na dva dodatno razpisana termina, ki sta potekala dne 25. in 26. 11. 2019. Skupaj 

je bilo na ustne roke razporejenih 36 kandidatov, 1 k ustnemu ni pristopil, ker ni imel 

opravičenega razloga in se šteje, da izpita ni opravil. Dne 21. 11. 2019 je potekal tudi ustni 

izpit za PPN, opravljala in opravila ga je ena kandidatka. Prijav na izpit PKA ni bilo.  
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• V letu 2019 smo izvedli tri seminarje za strokovne izpite s poudarkom na izpitu za PA in sicer v 

januarju, aprilu in oktobru. Seminarji so dobro obiskani in ocenjeni, kot zelo koristni. Seminar 

je bil v letu 2019 za kandidate za strokovni izpit še brezplačen. 

 

1.3. Disciplinski postopki 

• V letu 2019 je bilo prejetih 16 prijav suma disciplinskih kršitev, od tega 1 anonimni.  

V fazi disciplinske preiskave so bile s sklepom tožilca oz. namestnika zavrženih 4 prijave iz leta 

2019 in 2 prijavi 2018; 1 prijavo je prijavitelj sam umaknil. 1 disciplinska prijava je bila 

zaključena z uradnim zaznamkom, ker ni bilo mogoče preveriti navedb.  

V letu 2019 je bilo zoper člane vloženih 5 disciplinskih obtožb, od tega 3 za prijave sumov 

disciplinskih kršitev iz leta 2018. Iz navedenega sledi, da je bilo zaključenih 9 postopkov, 6 jih 

je še v postopku.  

• Disciplinsko sodišče je razpisalo 6 obravnav zoper domnevne kršitelje.  

V letu 2019 so bili zaključeni nekateri postopki iz leta 2017 in 2018. V predmetnih zadevah sta 

bila članoma izrečena opomina; 2 člana sta bila oproščena disciplinskih obtožb. 

Disciplinsko sodišče je po razsodbi Upravnega sodišča RS ponovno odločalo v 1 disciplinski 

zadevi iz leta 2017 in domnevnemu kršitelju ponovno izreklo opomin; sklep še ni 

pravnomočen. V letu 2019 je bil ustavljen disciplinski postopek iz leta 2016 zaradi izbrisa 

člana.  

 

1.4. Strokovni nadzor 

Strokovni nadzor nad člani ZAPS je novo javno pooblastilo zbornici, uvedeno z Zakonom o 

arhitekturni in inženirski dejavnosti, zato ga zbornica v letu 2019 izvaja prvič. 

Komisija za strokovni nadzor je bila ustanovljena z izvolitvijo in imenovanjem njenih članov na 50. 

seji skupščine ZAPS dne 30. 1. 2019. Izvoljeni so bili: Vojko Pavčič (predsednik), Aleksandra Geršak 

Podbreznik, Gorazd Ravnikar, Igor Kraševac, Ivanka Kraljić, Kosta Jurkas, Mitja Kristančič, Mojca 

Hribar, Petra Ostanek, Rado Romih, Sabina Selan, Sandra Šterpin in Suzana Simič. 

Komisija je pričela z delom na prvi seji dne 12. 2. 2019, ko je oblikovala senate za posamezne 

strokovne nadzore glede na področja delovanja članov. Kasneje se je sestava senatov še nekoliko 

spremenila, uveden je bil tudi poseben senat za pregledovanje zadev v zvezi s prijavami s strani 

Ekosklada. Do zaključka leta je komisija imela 5 sej: 2 korespondenčni in 3 redne. Rezultati dela 

komisije v letu 2019: 

• Izdelana je bila enotna metodologija / vzorec za pregled projektne dokumentacije članov. 

• Komisija je začela postopke za 13 rednih strokovnih nadzorov članov, izbranih z žrebom. Do 

zaključka leta noben izmed rednih strokovnih pregledov še ni bil zaključen. 

• Komisija je prejela pet prijav za uvedbo izrednega strokovnega nadzora, od tega eno od 

Ministrstva za okolje in prostor, štiri od Ekosklada. Pri dveh prijavah je komisija sklenila, da 

izredni nadzor ni utemeljen. Pri 2 izvedenih izrednih nadzorih je komisija izdelala zaključno 

poročilo. 1 izredni nadzor je še v teku. 

• Komisija ni predala nobenega primera disciplinskim organom. 
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• Komisija ob tem ugotavlja, da so načrti na splošno pomanjkljivo obdelani. Tekom posameznih 

pregledov se evidentirajo izstopajoče pomanjkljivosti, na podlagi katere se bodo sčasoma 

izoblikovali kriteriji glede resnosti kršitev. Potrebno bo tudi skrajšati postopke pregleda. 

 

1.5 Stalno poklicno usposabljanje 

Stalno poklicno usposabljanje je bilo uvedeno na novo, zato je bilo leto 2019 preizkusno obdobje 

za člane ZAPS in za novo ustanovljeno komisijo za izobraževanje, ki se je prvič sestala decembra 

2018. Do konca januarja 2019 je bil pripravljen letni program izobraževanj in do marca 2019 so 

bila oblikovana merila za podeljevanje kreditnih točk, izoblikovali obrazce in potrdila ter merila za 

akreditacije dogodkov.  

Sergej Hiti in Mojca Starec (pravni pregled) sta v koordinaciji s komisijo in UO ZAPS marca 

pripravila predlog popravkov veljavnega Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju 

arhitektov, krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (v nadaljevanju: Akt 

SPU), ki so omogočale izvajanje SPU do uveljavitve celovitih sprememb in dopolnitev akta SPU. 

Slednji je bil med letom večkrat predstavljen in obravnavan, Skupščina ga sprejela dne 10. 12. 

2019. Noveliran Akt SPU je v fazi potrjevanja na MOP. 

Komisija za izobraževanje je z merili določila dodeljevanje kreditnih točk. Glede na vrsto in 

trajanje dogodkov, ki jih je ZAPS organizirala v zadnjih 10. letih smo se strinjali z izhodiščem, da 

mora vsak član pridobiti 6 kreditnih točk na leto iz najmanj dveh od štirih tematskih sklopov: 

• sklop A: zakonodaja in standardi 

• sklop B: teorija in referenčna praksa 

• sklop C: tehnologija, materiali in tehnika  

• sklop D: poslovanje in management 

Glede na aktualnost nove zakonodaje in zanimanje članov za to temo, smo se v sodelovanju z UO 

ZAPS dogovorili, da je v letu 2019 (z letom 2018) tema zakonodaja obvezna. V ta namen je ZAPS 

nadaljevala s predavanji »zakonodajni trojček«, ki so bila začeta v letu 2018. 

Povzetek stalnega poklicnega usposabljanja članov ZAPS: 

• V letu 2019 (z upoštevanjem 2018) je 85% od 1154 članov ZAPS z aktivnim statusom 

do konca leta izpolnilo pogoje oz. pridobilo ustrezno število kreditnih točk, 15% pa je 

zbralo premalo točk ali pa samo iz enega tematskega sklopa oz. brez izpolnitve 

obveznih vsebin.  

• Članov, ki so izpolnili pogoje na podlagi leta 2019 opravljenega strokovnega izpita in 

so v tem letu oproščeni pridobivanja kreditnih točk, je bilo 5%. 

• Večina od 977 članov, ki so zbrali ustrezno število točk, ima 6 do 10 točk (55%), 41% pa 

11 do 20 točk. Največje število zbranih kreditnih točk je 39. Povprečno število zbranih 

točk med aktivnimi člani je 9,7.  

• Pogoj 6 kreditnih točk je ustrezen oz. bi ga bilo, ob nespremenjenih pogojih za 

dogodke, možno tudi povišati. 

• Zbornica je v okviru stalnega poklicnega usposabljanja v letu 2019 izvedla 53 lastnih 

izobraževalnih dogodkov. Na predavanjih ZAPS je bilo 2094 obiskov, kar je približno 

20% vseh potrebnih obiskov, ki so jih morali člani opraviti za pridobitev povprečnega 

števila točk (10 KT).  
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V naslednjih letih bi bilo smiselno ohranjati vodilno vlogo ZAPS v organizaciji dogodkov iz 

sklopa A. Ohranjati je potrebno tradicionalne dogodke ZAPS v ostalih sklopih (npr. Dan 

arhitektov) ter poskušati napredovati v organizaciji dodatnih dogodkov iz vseh sklopov. 

Izobraževalni dogodki, ki jih je organizirala zbornica, so našteti v poglavju Dogodki. 

 

1.6. Ugotavljanje skladnosti izobrazbe kandidatov za strokovni izpit 

V drugi polovici leta 2019 je bila ustanovljena komisija za ugotavljanje skladnosti izobrazbe 

kandidata za pristop k strokovnemu izpitu za prostorskega načrtovalca. Komisija v sestavi Viljem 

Fabčič (predsednik), doc. dr. Alenka Fikfak (za FA), Darja Matjašec (za BF, KA), Nande Korpnik se je 

prvič sestala dne 30. 10. 2019.  

Komisija je obravnavala štiri vloge kandidatov za pristop k strokovnemu izpitu za prostorskega 

načrtovalca. Do konca leta ni zaključila nobene izmed njih. 
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2. Usklajevanje z novo zakonodajo 

2.1. Sprejem splošnih aktov ZAPS 

V letu 2019 je zbornica sprejela del preostanka splošnih aktov, ki poslovanje zbornice prilagajajo 

novi zakonodaji. Sprejeti splošni akti: 

• Splošni akt o plačevanju članarine in drugih prispevkov ZAPS (nov) 

• Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju (sprememba) 

• Disciplinski pravilnik (dopolnitev) 

• Poslovnik skupščine in skupščinskega sveta (nov) 

Splošni akt o plačevanju članarine in drugih prispevkov ZAPS je pripravljen kot nov splošni akt in 

je usklajen z ZAID. S tem se je končala praksa vsakoletnega sprejemanja Pravilnika o plačevanju 

članarine in drugih prispevkov za tekoče leto. Novi splošni akt je pripravljen na način, da se 

vsebina akt ne spreminja, vsakoletno spreminja se samo priloga akta: Cenik članarin in drugih 

prispevkov ZAPS za tekoče leto, s katero so določene višina (znižane) članarine in drugih 

prispevkov. 

