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Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije  

Letni program dela za 2019 

 

Program dela predstavlja osnovni okvir delovanja zbornice v prihodnjem letu, nanaša pa se predvsem 

na čas do izvolitve in imenovanje novega vodstva zbornice na rednih volitvah v začetku leta 2019. Ker 

trenutno vodstvo z v.d. predsednika nima polne legitimnosti, so v programu dela predvsem redne 

aktivnosti zbornice in aktivnosti, ki že potekajo oziroma so zanje že dane zaveze. 

 

1. JAVNA POOBLASTILA IN DRUGE NALOGE PO ZAID 

Izvajanje javnih pooblastil in drugih nalog po ZAID (prej ZGO) predstavlja osnovno dejavnost zbornice, 

ki jo ta že vsa leta tudi redno izvaja. Obstoječa javna pooblastila in naloge po ZAID so opisana v 

poglavju 1.1, nove pa v poglavjih 1.2 do 1.4. 

 

1.1. Redno izvajanje obstoječih javnih pooblastil 

Zbornica bo nadaljevala z rednim izvajanjem javnih pooblastil in drugih nalog, ki jih po novem določa 

ZAID: 

1) izvajanje strokovnih izpitov,  

2) vpis in izbris iz imenika PA, PKA in PPN  (v nadaljevanju: imenik),  

3) vodenje imenika PA, PKA in PPN,  

4) vodenje disciplinskih postopkov zoper pooblaščene arhitekte in inženirje,  

5) vodenje postopkov za priznavanje poklicnih kvalifikacij po ZAID in  

6) ostale naloge po ZAID. 

 

1.2. Stalno poklicno usposabljanje članov 

S pričetkom leta 2019 se bo tudi v praksi začelo izvajati stalno poklicno usposabljanje pooblaščenih 

arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev, ki formalno 

poteka že od začetka uporabe ZAID (junij 2018). Zbornica bo v zvezi s tem izvajala predvsem 

naslednje dejavnosti: 

1) sprejem letnega programa izobraževanja, s katerim bo določen način izvajanja izobraževanja, 

točkovanja izobraževanja in podobno (do začetka februarja 2019), 

2) akreditacija strokovnih dogodkov, organiziranih izven okvirov zbornice, 

3) izvajanje lastnega programa izobraževanja članov (predavanja, konference), ter 

4) evidentiranje stalnega poklicnega izobraževanja članov in nadzor nad njim (vezano na imenik) 

Komisija za izobraževanje je že ustanovljena, z delom bo pričela še pred začetkom 2019. 

 

1.3. Strokovni nadzor nad delom članov 

Z letom 2019 se prične tudi izvajanje strokovnega nadzora nad delom članov. V okviru rednega, 

izrednega in ponovitvenega nadzora bo morala komisija za strokovni nadzor opraviti nadzor nad 1% 

članov zbornice (približno 14 članov letno). Komisija bo imenovana predvidoma v januarju 2019, 

njena prva naloga bo sprejem letnega programa strokovnega nadzora. 
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1.4. Kolektivno zavarovanje 

V sodelovanju z IZS in MOP se bo oblikovalo vzorčne zavarovalne pogoje za individualna zavarovanja. 

Na podlagi tega bo zbornica tudi oblikovala projektno nalogo in objavila razpis  za kolektivno 

zavarovanje naših članov. 

 

1.5 Imeniki arhitekturnih birojev 

V letu 2019 bo zbornica vzpostavila prostovoljni imenik arhitekturnih birojev v skladu z 16. členim 

ZAID.  

 

1.6. Mediacije in arbitraže 

V skladu z ZAID in novim statutom mora zbornica izvajati tudi mediacije in arbitraže, s katerimi bodo 

člani lahko reševali medsebojne spore ali spore z naročniki. Gre za dejavnosti, ki jih zbornica doslej ni 

opravljala, zato bo v začetku potrebna priprava izhodišč in koncepta izvajanja mediacije in arbitraže, 

na podlagi tega pa bo potrebno sprejeti tudi splošni akt. Pričetek te dejavnosti (razen priprav nanjo) v 

letu 2019 ni predviden. 

