
Letni program dela za 2018 

 

1. Sprejem potrebnih pravnih aktov ter izvajanje nalog, ki nam jih nalaga sprejeti zakonski 

trojček (GZ, ZAID, ZUreP): 

Interni pravni akti zbornice in drugi pravni akti: 

- Statut 

- Etični kodeks 

- Disciplinski pravilnik 

- Volilni pravilnik 

- Poslovnik Skupščine 

- Poslovnik Strokovnega sveta 

- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, implementacija uredbe EU 

- Pravilnik o strokovnih izpitih 

- Pravilnik o vpisu v imenik 

- Pravila stroke po GZ (minimalni standard storitev, vsebina in način izdelave načrtov) 

- Pravilnik o stalnem poklicnem usposabljanju 

- Natečajni pravilnik 

Druge naloge, na katere vpliva nova zakonodaja: 

- Zavarovanje poklicne odgovornosti – dogovor z zavarovalnicami 

- Vzorčne pogodbe za projektiranje 

- Uskladitev imenika – prenos pooblastil 

- Izdelava informacijskega sistema za vodenje javnih pooblastil  

- Poenotenje in posodobitev baz podatkov v skladu z uredbo EU  

- Prilagoditev spletne strani v skladu z uredbo EU 

 

Pravni akti, ki jih pripravljamo skupaj z MOP: 

- Podzakonski akti po GZ (Pravilnik o projektni dokumentaciji, Uredba o razvrščanju, 

Standard SIST 9836) 

- Podzakonski akti po ZUreP (Pravilnik o prostorskih aktih) 

- Kompetenčna platforma 

2. Spremljanje izvajanja nove zakonodaje ter podajanje zakonskih pobud in predlogov dobre 

prakse. 

3. Uvedba obveznega cenika projektantskih storitev, s sprejemom ustreznega etičnega 

kodeksa in disciplinskega pravilnika, vezanega na strokovno doktrino zbornice (Arhigram in 

projektantska urna postavka) 

4. Zavzemanje za javni interes na področju natečajev – intervencije v primeru slabih ali 

nestrokovnih razpisov drugih razpisovalcev. Predvsem glede cen in  pogojev dela, ter 

nekorektnega odnosa do udeležencev. 

5. Podpora članom, predvsem s področja avtorskih pravic. Izdali bomo pisna navodila 

članom oziroma povzetek predavanj, ki jih je organizirala zbornica.  



Člane bomo podpirali pri njihovih pritožbah v odnosu do javnih naročnikov, ko so kršena 

načela dobre strokovne prakse in korektnih poslovnih odnosov. 

Izvajali bomo tudi strokovno podporo glede strokovnih vprašanj članov.  

6. Zmanjšanje davčnih obveznosti stroke. Obveščali bomo člane o davčnih pravilih in načinih 

izboljšanja obdavčitve za arhitekturne storitve. Zavzemali se bomo tudi za zmanjšano stopnjo 

davka za arhitekturne storitve. Tako s političnimi, kot pravnimi sredstvi. 

7. Odprava administrativnih ovir -  spremljali bomo upravno prakso v administrativnih 

postopkih, opozarjali na kršitve pravil, predpisov in etičnih standardov. Opozarjali bomo tudi 

na nekorektnosti konkretnih uradnikov in zahtevali njihovo odgovornost. Seveda pa bomo 

tudi podprli dobre uradnike. 

8. Prenova notranje organiziranosti zbornice. V delovanju zbornice bomo predlagali večjo 

kadrovsko in finančno moč matičnim sekcijam, tako s povečanjem proračuna, kot s 

spremembo Statuta, ki bo povečal število članov matičnih sekcij. 

9. Priprava pravičnejšega načina plačevanja članarine zbornici. Pripravili in predlagali bomo 

spremembo Pravilnika o plačevanju članarine.  Članarino naj bi se plačevalo pretežno glede 

na število štempljanih projektov in v manjši meri pavšalno. 

10. Podpora projektom Regijskih odborov. Finančno bomo okrepili delovanje regijskih 

odborov in jih podprli pri njihovih konkretnih projektih. 

11. Afirmacija stroke – ob aktualnih strokovnih vprašanjih bomo aktivno nastopali v medijih in 

zagovarjali stališča in doktrino stroke, ter javni interes na področju prostora. 

12. Sodelovanje s stroko in mednarodno sodelovanje: Sodelovali bomo z IZS in MOP tako 

na konkretnih projektih, kot pri vprašanjih tolmačenja strokovnih vprašanj. 

V aprilu skupaj z IZS in MOP prirejamo simpozij »Družba, prostor, graditev« na Brdu pri 

Kranju. 

Aktivno bomo sodelovali z ACE. Član UO A. Vrhovec je ta mandat član izvršnega odbora. 

13. Dan arhitektov 2018. Jeseni bomo organizirali Dan arhitektov 2018, obogaten s 

predavanji in okroglo mizo. Pravilnik o podeljevanju priznanj ZAPS bomo letos prenovili. 

14. Reaktivacija Hiše arhitekture. Izvedli bomo potrebne postopke za ponovno oživitev Hiše 

arhitekture (Klub arhitektov), da bi lahko začela z delovanjem konec letošnjega leta ali v 

prihodnjem letu. 

15. Sodelovanje z mladimi kolegi: Pripravili bomo predlog vključitve mladih kolegov, ki so že 

diplomirali, nimajo pa še licence, v delo zbornice. Vključili naj bi jih formalno, da bodo 

sodelovali s svojimi predstavniki pri delu zbornice, ne bodo pa imeli glasovalnih pravic. S tem 

želimo vzpostaviti komunikacijo z njimi, širiti prostor vpliva zbornice, predvsem pa se 

ustrezno odzivati na izzive prihodnosti stroke. 

16. Natečaji: Na področju natečajev bomo v tem letu pripravili izboljšan model natečaja, 

oziroma ponudbo za razpisovalce. Natečaji bodo treh vrst: 

A. Običajni bo dvostopenjski. Prva stopnja z minimalnim obsegom, druga bo plačana. 



B. V primeru zahteve razpisovalca po enostopenjskem (roki), bomo zahtevali, da se obseg 

zahtev prilagodi nagradnemu in odškodninskemu fondu. 

C. Mali natečaj, za rešitev manjših prostorskih ali arhitekturnih nalog. Zaradi nizke 

zahtevnosti in cene naj bi vzpodbujal razpisovalce k pogostejši uporabi instituta natečaja, 

tudi ko zakon tega ne zahteva. 

Vzporedno se bodo pripravili tudi ustrezni pravilniki in navodila (za izdelovalce nalog, za 

skrbnike, poročevalce, vzorec pogojev itd.)  

17. Sodelovali bomo pri pripravi novega pravilnika SIST BIM. 

 

Ljubljana, 2. 3. 2018 

 

Aleš Prijon, predsednik ZAPS 

Upravni odbor: 

Boris Matić,  

Tomaž Krištof, 

Aleš Vrhovec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