Celovite spremembe in dopolnitve splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju so bile 

namenjena popravkom akta, ki so se izkazali za potrebne po letu in pol izvajanja stalnega 

poklicnega usposabljanja. Dopolnitev disciplinskega pravilnika pa je bila namenjena uveljavitvi 

prepovedi dumpinških cen za storitve naših članov. 

Sprememba Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju in dopolnitev Disciplinskega 

pravilnika še čakata na potrditev s strani Ministrstva za okolje in prostor, glede Splošnega akta o 

plačevanju članarine pa se Ministrstvo še ni opredelilo, ali je to soglasje sploh potrebno.  

 

2.2. Ustanovitev komisij 

V skladu z določili splošnih aktov so bile ustanovljene tri nove komisije: 

• Komisija za izobraževanje 

• Komisija za strokovni nadzor in 

• Komisija za ugotavljanje skladnosti izobrazbe kandidata za strokovni izpit 

Komisija za izobraževanje je bila ustanovljena decembra 2018 in je pričela z delom takoj v letu 

2019, komisija za strokovni nadzor pa je bila ustanovljena v letu 2019. Delovanje obeh komisij je 

opisano v prvem poglavju. 

 

2.3. 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  
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• 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 bo moralo potrditi tudi Ministrstvo za okolje in prostor, kjer pa se je priprava oziroma 

potrditev Pravil stroke ustavila. Z ministrstva še nismo prejeli nobenih uradnih pripomb na 

pripravljena Pravila stroke, prav tako še nismo prejeli nobenih napovedi, kdaj bodo Pravila stroke 

potrjena.  

Zbornica je zaradi tega 3. 7. 2019 kot priporočilo članom na svojih spletnih straneh objavila 

osnutek povzetka zvezkov 0 in 1 Pravil stroke.  
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3. Zastopanje interesov stroke 

3.1 Spremembe Gradbenega zakona 

MOP je skozi celotno leto 2019 pripravljal spremembo gradbenega zakona. Prva razgrnitev 

predlaganih sprememb in javna razprava je potekala v juniju 2019, javna razprava je bila 

podaljšana do 15. 7. 2019. Kasneje se je MOP zaradi obilice predlaganih sprememb odločil za 

novo javno razpravo, vendar do nje še ni prišlo. 

Glavnina pripomb ZAPS se je nanašala na položaj strok v procesu načrtovanja in gradnje 

objektov, poenostavitve postopkov in legalizacije gradenj. Glavnino dela za ZAPS so opravili Mima 

Suhadolc, Vlado Krajcar, Helena Kovač, Slavko Gabrovšek in Tomaž Krištof. 

Ob pripravi sprememb gradbenega zakona se je med zbornicama ZAPS in IZS vnel spor glede 

strokovnih kompetenc vodij projektov; ZAPS je zastopala stališče, da mora biti vodja projekta 

strokovnjak tiste stroke, ki pri načrtovanju prevladuje (načelo prevladujoče stroke), IZS pa, da 

vodenje projekta ni vsebinska funkcija in zato stroka vodje projekta ni bistvena. Spor se do 

zaključka leta 2019 ni razrešil. 

Aktivnosti ZAPS v zvezi s spremembami gradbenega zakona: 

• Več skupnih sestankov MOP-IZS-ZAPS s pregledom sprememb GZ v prvi polovici leta. 

• Priprava pripomb na osnutek sprememb gradbenega zakona: pripombe so bile poslane v 

dveh delih, prvi del skupne pripombe ZAPS+IZS, drugi del ločene pripombe samo ZAPS, 

Prvotne pripombe so bile poslane dne 28. 6. 2019, dodatne pa ob zaključku podaljšane javne 

razprave dne 15. 7. 2019. 

• Zastopanje stališč ZAPS glede vodje projekta v javnih medijih (t.i. časopisna vojna): v medijih 

so naša stališča bila objavljenih 12 krat, od tega 2x prikaz nasprotnih dejstev, 4x kot kolumna, 

5x kot pismo bralcev in 1x kot intervju v novinarskem članku, dvoje zahtev za objavo prikaza 

nasprotnih dejstev pa je bilo zavrnjenih. Mesta objav so bili časopisi Delo, Dnevnik, Mladina in 

Finance. 

• Zastopanje stališč ZAPS glede vodje projekta: na skupnih sestankih MOP-IZS-ZAPS, pošiljanje 

dopisov na MOP in na IZS z argumenti za naša stališča s predlogi rešitev (4 dopisi). 

• Poziv inženirski zbornici k umiku njihove razlage glede vodij nadzora: IZS je na svoji spletni 

strani objavila poziv svojim članom, da fotografirajo gradbiščne table, na katerih je zaznati 

nepravilnosti, iz nadaljnjega besedila pa je moč razumeti, da s tem mislijo predvsem primere, 

ko vodenje nadzora prevzemajo arhitekti. 

 

3.2. Spremembe Zakona o urejanje prostora 

MOP je hkrati s postopkom spremembe gradbenega zakona začel tudi s postopkom spremembe 

Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2). Bistvene pripombe na sam zakon in na njegove 

spremembe, ki jih je pripravila strokovna skupina ZAPS pod vodstvom komisarke za prostorsko 

zakonodajo, Bogdane Dražič, se tičejo preobsežnosti občinskih prostorskih načrtov, razpršene 

gradnje in dolgotrajnih postopkov. V zvezi s spremembami ZUreP-2 smo v letu 2019 izvajali 

naslednje aktivnosti: 
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• Obisk poslanske skupine stranke LMŠ v parlamentu dne 11. 6. 2019 za predstavitev pripomb 

zbornice na ZUreP-2. Delegacija ZAPS: Bogdana Dražič, Slavko Gabrovšek in Tomaž Krištof. 

Poslanci LMŠ so prisluhnili našim argumentom, ker mnogo njih izhajajo iz občin, pa so 

problematiko poznali in se z našimi argumenti tudi strinjali. Za tem sta sledila 2 usklajevalna 

sestanka med predstavniki Ministrstva za okolje in prostor in ZAPS v zvezi s predlogi ZAPS za 

izboljšanje sistema občinskega prostorskega načrtovanja, pri katerih je s strani ZAPS 

sodelovala Bogdana Dražič. 

• Organiziranje regijskih posvetov na temo OPN v vseh sedmih regijah, skupaj je bilo 

organiziranih 9 posvetov, ki se jih je udeležilo 432 udeležencev. Posvetov so se udeležili tako 

člani ZAPS, kot tudi predstavniki občin in upravnih enot.  

• Organiziranje zaključnega posveta na temo OPN v prostorih zbornice: posvet je predstavljal 

sintezo vseh regijskih posvetov, udeležili so se ga predstavniki Ministrstva za okolje in prostor 

in predstavniki ZAPS, predvsem organizatorji regijskih posvetov.  

• Izvedba 3 usklajevalnih sestankov s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s 

predlogi ZAPS za izboljšanje stanja pri prostorskem načrtovanju na podlagi zaključkov 

izvedenih regijskih posvetov o OPN, na katerih so s strani ZAPS sodelovali Tomaž Krištof, 

Bogdana Dražič, Viljem Fabčič in Slavko Gabrovšek. 

 

3.3. Druge dejavnosti na področju zakonodaje 

• Priprava pripomb na osnutek spremembe Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za 

graditev stanovanjskih stavb in stanovanj. Pripombe smo poslali na MOP dne 24. 10. 2019. 

• Predlog spremembe Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 

graditvijo. Pravilnik MOP še ni dal v proces spremembe, predlog smo na ZAPS pripravili 

samoiniciativno (nosilka projekta Mima Suhadolc). Predlog smo poslali dne 28. 6. 2019. 

• Sodelovanje ZAPS pri aktivnostih za pripravo Odloka o urejanju podobe naselij in krajine na 

pobudo Skupnosti občin Slovenije; delovnih srečanj v Solčavi 24.10.2019 in v Mariboru 

8.11.2019 sta se udeležila Viljem Fabčič, predsednik MS prostorskih načrtovalcev, in Alenka 

Debenjak, predsednica RO Maribor. V delovni skupini sodelujejo tudi predstavniki MOP in 

UI RS. 

• Na MOP smo naslovili več vprašanj v zvezi z nejasnostmi v zakonodaji in odgovore objavili na 

naši spletni strani (npr. Podpisovanje in žigosanje projektne dokumentacije, dne 26. 8. 2019, 

Ustreznost projektne dokumentacije, 3. 10. 2019, Združen postopek legalizacije in 

rekonstrukcije 11. 12. 2019, Zakasnitve pri reševanju zahtevkov na Upravni enoti Koper 08. 

12. 2019). 

• Predstavnika ZAPS Viljem Fabčič in Radovan Romih s svojimi pripombami na izdelane faze 

gradiva spremljata pripravo priporočil za izdelavo Krajinske zasnove in Urbanistične zasnove, 

ki jo za MOP pripravlja Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Projekt se je začel avgusta 

2019 in bo zaključen predvidoma marca 2020. 

• Sodelovanje ZAPS pri pripravi Pravilnika o OPN in OPPN ter Pravilnika o elaboratu 

ekonomike. Pri obeh sodeluje ZAPS tudi v delovni skupini za pripravo teh pravilnikov – 

predstavnica je komisarka za prostorsko zakonodajo Bogdana Dražič, ob podpori 

strokovnega sveta MSPN. Pravilnik o elaboratu ekonomike je že sprejet, pri njem je kot 
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strokovna podpora zbornici sodeloval tudi zunanji ekspert, mag. Blaž Malenšek 

univ.dipl.ekon..  

• Z MOP sodelujemo pri pripravi tehničnih pravil za izdelavo OPN in OPPN – predstavnica ZAPS 

v delovni skupini MOP je komisarka za prostorsko zakonodajo Bogdana Dražič s podporo 

Viljema Fabčiča, Slavka Gabrovška in Petra Lovšina. 