 

2.  AKTI ZBORNICE IN ZAKONODAJA 

Z letom 2019 se bo začelo zaključevati obdobje spremembe zakonodaje, ki so posledica sprememb 

krovnih gradbenih zakonov (GZ, ZUreP, ZAID). Zaradi tega je bilo potrebno spremeniti večino 

pravilnikov in podzakonskih aktov, na zbornici pa se je posledično sprejel nov statut in spremenili ali 

na novo sprejeli skoraj vsi splošni akti. Vso delo še ni opravljeno in v letu 2019 ga bo potrebno 

zaključiti. 

 

2.1. Sprejem aktov, ki jih nalaga nov statut zbornice 

Statut zbornice je bil objavljen v Uradnem listu RS št 81/2018 z dne 14.12.2018 in s tem tudi 

uveljavljen. 

V roku enega leta po uveljavitvi statuta, torej do decembra 2019, mora zbornica v skladu s svojim 

statutom sprejeti naslednje splošne akte: 

1. Splošni akt o volitvah in imenovanjih funkcionarjev ZAPS, 

2. Splošni akt o obliki in vsebini enotnega žiga pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega 

arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca, 

3. Splošni akt o članarini in prispevkih ZAPS, 

4. Poslovnik skupščine ZAPS, 

5. Poslovnik delovnih in predstavniških teles ZAPS, 

6. Poslovnik upravnega odbora ZAPS, 

7. Poslovnik strokovnega sveta ZAPS, 

8. Splošni akt ZAPS o izvajanju postopkov mediacij in arbitraž, 

9. Splošni akt o varovanju osebnih podatkov in poslovne tajnosti ZAPS in 

10. Splošni akt o sistemizacijo delovnih mest in delovna razmerja delavcev v strokovnih in drugih 

službah. 
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Prvi trije splošni akti (točke 1 do 3) so že v delu in jih bo skupščina predvidoma sprejela še v letu 2018 

oziroma v začetku leta 2019. Poslovniki (točke 4 do 7) bodo predvidoma pripravljeni še pred 

volitvami, torej spomladi 2019.  Ostali splošni akti (točke 8 do 10) bodo ostali za pripravo in sprejem v 

času po volitvah. S sprejemom naštetih aktov bo končano dvoletno obdobje prilagajanja internih 

aktov zakonodajnemu trojčku. 

 

2.2. Zakonodaja 

Zbornica bo nadaljevala z aktivno vlogo pri spreminjanju obstoječe zakonodaje in sprejemanju nove.  

Pri tem bo potrebno : 

1) evalvirati sprejeto zakonodajo, podati pripombe nanjo in po potrebi predlagati njene 

spremembe, 

2) ubraniti in utemeljiti vsebine iz sprejete zakonodaje, ki so pozitivne tako za stroko, kot tudi 

javni interes (položaj stroke, obvezen PZI in uporabna dovoljenja,…), 

3) ponovno si priboriti si nekatere izgubljene pravice (status imetnikov licence P, vodja del) in 

4) sodelovati v procesu priprave preostalih podzakonskih aktov (pravilnik o OPPN, itd.). 

 

2.3. Pravila stroke 

Zbornica mora v letu 2019 zaključiti projekt priprave pravil stroke, ki jih pripravlja v sodelovanju z IZS 

in MOP. Gre za enega pomembnejših dokumentov zbornice (potrditi ga mora tudi MOP), s katerim 

bodo definirane storitve naših članov v okviru opravljanja poklicnih nalog, s tem pa bomo dobili tudi 

osnovo za postavitev natančnega cenika naših storitev in objektivnih meril za strokovni nadzor nad 

delom članov.   

Hkrati s pripravo Pravil stroke poteka priprava Tehničnih navodil za izdelavo načrtov. Gre za navodila, 

ki jih v slovenskem prostoru doslej nismo imeli in bodo služila projektantom, kot pomoč pri izdelavi 

načrtov. Navodila bodo sčasoma postala del Pravil stroke, kar pomeni da bo uporaba Navodil 

zavezujoča. 

 

2.4. Kompetenčna platforma 

Po sprejetju platforme za prostorsko načrtovanje in platforme za krajinsko arhitekturo bo v 

sodelovanju s fakultetami potrebno sprejeti tudi platformo za arhitekturo. 

 

3. NATEČAJI IN JAVNA NAROČILA 

Spremljanje natečajev in javnih naročil je naloga zbornice, ki ji jo daje ZAID, a ker ima natečajna 

dejavnost pri delovanju zbornice tako velik pomen, so obravnavani v ločeni točki. 