• Izvedli smo pregled primerov dobre in slabe prakse izdelave lokacijskih preveritev, ki jih je na 

ZAPS v pregled poslalo Ministrstvo za okolje in prostor – splošna ugotovitev je bila, da so v 

prvem obdobju za strokovno kvalitetno narejeno dokumentacijo manjkala navodila 

ministrstva za izdelavo LP, nekaj nejasnosti pa je še vedno v zakonu in pravilnikih, zato 

objektivna ocena prispele dokumentacije niti ni možna. Pregled lokacijskih preveritev je 

opravila Helena Kovač, komisarka za dobro prakso, na MOP smo ga predstavili 13. 12. 2019. 

 

3.4. Prepoved dampinških cen 

Julija 2019 je bilo zaključena sodba Evropske komisije proti Nemčiji, ki je kot edina članica 

Evropske unije ohranila obvezni cenik projektantskih storitev (HOAI). V tožbi je Nemčijo zastopala 

zvezna vlada, ki je zagovarjala ohranitev cenika. Tožba je bila uspešna in Nemčija mora umakniti 

obvezni cenik. V obrazložitvi odločitve sodišča je bilo izpostavljenih nekaj argumentov, da je 

vpeljava cenika možna, vendar ne na način, kot je to imela urejeno Nemčija. ZAPS je prevedla 

podrobno obrazložitev s komentarjem sodbe, ki ga je pripravila španska arhitekturna zbornica. 

Kljub temu pa je ZAPS v letu 2019 nadaljevala prizadevanja za prepoved dumpinških cen, in 

skupščina zbornice je na svojem novembrskem zasedanju po vnaprejšnjem dogovoru z 

Ministrstvom za okolje in prostor sprejela dopolnitev Disciplinskega pravilnika, ki kot disciplinsko 

kršitev vpeljuje tudi prepoved dampinških cen. Dopolnitev disciplinskega pravilnika se glasi: 

 »Član ZAPS ali kandidat stori disciplinsko kršitev, […] če sam ali njegov poslovni subjekt ponudi ali 

sprejme delo za plačilo, s katerim ob upoštevanju vseh veljavnih obveznosti ni moč pokriti stroškov 

izvedbe tega dela.«  

Dopolnitev disciplinskega pravilnika do zaključka leta še ni pridobila soglasja ministra in še ni 

dokončno uveljavljena. Prepoved dumpinških cen je zapisana na deklarativni ravni, neposredne 

sankcije ne bodo možne, dokler se ne vzpostavi zanesljiva in tudi s strani državnih organov 

potrjena metodologija izračuna stroškov izvedbe izdelave projektne dokumentacije. 

 

3.4. Druge aktivnosti 

• Izjava ZAPS v zvezi z anonimnim pismom študentov glede slabo plačanega dela študentov v 

birojih njihovih profesorjev. Izjavo smo objavili na naši spletni strani dne 18. 01. 2019 in jo 

tudi poslali na več naslovov, v zvezi s tem pismom je izjavo za RTV SLO podal tudi predsednik 

ZAPS, vendar televizija izjave ni predvajala. ZAPS zavrača zastonjsko ali premalo plačano delo 

študentov, ki je moralno nesprejemljivo in je kot anomalija na trgu arhitekturnih storitev v 

škodo celotni stroki. 

• Dopis Ekoskladu z odgovorom na vprašanje v zvezi s potrebo po načrtih arhitekture za 

energetsko sanacijo stavb (Slavko Gabrovšek, komisar ZAPS za razvoj stroke). Na podlagi 
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našega odgovora sedaj Ekosklad za podelitev subvencij za energetske sanacije zahteva 

izdelavo načrta arhitekture PZI. 

• Sodelovanje v projektni skupini ZRMK za pripravo kazalnikov trajnostne gradnje. Zastopnik 

ZAPS je Slavko Gabrovšek, komisar za razvoj stroke. 

• Spremljanje uvajanja BIM v procese načrtovanja, gradnje in uporabe stavb, ZAPS je svoja 

stališča do (prehitrega) uvajanja BIM podala v dveh dopisih MOP (15. 10. 2019 – predsednik, 

14. 11.2 019 – matična sekcija arhitektov). 

Glej tudi točko 4.3. Standard storitev in Arhigram. 
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4. Delo za člane 

4.1. Strokovna pomoč članom 

Člani nam lahko strokovna vprašanja pošiljajo na naslov strokovna.pomoc@zaps.si. V letu 2019 

smo z našimi strokovnimi sodelavci podali 293 odgovorov na strokovna vprašanja, od tega 230 

pisno in 63 ustno. Strokovno pomoč na zbornici vodi generalni sekretar Vlado Krajcar s podporo 

strokovnih sodelavcev: Ivanka Kraljić, Slavko Gabrovšek, Bogdana Dražič, Mima Suhadolc, Helena 

Kovač, Petra Ostanek in za MOP: Pavli Koc, Sandi Rutar, Saša Galonja. 

 

4.2. Priprava vzorcev dokumentacije 

• Primeri lokacijskih prikazov za vse faze projektiranja, usklajeni z MOP in izdelani za 

programski okolji ArchiCAD in Allplan. Objavljeno na spletni strani ZAPS dne 9. 9. 2019. 

• Vzorca tehničnih poročil za fazi DGD in PZI, objavljeno na spletni strani ZAPS dne 9. 9. 2019. 

V pripravi so tudi vzorčne ponudbe in vzorčne pogodbe, ki bodo objavljene ob zaključku priprave 

standarda storitev in Arhigrama. Nosilka projekta je Mima Suhadolc. 

 

4.3. Standard storitev in Arhigram 

V pripravi je dokument Standard storitev ZAPS, ki bo vseboval nabor vseh storitev, ki jih 

opravljamo arhitekti v vseh fazah življenjskega cikla objekta. Storitve arhitektov poleg 

projektiranja obsegajo še mnogo drugih del, ki še nikoli niso bila opredeljena, zato so bila 

navadno tudi izpuščena iz pogodbenih obveznosti. Standard storitev ZAPS je sicer del Pravil 

stroke, na podlagi standarda pa bo pripravljena tudi nova verzija Arhigrama in vzorčne ponudbe 

in pogodbe za projektiranje. Nosilka projekta je Mima Suhadolc, s podporo strokovnih 

sodelavcev: Slavko Gabrovšek, Vlado Krajcar. 

V letu 2019 smo začeli tudi s pripravo nove različice Arhigrama, programa za izračun priporočenih 

cen. Nova različica bo nosila številko 5 in bo polno prilagojena novi zakonodaji, vsebovala bo tudi 

podrobneje razdelane storitve krajinskih arhitektov. Končno različico bomo lahko objavili šele, ko 

bo zaključena tudi priprava Pravil stroke, ki je trenutno ustavljena na Ministrstvu za okolje in 

prostor. Kot začasna rešitev Začasno je aprila 2019 že objavljena posodobitev obstoječe različice 

Arhigram 4, v kateri so že upoštevane nove faze izdelave projektne dokumentacije (IZP, DGD). 

Na ZAPS spremljamo tudi uvajanje tehnologije BIM, ki med drugim pomeni tudi višjo delovno in 

stroškovno obremenitev birojev. Zanesljivih podatkov še nimamo, saj je tehnologija še mlada in 

se bo v prihodnjih letih zanesljivo še razširila, hkrati pa tudi racionalizirala. Trenutno članom 

svetujemo, da pri pripravi ponudb za izdelavo projektne dokumentacije upoštevajo naslednje 

povečanje stroškovne obremenitve biroja glede na zahtevan nivo detajlov (LOD – level of details): 

• LOD 500: +40% stroškov 

• LOD 400: +30% stroškov 

• LOD 300: +25% stroškov 

• LOD 200: +20% stroškov 

• LOD 100: +10% stroškov 
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Zaradi neupoštevanja povečanja količine dela pri BIM smo tudi odstopili od organizacije natečaja 

za stanovanjsko sosesko Litijska – Peskarska; naročnik je namreč zahteval omejitev cene 

projektne dokumentacije na 4% GOI del, pri zahtevanem nivoju detajlov LOD 500. 

 

4.4. Skupinski nakupi programov 

Projekt skupinskega nakupa BIM orodij je bil izveden dvakrat, v marcu in septembru 2019. 

Obakrat smo akcijo izvedli v sodelovanju s podjetjem Pilon. Po znižani ceni (okvirno 50% običajne 

cene) je programe kupilo 95 naših članov. Ob nakupu je članu pripadlo tudi brezplačen tečaj 

uporabe programa. 

 

4.5. Informiranje članov 

• Naša pisarna je odprta vse dni v tednu, z možnostjo obiska ali telefonskega klica v času 

uradnih ur v ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 8.00 do 12.00 ure, ter v torek od 12.00 do 

16.00 ure.  

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

rezultatov natečajev, spremembami zakonodaje in podobno. 

• Članom vsakodnevno pošiljamo objave v medijih, ki se nanašajo na teme graditve objektov in 

urejanja prostora (kliping). 

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

• V programsko bolj polnih mesecih članom dvakrat mesečno pošiljamo novičnik izobraževanj, 

v katerem jih obveščamo o izobraževalnih dogodkih, akreditiranih za pridobivanje kreditnih 

točk v okviru stalnega poklicnega usposabljanja. 

• Članom ZAPS so na spletnih straneh na voljo tudi vsi zapisniki sej skupščine, skupščinskega 

sveta in upravnega odbora ter vsi pomembnejši dopisi, ki jih pošlje ZAPS. 

 

V letu 2019 je zbornica pripravljala nov informacijski sistem, ki bo med drugim omogočal članom 

ZAPS, da si v imeniku pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in 

pooblaščenih prostorskih načrtovalcev sami urejajo svoje podatke in tudi preverjajo pridobivanje 

kreditnih točk in ostale ključne informacije. Vpogled v informacije, ki niso javne in njihovo 

urejanje, bo zaščiteno z gesli. Izvedba informacijskega sistema se je zavlekla in kljub načrtom še 

ni bila zaključena do konca leta 2019. 

 

4.6. Izobraževanje  

Seznam vseh izobraževalnih dogodkov, ki jih je organizirala zbornica v letu 2019 (nekateri izmed 

njih so že omenjeni v ostalih točkah tega poročila o delu ZAPS): 

Št. Naziv dogodka tip Kraj Datum Čas KT Sklop 

1 F. Nieto predavanje Ljubljana 24.01.2019 2 1 B 

2 Zakonodajni trojček predavanje Maribor 7.02.2019 6 3 A 

3 Zakonodajni trojček predavanje Ljubljana 14.02.2019 6 3 A 

http://www.zaps.si/
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4 Posvet "lokac. preveritev" predavanje Ljubljana 14.02.2019 3 3 B 

5 Energetska sanacija - Mihevc predavanje Koper 6.03.2019 3 2 C 

6 Zakonodajni trojček predavanje Ljubljana 12.03.2019 6 3 A 

7 Zakonodajni trojček predavanje Murska Sobota 21.03.2019 6 3 A 

8 Zakonodajni trojček predavanje Celje 17.04.2019 6 3 A 

9 Pogoji za opr.dej. PA predavanje Ljubljana 23.04.2019 4 3 D 

10 Zakonodajni trojček predavanje Kranj 8.05.2019 6 3 A 

11 Vse o prezračevanju predavanje Ljubljana 15.05.2019 2 2 C 

12 Arh. E. Mihevc okrogla miza Portorož 24.05.2019 3 3 B 

13 Zakonodajni trojček predavanje Koper 28.05.2019 6 3 A 

14 Vse o prezračevanju predavanje Maribor 3.06.2019 2 2 C 

15 Vodenje podjetja predavanje Ljubljana 3.06.2019 2 2 D 

16 Zakonodajni trojček predavanje Novo mesto 5.06.2019 6 3 A 

17 Zakonodajni trojček predavanje Velenje 12.06.2019 6 3 A 

18 Triplewood predavanje Ljubljana 18.06.2019 4 3 C 

19 Vse o prezračevanju predavanje Dob 19.06.2019 2 2 C 

20 Triplewood predavanje Ljubljana 20.06.2019 4 3 C 

21 BIM Osnovni modul predavanje Koper 18.09.2019 4,5 3 C 

22 Ekskurzija Hamburg, RO KP ekskurzija Hamburg 20.-22.9.2019 3 d 3 B 

23 BIM Osnovni modul predavanje Ljubljana 20.09.2019 4,5 3 C 

24 BIM Osnovni modul predavanje Maribor 24.09.2019 4,5 3 C 

25 Zakonodajni trojček predavanje Maribor 25.09.2019 6 3 A 

26 BIM Osnovni modul predavanje Celje 26.09.2019 4,5 3 C 

27 Zakonodajni trojček predavanje Ljubljana 1.10.2019 6 3 A 

28 Zakonodajni trojček predavanje Novo Mesto 3.10.2019 6 3 A 

29 Zakonodajni trojček predavanje Nova Gorica 8.10.2019 6 3 A 

30 Dan arhitektov 2019 sklop pred. Ljubljana 11.10.2019 3 3 B 

31 Ekskurzija Hrvaška, RO KR ekskurzija Hrvaška 17.10.2019 1 d 2 B 

32 Podzakonski akti MB predavanje Maribor 23.10.2019 4 3 A 

33 Regijski posvet "OPN" posvet Koper 23.10.2019 3 2 B 

34 Predavanje R. Riewe predavanje Ljubljana 5.11.2019 2 1 B 

35 Regijski posvet "OPN" posvet Novo mesto 6.11.2019 3 2 B 

36 Regijski posvet "OPN" posvet Nova Gorica 6.11.2019 3 2 B 

37 Predavanje M. Untertrifaller predavanje Ljubljana 7.11.2019 2 1 B 

38 Regijski posvet "OPN" posvet Maribor 13.11.2019 3 2 B 

39 Podzakonski akti predavanje Ljubljana 13.11.2019 4 3 A 

40 Zakonodajni trojček predavanje Celje 14.11.2019 6 3 A 

41 Konferenca SiBIM konferenca Ljubljana 20.11.2019 6 3 C 

42 Regijski posvet "OPN" Ptuj posvet Ptuj 20.11.2019 3 2 B 

43 Zakonodajni trojček predavanje Kranj 21.11.2019 6 3 A 
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44 ZVKDS - Piranski dnevi predavanje Piran 22.11.2019 3 1+1 A+C 

45 Triplewood predavanje Ljubljana 26.11.2019 4 3 C 

46 Regijski posvet "OPN" posvet Celje 27.11.2019 3 2 B 

47 Regijski posvet "OPN" posvet Kranj 28.11.2019 3 2 B 

48 Regijski posvet "OPN"  posvet Vrhnika 4.12.2019 3 2 B 

49 Regijski posvet "OPN" posvet Domžale 5.12.2019 3 2 B 

50 Zakonodajni trojček predavanje Krško 5.12.2019 6 3 A 

51 E. Tribelskaya predavanje Maribor 12.12.2019 2 1 B 

52 Zaključni regijski posvet posvet Ljubljana 18.12.2019 3 2 B 

53 Zakonodajni trojček KK predavanje Krško 19.12.2019 6 3 A 

 

4.6 Regijski posveti 

Regijski posveti na temo lokacijske preveritve 

Posvet na temo lokacijske preveritve, dne 14. 2. 2019 v prostorih Biotehniške fakultete, s 

predstavniki ZAPS in MOP, organiziran na pobudo MOP. 

 

Regijski posveti na temo OPN 

Namen regijskih posvetov o OPN je bil zbrati izkušnje članov ZAPS o tem prostorskem aktu (PA) in 

jim obenem ponuditi priložnost za medsebojno izmenjavo mnenj, ne samo o OPN, pač pa o 

urbanizmu na splošno. Člani se z OPN srečujejo v različnih vlogah: kot izdelovalci, vodje postopka 

priprave po občinah ali kot uporabniki – projektanti. Poleg članov ZAPS so se posvetov udeležili 

tudi zunanji udeleženci, kot na primer nekateri župani, predstavniki upravnih enot (UE), nosilci 

urejanja prostora (NUP) ipd.  

V obdobju od 23. oktobra 2019 do 5. decembra 2019 je bilo opravljenih 9 regijskih posvetov o 

OPN, na katerih je sodelovalo 432 razpravljavcev: izdelovalcev in pripravljavcev OPN, uporabnikov 

OPN – projektantov, občinskih urbanistov, županov, predstavnikov UE in drugih. Regijske posvete 

so vodili predsedniki posameznih regij in drugi strokovni sodelavci, koordinatorka celotnih 

posvetov na temo OPN pa je bila komisarka za prostorsko zakonodajo Bogdana Dražič. 

 

Št. Regija Kraj Datum Udeležencev Trajanje 

1 Koper (R6) Koper – Bertoki 23.10.2019 42 3,5 h 

2 Nova Gorica (R5) Nova Gorica - Vrtojba 6.11.2019 53 4 h 

3 Novo mesto (R7) Novo mesto 6.11.2019 41 2,5 h 

4 Maribor (R2) Maribor 13.11.2019 73 4 h 

5 Maribor (R2) Ptuj 20.11.2019 40 3 h 

6 Celje (R3) Celje 27.11.2019 30 3 h 

7 Kranj (R4) Kranj 28.11.2019 52 3 h 

8 Ljubljana (R1) Dob pri Domžalah 4.12.2019 51 2 h 

9 Ljubljana (R1) Vrhnika 5.12.2019 50 3,5 h 

   Skupaj: 432 28,5 h 
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Bistveno spoznanje mesec in pol trajajočih strokovnih razprav o OPN po različnih delih Slovenije 

je bilo, da so te pripeljale vedno znova do istih tem in ugotovitev. Udeleženci so posvete 

pozdravili, saj so omogočili strokovno izmenjavo mnenj o urbanizmu in izrazili upanje, da jih bo 

še več. Za izpostavljene probleme pričakujejo rešitve, pri čemer so rešitve tudi nakazali. 

 

Regijski posveti na temo gradbenega zakona 

Priprava regijskega posveta v Ljubljani za predstavnike upravnih enot ter MOP in občinskih 

urbanističnih služb na temo različnega tolmačenja zakonodaje na področju graditve. Izvedba 

posveta je bila v januarju 2020. Nosilka projekta je Mima Suhadolc, komisarka za gradbeno 

zakonodajo, sodelavec Slavko Gabrovšek, komisar za razvoj stroke. 
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5. Popularizacija dejavnosti 

5.1. Dan arhitektov in nagrade ZAPS 

Dan arhitektov, organiziran v MAO dne 11. 10. 2019 je osrednji dogodek ZAPS, ki je bil letos 

posvečen temi »Ex-YU 2019: Sodobna arhitektura na tleh bivše Jugoslavije«, slavnostni govorec na 

dogodku je bil državni sekretar na MOP Aleš Prijon. V okviru teme letošnjega Dneva arhitektov so 

nastopili naslednji predavatelji: 

• Maroje Mrduljaš, arhitekt, Hrvaška 

• Ivana Žalac in Daniela Škarica, SKROZ, Hrvaška 

• Dejan Todorović, NOOTO, Srbija 

• Saša Begović, 3LHD, Hrvaška 

• Boris Matić, SCAPELAB 

Osrednji del dogodka je bila podelitev nagrad Zlati svinčnik, Platinasti svinčnik in Častni član. 

Nagrade so prejeli: 

• Častna članica ZAPS 2019: mag. Anja Planišček 

• Platinasti svinčnik 2019: doc. Nande Korpnik 

• Zlati svinčniki za odlično realizacijo 2019: 

• Telovadnica Stražišče (Aleš Vodopivec, Uroš Razpet, Gašper Medvešek, Karin 

Rožman, Matej Delak) 

• Poslovni center Vrelec (Andrej Strehovec, Robert Potokar) 

• Športni center Trebelno in dozidava šole (Mojca Gregorski) 

• Velodrom in atletska dvorana (Marjan Zupanc) 

• Posebno priznanje: Center slovenske Istre Ankaran (Mitja Zorc, Katja Ševerkar, 

Miklavž Tacol, dr. Dušan Stupar) 

Nagrada Zlati svinčnik za prostorski načrt letos ni bila podeljena. 

 

5.2. Share Ljubljana 2019 

Konferenca Share Ljubljana 2019, je bila dne 12.3.2019 organizirana v hotelu Intercontinental, kot 

mednarodna konferenca v organizaciji kulturnega društva ProEvent (Romunija), v sodelovanju z 

ZAPS. Govorci: Tomaž Krištof (predsedujoči konferenci), Milan Djurić (Srbija), Florin Mindirigiu 

(Direktor ProEventa), in Matej Blenkuš (Dekan FA).  

Predavatelji na konferenci:  

• Špela Videčnik (Ofis arhitekti, Slovenija),  

• Rene Van Zuuk (Rene Van Zuuk Architekten, Nizozemska),  

• Idis Turato (Idis Turato, Hrvaška),  

• Burak Pekoglu (Binaa Studio, Turčija),  

• Mojca Gregorski (Kontra arhitekti, Slovenija),  

• Jean-Yves Soetinck (L'acte Lumiere, Francija),  

• Karel Smejkal (Češka tehnična univerza),  

• Boštjan Vuga (Sadar+Vuga, Slovenija),  

• Matej Vozlič (Atelje Vozlič, Slovenija),  
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• Blaž Budja (Jereb in Budja arhitekti) 

5.3. Razstave 

• Razstava natečajnih rešitev za DOŽIVLJAJSKI MOST MUSTE (4.12.2019-11.12.2019) 

• Razstava natečajnih rešitev za KOPALIŠČE VEVČE (11.11.2019-21.11.2019) 

• Razstava natečajnih rešitev za UREDITEV OBMOČJA LENTA IN DRAVSKE PROMENADE V 

MARIBORU (8.11.2019-22.11.2019), organizacija v sodelovanju z naročnikom 

• Razstava natečajnih rešitev za POKOPALIŠČE ANKARAN (16.9.-2019-27.9.2019), organizacija v 

sodelovanju z naročnikom 

• Razstava natečajnih rešitev za VEČSTANOVANJSKI OBJEKT ERJAVČEVA (16.10.-23.10.2019) ), 

organizacija v sodelovanju z naročnikom 

• Razstava natečajnih rešitev za STANOVANJSKO SOSESKO ZVEZNA ULICA (5.9.2019-19.9.2019) 

• Razstava natečajnih rešitev za OŠ PRESKA (30.9.2019-13.10.2019) ), organizacija v sodelovanju 

z naročnikom 

• Razstava natečajnih rešitev za UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA LAŠKO (19.6.2019-

19.7.2019), organizacija v sodelovanju z naročnikom 

• Razstava natečajnih rešitev za CENTER BARJE (14.5.2019-20.5.2019) 

• Razstava natečajnih rešitev za CENTER ZNANOSTI (21.3.2019-4.4.2019) 

• Razstava natečajnih rešitev za SOSESKA NOVO POBREŽJE - MARIBOR (6.2.2019-5.3.2019) 

• Razstava ob dnevu arhitektov v MAO (11.10.2019) 

• Razstava članov ZAPS regije Celje : Skozi prostor in čas 2018, ponovitev razstave članov ZAPS 

regije Celje v kulturnem domu Tabor Žalec, med 16. 10. in 4. 11. 2019 

• Razstava Ljubo Humek, mariborski arhitekt in urbanist, december 2019 

• Ponovna postavitev retrospektivne razstave Edo Mihevc, 30. 3. 2019 - 16. 6. 2019 

 

5.4. Publikacije 

• Slovenska arhitektura in prostor 2019 – katalog ob razstavi ob dnevu arhitektov in podelitvi 

nagrad ZAPS. 

 

5.5. Ekskurzije 

V letu 2019 sta bili organizirani dve ekskurziji, obe v okviru delovanja regijskih odborov: 

• Strokovna ekskurzija RO Kranj: Karlovac – Rijeka, 17. 10. 2019 Ogled arhitekture ter 

predstavitev podjetij in izdelkov sponzorjev, obenem spodbuda debate in izmenjave mnenj 

med člani. Ekskurzija je bila za člane ZAPS akreditirana z 2 točkama, udeležilo se je 28 

udeležencev pretežno članov z Gorenjske regije. 

• Strokovna ekskurzija v Hamburg, RO Nova Gorica, 20. do 22.9.2019, ekskurzija je bila za člane 

ZAPS akreditirana s 3 točkami. 
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6. Natečaji in javni razpisi 

6.1. Zaključeni natečaji 

• MOL Center Barje 

Natečaj razpisan 31. 12. 2018 

Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 17. 4. 2019 

Naročilo projektne dokumentacije – v teku 

• Ureditev starega mestnega jedra Laško 

Natečaj razpisan 24. 1. 2019 

Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 17. 4. 2019 

Naročilo projektne dokumentacije – v teku 

• Medvode – Osnovna šola Preska 

Natečaj razpisan 29. 3. 2019 

Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 3. 7. 2019 

Naročilo projektne dokumentacije – ni podatka 

• SS MOL Stanovanjska soseska Zvezna 

Natečaj razpisan 3. 4. 2019 

Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 4. 7. 2019 

Naročilo projektne dokumentacije izvedeno 

• Večstanovanjski objekt Erjavčeva (privatni naročnik – dvostopenjski natečaj) 

Natečaj razpisan 28. 3. 2019 

Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 5. 7. 2019 

Naročilo projektne dokumentacije izvedeno 

• Pokopališče Ankaran 

Natečaj razpisan 14. 3. 2019 

Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 9. 7. 2019 

Naročilo projektne dokumentacije – v teku 

• Ureditev območja Lenta in dravske promenade v Mariboru 

Natečaj razpisan 25. 6. 2019 

Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 11. 9. 2019 

Naročilo projektne dokumentacije izvedeno 

• Kopališče Vevče v Ljubljani 

Natečaj razpisan 14. 6. 2019 

Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 25. 10. 2019 

Naročilo projektne dokumentacije – v fazi pogajanj 

• Doživljajski most Muste v Ljubljani 

Natečaj razpisan 19. 9. 2019 

Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 30. 10. 2019 

Naročilo projektne dokumentacije – v fazi pogajanj 

• Športna dvorana Bovec 

Natečaj razpisan 19. 9. 2019 

Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 19. 12. 2019 

Naročilo projektne dokumentacije – v teku 
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• Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami na Ptuju 

Natečaj razpisan 29. 10. 2019 

Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 22. 1. 2020 

Naročilo projektne dokumentacije – v teku 

 

6.2. Natečaji 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 

Natečaj zaključen - Zaključno poročilo komisije: 3. 2020 

• Minipleks mestnega kina v Ljubljani 

Natečaj razpisan 23. 12. 2019 

Rok oddaje: 5. 3. 2020 

• Bazenski kompleks v okviru športno rekreacijskega parka v Češči vasi (dvostopenjski) 

Natečaj razpisan 24. 12. 2019 

Rok oddaje v 2. stopnji: 12. 3. 2020 

• Hotel Europa Bled (privatni naročnik – dvostopenjski natečaj) 

Natečaj razpisan 19. 2. 2020 

Rok oddaje v 1. stopnji: 17. 3. 2020 

 

6.3. Natečaji v pripravi 

V pripravi so naslednji natečaji, ki bodo predvidoma razpisani v letu 2020: 

• Novi trg v Novem mestu 

• Zdravstveni dom Tabor v Mariboru 

• Vrtec Bohinj 

• Zdravstveni dom Tezno v Mariboru 

• Most čez Krko na 3. razvojni osi 

• UKC Klinike Vodmat (urbanistični) 

• Gimnazija in telovadnica OŠ v Šentvidu, Ljubljana 

• Vodni park Brežice 

 

6.4. Naročila projektne dokumentacije 

Zbornica spremlja postopke tudi po zaključenih natečajih, predvsem nas zanima, kateri natečaji 

so se zaključili tudi z naročilom projektne dokumentacije nagrajenim projektantom. V letu 2019 je 

bilo izvedeno naročilo projektne dokumentacije za naslednje natečaje projekte: 

• Vrtec Kočevje 

• Kulturno upravni center Ivančna gorica  

• SS MOL Jesihov štradon 
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• Soseska Novo Pobrežje v Mariboru 

• Center znanosti 

• SS MOL Stanovanjska soseska Zvezna 

• Večstanovanjski objekt Erjavčeva (privatni naročnik – dvostopenjski natečaj) 

• Ureditev območja Lenta in dravske promenade v Mariboru 

 

6.5. Natečaji – prenova in razvoj 

Poleg same izvedbe natečajev so bile v 2019 izvedene še naslednje aktivnosti: 

• 9. maja 2019 je potekal Zbor za prostor na temo natečajev – v organizaciji ZAPS je bil izveden 

posvet v obliki zbora na katerem je sodelovalo preko 20 zelo različnih deležnikov na področju 

javnih natečajev. Uvodni prispevek je pripravil arhitekt in publicist Nejc Černigoj. 

• Pripravljen je bil predlog sprememb natečajnega pravilnika, ki je bil v decembru 2019 v obliki 

strokovnih podlag poslan na MOP. 

• Na seji UO dne 9. 12. je UO skladno s 37. členom statuta ZAPS pooblastil natečajno službo in 

komisarja za natečaje za imenovanje ocenjevalnih komisij natečajev v organizaciji ZAPS. 

• V decembru 2019 je bil popravljen skrbniški priročnik in usklajen z navodili za žiriranje.  

• Dne 15. 10. je bil organiziran posvet fokusne skupine za opredelitev ustrezne višine financ v 

natečajnih razpisih. 

• Na spletni strani ZAPS je bila objavljena vizija natečajne dejavnosti ZAPS. 

• Spremljanje stroškov natečajev – nadaljevalo se je sistematično spremljanje financ celotne 

natečajne dejavnosti. Iz rezultatov preteklih let je razvidno, da tudi z upoštevanjem vseh 

posrednih stroškov dejavnosti za ZAPS, natečajna dejavnost ZAPS deluje tudi finančno 

pozitivno. 

 

6.6. Spremljanje natečajev drugih organizatorjev 

Uveden je semafor natečajev, ki niso vodeni preko ZAPS – v 2019 je bilo glede skladnosti z 

zakonodajo in kvalitetno prakso vodenja natečajev ocenjenih šest natečajev, ki niso bili 

organizirani v okviru ZAPS. Tretjina ocenjenih natečajev je bila ocenjena kot skladnih, pri 

preostalih pa so bili zaznani grobi in generalni odkloni od kvalitetne prakse ali celo veljavne 

zakonodaje. Ocenjeni so bili naslednji natečaji: 

• Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik 

• Parkirna hiša P+R Sonce v Kopru 

• Vrtec Police v Ajdovščini 

• Poslovna stavba GEN-I v Ljubljani 

• Razgledni stolp Kristal v Rogaški Slatini 

• Razpis za idejno zasnovo paviljona na EXPO 2020 v Dubaju 

 

6.7. Spremljanje javnih naročil 

V skladu z nalogami, ki nam jih daje ZAID, ter v skladu s politiko zaščite strokovnih in poslovnih 

interesov naših članov, ZAPS redno spremlja javna naročila s področja projektiranja ter odgovarja 
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na prejete dopise in pobude, ki jih na ZAPS naslavljajo njeni člani. Po preučitvi posameznih 

razpisov v primeru kršitve pozivamo javne naročnike k spoštovanju predpisov v delih, kjer so 

zaznana odstopanja.  

V letu 2019 smo na podlagi pozivov naših članov ali lastnih zaznav nepravilnosti reagirali v 

naslednjih primerih:  

• razpis za izdelavo projektne dokumentacije za paviljon Expo 2020 v Dubaju,  

• gradnja objekta Innorenew na območju Livad v Izoli,  

• razpis za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo Laščakove vile v Novi Gorici, 

• razpis za izdelavo idejne zasnove za umestitev garažne hiše na železniških postajah 

ŽP Litija in ŽP Ivančna Gorica. 

Ob tem so na področju javnih naročil bile izvedene še naslednje aktivnosti: 

• V decembru 2019 je bil opravljen prvi sestanek s predstavniki Uradnega lista kjer se je 

preverila možnost, da bi informacije o aktualnih razpisih, ki bi bili aktualni za člane ZAPS, ti 

dobivali v obliki tedenskih povzetkov. V kolikor bi bil strošek priprave povzetkov sprejemljiv, je 

začetek priprave povzetkov predviden za leto 2020. 

• ZAPS je skupaj z IZS začel tudi pobudo za spremembo sistema zahtevanih referenc v javnih 

razpisih, kjer se običajno pogoji za sodelovanje na razpisu nanašajo na reference vodij 

projektov, kar povzroča mnogo težav predvsem pri večjih podjetjih, kjer zaposleni člani ZAPS 

ali IZS niso lastniki podjetja. Sedanji sistem referenc je tudi v veliki meri razlog za spor med 

arhitekti in gradbenimi inženirji glede strokovnih kompetenc za vodenje projektov. Po 

predlaganem sistemu referenc bi bile reference vodij projekta, izdelovalce vodilnega načrta in 

projektantskega podjetja, enakovredne. 
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7. Aktivnosti matičnih sekcij 

7.1. Matična sekcija arhitektov 

Predsednik MS A: Aleksander Ostan 

Strokovni svet MS A (od oktobra 2019): Aleksander Ostan, Helena Kovač, Mihael Dešman 

Dejavnosti matične sekcija arhitektov v letu 2019 so bile: 

• Aktivno sodelovanje pri pripravi izhodišč, dopisov, argumentacij itd., ki so se dotikale 

podzakonskih aktov trojčka zakonodaje;  

• Aktivno sodelovanje pri posvetih za predstavljanje trojčka zakonodaje (ZAID, GZ, ZUREP-2) po 

Sloveniji 

• Implementacija arhitekurne politike (AP): poskusi vplivanja na MK, MOL in Vlado RS, da bi 

zaživela ustanovljena Medresorska skupina za implementacijo AP.  

• Dan arhitektov 2019 in katalog razstave Slovenska arhitektura in prostor 2019: vsebinska 

zasnova dogodka (tema, program, izbor vabljenih predavateljev…), urejanje kataloga, 

organizacija dogodka, vodenje (moderiranje) sklopa predavanj itd.   

• Priprava stališča MSA glede uvajanja BIM tehnologije pri javnih naročilih izdelave projektne 

dokumentacije: poslano na MOP 25. 11. 2019. 

• Sodelovanje pri izdaji znanstvene monografije avtorjev I. Čerpes, M. Dešmana in V. Krajcarja 

Teze za arhitekturno politiko Slovenije, ki so jih avtorji napisali kot podlago za pripravo 

dokumenta Arhitekturna politika Slovenije – Arhitektura za ljudi. Monografija s predgovorom, 

ki ga je napisal A. Ostan, je izšla v slovenskem in v angleškem jeziku v sozaložništvu FA UL in 

ZAPS. (izid v 2020) 

• Aktivno delovanje pri postopku izbire nadomestnih članov za Komisijo za izobraževanje 

(komunikacija s potencialnimi kandidati, usklajevanja znotraj MSA)  

• Načrtovanje vključitve in stališča MSA ter ZAPS v postopku priprave SPRS. 

• Sodelovanje pri pripravi programa stalnega strokovnega izobraževanja ZAPS 

• Sodelovanje pri prenovi natečajev Zaps 

 

7.2. Matična sekcija krajinskih arhitektov 

Predsednik MS KA (od oktobra 2019): Radovan Romih 

Strokovni svet MS KA (od oktobra 2019): Radovan Romih, Špela Kragelj Bračko, Ana Pantelin 

Dejavnosti matične sekcije krajinskih arhitektov v letu 2019 so bile: 

• Sodelovanje pri pripravi Pravil stroke, 

• Sodelovanje pri pripravi programa izobraževanja ZAPS za leti 2019 in 2020, 

• Novelacija SIST DIN standardov na področju krajinske arhitekture, 

• Sodelovanje z drugimi MS, DKAS in društvi, 

• Priprava programa dela za leto 2020. 
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7.3. Matična sekcija prostorskih načrtovalcev 

Predsednik MS PN (od oktobra 2019): Viljem Fabčič 

Strokovni svet MS PN (od oktobra 2019): Viljem Fabčič, Bogdana Dražič, Nande Korpnik 

Dejavnosti matične sekcije prostorskih načrtovalcev v letu 2019 so bile: 

• Izvedba posvetov o OPN v vseh regijah, vključno z zaključnim posvetom, ki je bil izveden na 

sedežu ZAPS z udeležbo predstavnikov MOP; 

• Izvajanje usklajevanj z MOP v zvezi s problematiko prostorskega načrtovanja; 

• Sodelovanje z MOP pri pripravi novelacije ZureP-2; 

• Sodelovanje z MOP pri pripravi tehničnih pravil za izdelavo prostorskih aktov; 

• Sodelovanje z MOP pri pripravi Pravilnika za pripravo OPN in OPPN; 

• Sodelovanje z MOP pri pripravi Priporočil za izdelavo urbanističnih in krajinskih zasnov; 

• Vključevanje v delovno skupino Skupnosti Občin Slovenije za pripravo Odloka o urejanju 

podobe naselij in krajin; 

• Delovanje v Komisiji za ugotavljanje skladnosti izobrazbe za PPN; 
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8. Aktivnosti regij 

8.1. Regija LJ 

Predsednika regije: Jernej Prijon (do oktobra 2019), Alenka Korenjak (od oktobra 2019) 

Namestnica predsednice: Lenka Kavčič (od oktobra 2019) 

Dejavnosti RO Ljubljana v letu 2019: 

• Posvet OPN, RO Ljubljana: 4. 12. 2019, 15:00 – 17:00, Želodnik, prisotnih 50 članov Uvodna 

predstavitev: Helena Kovač, Predlogi sprememb in namen srečanja: Bogdana Dražič, 

Razprava 

Povzetek: Vsi udeleženci so podprli predstavljene predloge. Kot veliko pomanjkljivost so 

izpostavili neusklajeno terminologijo in preobsežnost, preobloženost OPN z nepotrebnimi 

podatki. Kot rešitev sogovorniki vidijo ločitev OPN na dva nivoja: splošnega, strateškega dela, 

ki je trajen in bolj podrobnega, ki se ga lahko bolj pogosto aktualizira. Izpostavi se tudi 

problem t.i. pobudniškega urbanizma, ko OPN pomeni samo še odgovore na pobude in se v 

množici podatkov izgubijo prostorski cilji in usmeritve. 

• 2. Posvet OPN, RO Ljubljana: 5.12.2019, 10:00 – 13:30, Vrhnika, prisotnih 50 članov, vodni 

nagovor: Slavko Gaberšek, predlogi sprememb in namen srečanja: Bogdana Dražič, predlogi 

sprememb: Saša Dalla Valle, razpravo vodil Slavko Gaberšek. 

Udeleženci so potrdili naše ugotovitve in ocene glede vloge in namena OPN. Strinjajo se s 

procesom poenostavitve in ločevanju aktov po njihovi natančnosti in podrobnosti od 

strateškega k bolj podrobnemu. Izražena je bila pohvala za vložen trud v organizacijo teh 

posvetov in potrditev nujnosti nadaljnjih srečanj med različnimi deležniki pri prostorskem 

načrtovanju in projektiranju. Klasifikacija / Uredba o razvrščanju objektov: želimo si enakih 

definicij, želimo si drseči način spremljanja predpisov ne direktna povezava na določen 

predpis. Trenutna uredba (klasifikacija) je vezana na evropsko terminologijo in se ne bo več 

tako hitro spreminjala. 

 

8.2. Regija MB 

Predsednica regije: Alenka Debenjak 

Namestnik predsednice: Veselin Zatezalo (od oktobra 2019) 

Dejavnosti RO Maribor v letu 2019: 

• 26. 2. 2019 

Regijsko srečanje članov ZAPS z UE Maribor, Mestno občino Maribor, Sektorjem za urejanje 

prostora in MOP DRSV in MOP DI. 

• 8. 11. 2019 

Sodelovanje z SOS (Skupnost slovenskih občin) na projektu za pripravo odloka o urejanju 

podobe naselji in krajin. Obisk občine Maribor in terenski ogled in zaključni sestanek s 

predlogi za ukrepe in spremembo Odloka. Za RO MB sta sodelovali: Alenka Debenjak in Vera 

Šinko. 

• 13. 11. 2019 

Strokovni posvet na temo OPN v Mariboru za Štajersko in Koroško. Sodelovanje z izdelovalci 
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OPN-jev, predstavniki občin , predstavniki upravnih enot, nosilci urejanja prostora in arhitekti 

prostorski načrtovalci: sodelovali so: Bogdana Dražič, Rajko Sterguljc in Alenka Debenjak. 

• 20. 11. 2019 

Strokovni posvet na temo OPN na Ptuju za Spodnje Podravje in Pomurje. Sodelovanje z 

izdelovalci OPN-jev, predstavniki občin, predstavniki upravnih enot, nosilci urejanja prostora 

in arhitekti prostorski načrtovalci: sodelovali so: Bogdana Dražič, Veselin Zatezalo, Peter 

Cafuta, Urška Berlič in Snežana Sešelj . 

• 12. 12. 2019 

Mednarodno predavanje: Vector of development of Moscow today (Razvitost arhitekture v 

Moskvi danes), tema predavanja: revitalizacija propadlih industrijskih objektov v Moskvi, 

novogradnja večstanovanjskih in poslovnih zgradb v Rusiji, študijski programi za mlade 

arhitekte na Akademiji za arhitekturo in umetnost v Moskvi, predavateljica akad.prof. dr. 

Ekaterina Tribelskaya iz Moskve. 

• 18. 12. 2019 

Razstava Ljubo Humek, mariborski arhitekt in urbanist, Sodelovanje pri izvedbi dveh razstav: 

izdelava publikacije in vodenje na otvoritvi obeh razstav. Sodelovanje z mestno občino 

Maribor in Združenjem Ljubor za kulturo bivanja, Maribor. Vodenje po razstavi: Alenka 

Debenjak 

 

8.3. Regija CE 

Predsednica regije: Mateja Kričej 

Namestnik predsednice regije ni bil izvoljen. 

Dejavnosti RO Celje v letu 2019: 

• 8. srečanje RO Celje dne 18.4.2019: udeležilo se ga je 9 članov, seznanitev s ključnimi sklepi in 

temami, ki so bile obravnavane na 49., 50. skupščini ZAPS in temami 51. skupščine. V 

nadaljevanju smo večino časa posvetili temi: praktični vidik uporabe nove zakonodaje in 

projektom. Člani so na temo zakonodaje predlagali razpravo v prihodnjem letu, želijo si tudi 

strokovne ekskurzije.  

• Pobuda za projekt: Evidentiranje anonimne arhitekture, urbanistično krajinskih ureditev na 

območju širše regije s predlogi stavb: 1. Poslovno proizvodna stavba Zlatarne Celje, 2. 

Poslovna stavba Zarja Petrovče, 3. Poslovna stavba Tovarne nogavic Lastovka z zunanjo 

ureditvijo, 4. Hotel Žalec..., skupaj 13 stavb za regijo Celje. 

• 9. srečanje RO Celje dne 26.9.2019, udeležili so se ga 4 člani, pregled tem 52. skupščine, načrt 

selitve razstave za leto 2019: Skozi prostor in čas se seli v Kulturni dom Tabor Žalec. 

• Razstava članov ZAPS regije Celje : Skozi prostor in čas 2018, ponovitev razstave članov ZAPS 

regije Celje v kulturnem domu Tabor Žalec, med 16. 10. in 4. 11. 2019; predstavitev izvedenih 

del 13 članov regije. Vsak član je predstavil dve svoji deli.  

• Regijski posvet OPN, 27. 11. 2019. Namen razprave na posvetu je bil vzpostaviti komunikacijo 

in pridobiti mnenja vseh deležnikov, ki dokument uporabljajo pri svojem delu, ga pripravljajo 

ali načrtujejo v okviru pogojev, ki jih opredeljuje OPN. Vseh udeležencev posveta je bilo 30.  
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8.4. Regija KR 

Predsednica regije: Špela Nardoni Kovač 

Namestnik predsednice regije: Rok Jereb (od oktobra 2019) 

Dejavnosti RO Kranj v letu 2019: 

• Strokovna ekskurzija RO KRANJ: Karlovac – Rijeka, dne 17. 10. 2019: ogled arhitekture ter 

predstavitev podjetij in izdelkov sponzorjev, obenem spodbuda debate in izmenjave mnenj 

med člani. Ekskurzija je bila za člane ZAPS akreditirana z dvema točkama, udeležilo se je 28 

udeležencev pretežno članov iz Gorenjske regije. 

• Posvet RO Kranj na temo OPN/OPPN, dne 28. 11. 2019, v Kranju: posvet je bil akreditiran z 

dvema točkama, udeležba 53-ih članov in zainteresirane javnosti. 

• Delovni sestanki članov RO Kranj (dne 29. 1. 2019, 25. 3. 2019). 

• Pomoč in svetovanje članom ter pobude za delovanje ZAPS in RO Kranj. 

 

8.5. Regija NG 

Predsednica regije: Jana Bavdaž 

Namestnik predsednice regije: Vladimir Filipič (od oktobra 2019) 

Dejavnosti RO Nova Gorica v letu 2019: 

• Pobuda in sodelovanje pri organizaciji brezplačnega 4-dnevnega tečaja Archicada za člane 

ZAPS aprila 2019 na Obrtno-podjetniški zbornici Ajdovščina preko programa Munera3; 

• Zbiranje pripomb o delu UE Nova Gorica in posredovanje načelnici ter dne 16. 4. 2019 

sestanek skupaj s predsednico DPA z načelnico UE Nova Gorica Patricijo Muršič; 

• Sodelovanje na posvetu dne 10. 10. 2019 v organizaciji vodje Oddelka za okolje in prostor 

(UE) Elene Hari Pertovt in načelnika UE Nova Gorica Andreja Markočiča; 

• Organizacija regijskega posveta o OPN v Vrtojbi dne 6. 11. 2019, ki so se ga udeležili člani 

ZAPS, izdelovalci OPN, občinski urbanisti in predstavniki nekaterih UE; 

• Sodelovanje na zaključnem posvetu o OPN dne 18. 12. 2019; 

• Sodelovanje z Društvom Primorskih arhitektov (strokovna ekskurzija v Hamburg, razstave); 

• Obveščanje članov ZAPS regije Nova Gorica (novi akti, brezplačna ali zanimiva predavanja v 

regiji...), odgovori na individualna vprašanja članov (o statusu PA in PKA, točkovanju SPU...) in 

sprejemanje mnenj in pritožb (SPU, članarina, zavarovanje, zakonodaja...); 

• Opozarjanje zbornice na vprašljivo prakso občin (javni natečaj za vrtec v Ajdovščini, javno 

zbiranje ponudb za Laščakovo vilo v Novi Gorici). 

 

8.6. Regija KP 

Predsednica regije: Romana Toš 

Namestnica predsednice regije: Arnela Vidošević (od oktobra 2019) 

Dejavnosti RO Koper v letu 2019: 
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• Ponovna postavitev retrospektivne razstave Edo Mihevc od 30. 3. 2019 do 16. 6. 2019 v 

sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem in 

Društvom obalnih arhitektov. 

• Dne 24. 5. 2019 ZAPS Regija 06 organizira okroglo mizo na temo Urbanizem na obali. 

Predavali so: dr. Bogo Zupančič, dr. Marko Korošic, dr. prof. dr. Vladimir Brezar, doc. dr. Neža 

Čebron Lipovec, prof. dr. Fedja Košir, Mrjan Vrabec univ.dipl.inž.arh., Jana Gojanovič Purger 

unov.dipl.inž.arh. Po končanih predavanjih je sledil pogovor s predavatelji, slušatelji in 

Zavodom za spomeniško varstvo na temo avtorske zaščite objektov in na kakšen način 

pristopati k reševanju prostorskih problemov in izzivov. 

• Prvi sestanek z UE Koper na temo nerešenih vlog za gradbeno dovoljenje (dne 17. 7. 2019). 

Sledila je prijava na ZAPS, ker nismo dobili odgovora, da se bodo stvari uredile v najkrajšem 

času. Sledil je dopis ZAPS na Ministrstvo za javno upravo in MOP. 

• Posvet na temo OPN. Sestanek z občino Piran in Izola. Prostorska zakonodaja je trenutno 

pereč problem občin na obali, saj obalne občine sprejemajo nove prostorske akte OPN. 

• Regijski zbor dne 13. 12. 2019. Obravnavali smo pereče problematike. Mladi izdelujejo idejne 

projekte, ker nimajo licenc. Investitorji nato iščejo ponudbe arhitektov, ki imajo licence. 

Investitorski urbanizem. Arhitektura izraz naročnika, urbanizem odraz družbe. 

 

8.7. Regija NM 

Predsednika regije: Dušan Blatnik (do oktobra 2019), Mateja Sušin Brence (od oktobra 2019) 

Namestnica predsednice: Ivanka Kraljič (od oktobra 2019) 

Dejavnosti RO Ljubljana v letu 2019: 

• Posvet na temo OPN, dne 6. 11.2 019. Posveta se je udeležilo 41 udeležencev – članov ZAPS, 

predstavnikov občin, in drugi. 
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9. Sodelovanje ZAPS v drugih organizacijah 

9.1. ACE – Architect's Council of Europe 

ZAPS je članica ACE, ki je združenje arhitekturnih zbornic Evrope (www.ace-cae.eu). ACE povezuje 

arhitekturne zbornice in zastopa interese stroke na ravni Evropske unije (pogajanja z Evropsko 

komisijo, itd.). 

ACE je v letu 2019 izvedel dvoje skupščin: 

• Dne 4. 5. 2019, redna skupščina ACE v Innsbrucku, ZAPS je zastopal generalni sekretar Vlado 

Krajcar 

• Dne 22. 11. 2019, volilna skupščina v Barceloni, ZAPS sta zastopala predsednik Tomaž Krištof 

in generalni sekretar Vlado Krajcar 

Poleg rednega zastopstva ZAPS v skupščini ACE je v mandatnem obdobju 2017-2019 ZAPS imela 

tudi sedež v upravnem odboru ACE po ključu kroženja med članicami. ZAPS je v UE ACE zastopal 

Aleš Vrhovec.  

 

9.2. UIA – International Union of Architects  

UIA je svetovno združenje arhitektov (www.uia-architectes.org). ZAPS je članica UIA, v letu 2019 v 

zvezi s tem ni bilo nobenih aktivnosti.  

 

9.3. IFLA – International Federation of Landscape Architects  

IFLA je svetovno združenje krajinskih arhitektov (https://www.iflaworld.com/). Član IFLA je 

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS), ZAPS plačuje članarino, sicer pa v zvezi s tem na 

strani ZAPS ni bilo nobenih aktivnosti, DKAS pa je posredoval poročilo o delu v letu 2019. 

 

9.4. Skupno koordinacijsko telo ZAPS in IZS 

ZAPS in IZS sta v skladu z ZAID ustanovili skupno koordinacijsko telo, katerega člana sta 

predsednika in generalna sekretarja obeh zbornic. V letu 2019 skupno koordinacijsko telo ni bilo 

aktivno – zbornici sodelujeta na več področjih, vendar z neposrednim sodelovanjem posameznih 

predstavnikov obeh zbornic. Po začetku spora glede vodje projekta se je sodelovanje obeh 

zbornic zmanjšalo, vendar ni povsem zamrlo.  

 

9.5. Ženske v arhitekturi / Yes, we plan! 

Delovna skupina Ženske v arhitekturi je bila ustanovljena na pobudo kolegic iz Kammer der 

ZiviltechnikerInnen f. Steiermark und Kärnten iz Avstrije, s katerimi smo že v letu 2017 pripravile 

potujočo razstavo »Inženirke oblikujejo prihodnost«. Na njej je 50 avstrijskih in 30 slovenskih 

arhitektk predstavilo svoj prispevek k razvoju arhitekturne stroke. Od leta 2018 je skupina Ženske 

v arhitekturi vključena v delovno skupino Women in Architecture v okviru ACE (Architects' Council 
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of Europe), od novembra 2019 pa kot partnerska organizacija tudi v projekt Erasmus+ z naslovom 

Yes, we plan!. 

Osnovni namen delovanja skupine ni zgolj podpora ženskam v stroki, temveč podpora 

arhitekturnemu poklicu kot celoti. Posvečamo se izzivom, povezanim z izboljšanjem pogojev za 

poklicno delovanje na arhitekturnem področju, ter ozaveščanju širše javnosti o pomenu 

arhitekturnega delovanja za kakovost bivanja. 

Cilj delovne skupine je tako sprožiti spremembe z raziskavo trenutnega stanja v stroki (vprašanja 

vodenja, zaslužka, spolnih stereotipov), ozaveščanjem in vzpostavitvijo dialoga v strokovni in širši 

javnosti, in pripravo predlogov za usposabljanja v sklopu ZAPS, s katerimi bi pridobivali nova in 

potrebna znanja za uspešno strokovno, osebnostno in poslovno delovanje. 

Aktivnosti v okviru Yes, We plan!: 

• Raziskava stanja enakopravnosti spolov v Slovenije v okviru mednarodne raziskave stanja 

enakopravnosti spolov, Yes-We plan! 

• Srečanje in voden ogled; Yes-We plan!, med 7. 11. In 8. 11. 2019, v Ljubljani. 

Aktivnosti v okviru Žensk v arhitekturi: 

• Sestanek Ženske v arhitekturi v sklopu delovne skupine ACE, dne 13. 9. 2019, v Bruselju. 

• Srečanje Ženske v arhitekturi, dne 6. 12. 2019, v Dublinu. 

V skupini Ženske v arhitekturi in Yes, we plan! zbornico zastopa Špela Nardoni Kovač. 

 

9.6. Sklad arhitekta Jožeta Plečnika 

ZAPS sodeluje v Skladu arhitekta Jožeta Plečnika. Poslanstvo sklada je podeljevanje Plečnikovih 

odličij ter varovanje in promocija Plečnikove dediščine. Zbornico v upravnem odboru in skupščini 

sklada zastopa njen predsednik. 
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10 Delovanje ZAPS 

10.1. Pisarna ZAPS 

Pisarna ZAPS deluje v prostorih ZAPS na Vegovi 8 v Ljubljani, odprta je vse dni v tednu, z uradnimi 

urami v ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 8.00 do 12.00 ure, ter v torek od 12.00 do 16.00 

ure.  

ZAPS ima tri redno zaposlene sodelavke (Simona Buh, Andreja Divjak in Barbara Pungerčar), 

pogodbeno sodelavko za strokovno pomoč (Veronika Ščetinin), generalni sekretar je delno 

zaposlen, delno pa z ZAPS sodeluje pogodbeno. V pisarni redno sodeluje tudi študentka Darja 

Dolinšek. 

V letu 2019 ugotavljamo izredno preobremenjenost vseh rednih sodelavcev v pisarni ZAPS, delno 

kot posledica povečane dejavnosti na področju natečajev, delno pa zaradi novih dejavnosti ZAPS 

po uvedbi ZAID – evidentiranja stalnega poklicnega usposabljanja članov in strokovnega nadzora 

nad delom članov. V letu 2020 bo nujno razmisliti o zaposlitvi vsaj še enega sodelavca. 

 

10.2. Volitve  

V maju 2019 so bile izvedene volitve predsednika in članov skupščine ZAPS. Mandat organov 

ZAPS je tokrat prvič štirileten (prej dvoleten), torej od 2019 do 2023. 

Volitve je vodila volilna komisija v sestavi Jadranka Grmek (predsednica), Janja Brodar in Jaka 

Sokler. Prvič so bile izvedene tudi elektronske volitve, člani ZAPS so za svoje predstavnike lahko 

volili po pošti ali elektronsko po internetu.  

Od skupno 1511 vpisanih članov jih je glasovalo skupno 357 oziroma 23,6%, od tega 179 po pošti 

in 178 elektronsko. Volilna udeležba je bila nižja, kot na prejšnjih volitvah (478 oziroma 33,7%). 

Kandidata za predsednika sta bila dva (enako kot na prejšnjih volitvah), kandidatov za člane 

skupščine pa je bilo 65 (na prejšnjih volitvah 48). 

Za predsednika zbornice je bil izvoljen Tomaž Krištof. 

Za člane skupščine so bili izvoljeni: 

• MATIČNA SEKCIJA ARHITEKTOV 

Aleksander Ostan (predsednik MS), Mihael Dešman, Helena Kovač 

 

• MATIČNA SEKCIJA KRAJINSKIH ARHITEKTOV 

Sergej Hiti (kasneje izvoljen v UO), Radovan Romih (predsednik MS), Špela Kragelj 

Bračko, Ana Pantelin (nadomestna članica) 

 

• MATIČNA SEKCIJA PROSTORSKIH NAČRTOVALCEV 

Viljem Fabčič (predsednica MS), Nande Korpnik, Bogdana Dražić 

 

• REGIJA LJUBLJANA (R1) 

Mima Suhadolc Jenko (kasneje izvoljena v UO), Jernej Prijon (kasneje izvoljen v UO), 

Alenka Korenjak (predsednica regije), Lenka Kavčič (namestnica predsednice), Dunja 

Šutanovac, Vid Razinger, Slavko Gabrovšek, Jana Kozamernik, mag. Peter Bassin, Irena 
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Rozman Fattori, Ariana Furlan Prijon (nadomestna članica) in Maja Friedl 

(nadomestna članica)  

  

• REGIJA MARIBOR (R2) 

Alenka Debenjak (predsednica regije), Veselin Zatezalo (namestnik predsednice), Uroš 

Reiter, Rozalija Lužnik 

 

• REGIJA CELJE (R3)  

Mateja Kričej (predsednica regije) 

 

• REGIJA KRANJ (R4) 

Špela Nardoni Kovač (predsednica regije), Rok Jereb (namestnik predsednice), Boštjan 

Žepič 

 

• REGIJA NOVA GORICA (R5) 

Jana Bavdaž (predsednica regije), Vladimir Filipič (namestnik predsednice), Matjaž 

Pegan  

 

• REGIJA KOPER (R6) 

Romana Toš (predsednica regije), Manuela Varljen (namestnica predsednice), Arnela 

Vidoševič 

  

• REGIJA NOVO MESTO (R7) 

Mateja Sušin Brence (predsednica regije), Ivanka Kraljić (namestnica predsednice) 

 

Po volitvah je prispel ugovor dveh članic zoper izvedbo volitev, v katerem je bilo očitano, da 

elektronske volitve niso skladne z akti zbornice. Ugovor je reševala volilna komisija v sodelovanju 

z MOP in ga na koncu zavrnila. Reševanje ugovora je zamaknilo prvo sejo skupščine zbornice v 

novi sestavi na čas po poletnih počitnicah. Skupščina se je po majskih volitvah prvič sestala in 

začela svoj mandat šele septembra 2019. S tem se je za nekaj mesecev podaljšal mandat 

prejšnjega vodstva, sedanji mandati pa bodo zaključeni septembra 2023. 

 

Na prvi povolilni skupščini so bili potrjeni vsi mandati članov skupščine in izvoljen nov upravni 

odbor v sestavi: Tomaž Krištof (predsednik), Mima Suhadolc, Sergej Hiti in Jernej Prijon. 
 

 

 ----- 

Pri pripravi posameznih delov poročila in pregledu celote so sodelovali člani upravnega odbora Mima 

Suhadolc, Jernej Prijon in Sergej Hiti, generalni sekretar Vlado Krajcar, sodelavci v službah zbornice 

Andreja Divjak, Simona Buh, Barbara Pungerčar in Veronika Ščetinin, komisarka za prostorsko 

zakonodajo Bogdana Dražič, predsednica komisije za izobraževanje Petra Ostanek, predsednik 

komisije za strokovni nadzor Vojko Pavčič, predsedniki strokovnih svetov matičnih sekcij Aleksander 

Ostan, Viljem Fabčič in Radovan Romih, in predsednice regij Alenka Korenjak, Alenka Debenjak, Mateja 

Kričej, Špela Nardoni Kovač, Jana Bavdaž, Romana Toš in Mateja Sušin Brence. Vsem se za njihovo 

pomoč, kot tudi sicer za sodelovanje v službah in delovnih telesih zbornice, iskreno zahvaljujemo! 

 

Tomaž Krištof, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 