 

3.1. Organizacija natečajev 

Organizacija natečajev bo ostala ena glavnih dejavnosti zbornice. Natečajna služba je dobro utečena. 

Načrtuje se, da se bo v prihodnjem letu se bo število natečajev, organiziranih v okviru zbornice, še 

povečalo. 

Ob organizaciji natečajev zbornica skrbi tudi za razvoj same natečajne dejavnosti, tako v smislu 

zaščite svojih članov, udeležencev natečajev, kot tudi skrbi za zanesljive rezultate natečajev v korist 
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naročnikov. V ta namen se bo v letu 2019 nadaljevalo večletno delo na področju avtorstva, potrebno 

bo zmanjševati količino dela, ki ga udeleženci natečajev morajo opraviti, predvidena je tudi izdelava 

cenika natečajev in natečajnih nagrad po vzorcu Arhigrama.  

 

3.2. spremljanje natečajev drugih organizatorjev 

Zbornica mora v skladu z ZAID spremljati javna naročila na področju arhitekturnih storitev, torej tudi 

natečaje, ki jih razpisujejo druge organizacije. V ta namen je že pripravljen pregled drugih natečajev 

na spletni strani zbornice s t.i. semaforjem, ki kaže primernost določil natečajnih pogojev. Poskusno 

sta že objavljena dva natečaja izven ZAPS, v 2019 pa bo potrebno vzpostaviti sistem rednega 

spremljanja natečajev in sistematizacijo njihovega ocenjevanja.  

 

3.3. Spremljanje javnih razpisov na področju arhitekturnih storitev 

V letu 2019 bo potrebno poleg natečajev začeti sistematično spremljati tudi ostale javne razpise na 

področju arhitekturnih storitev, kot to določa ZAID. Spremljanje razpisov bo za zbornico kadrovsko 

velik zalogaj, ki pa hkrati predstavlja tudi priložnost za stroko: ZJN-3 namreč določa, da mora naročnik 

na javnem razpisu izločiti ponudbe, ki jih ni moč uresničiti brez kršenja delovne in druge zakonodaje, 

kar pomeni, da imamo za primere javnih razpisov že uzakonjeno podlago za minimalen cenik, ki ga pa 

moramo začeti tudi smiselno uporabljati. Pri čemer bo v korist dodatek Arhigramu za določitev 

minimalne cene po ZJN-3.  

 

4. PROJEKTI ZAPS 

 

4.1. Arhigram 

Trenutno je na strani ZAPS objavljena beta različica Arhigrama 4. Ko bodo pravila stroke natančno 

definirala, kakšen je obseg projektantskih storitev, bo potrebno Arhigram zasnovati na novo in ga 

vezati na storitve po pravilih stroke. Ob tem bo potrebno tudi narediti izračun minimalne cene 

arhitekturnih storitev po ZJN-3, ki na javnih naročilih predpisuje izločitev ponudb, ki jih ni možno 

uresničiti brez kršitev delovne in druge zakonodaje. Arhigram bo dopolnjen z izračunom vrednosti 

storitev za krajinskoarhitekturne načrte.  

 

4.2. Informacijski sistem 

Skupščina je pooblastila vodstvo in generalnega sekretarja zbornice za izbor ponudnika in za izvedbo 

vpeljave novega informacijskega sistema, ki bo omogočil lažje in hitrejše izvedbo ponavljajočih se 

opravil (izdajanje potrdil, evidentiranje, …),poenotenje baz podatkov na ZAPS (imenik, mailing liste) in 

med drugim tudi izvedbo elektronskih volitev.  Zaključek izvedbe informacijskega sistema je 

predviden v sredini leta 2019. 
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5. DELO ZA ČLANE 

 

5.1 Splošna strokovna pomoč članom 

Zbornica bo nadaljevala aktivnosti na področju splošne strokovne pomoči članov, ki predstavlja 

predvsem naslednje aktivnosti: 

1) redno objavljanje nove sprejete zakonodaje na spletni strani ZAPS, 

2) priprava vzorcev pogodb in drugih dokumentov in 

3) priprava vzorcev projektne dokumentacije. 

V letu 2019 bo zbornica pripravila priročnik z navodili in pojasnili glede poslovanja gospodarskih 

družb članov (novosti po novi zakonodaji, dvoživke s.p. / d.o.o., in podobno). 

 

5.2. Pisarna za pomoč članom 

Zbornica že dolgo izvaja dejavnost pomoči članom, vendar ta pomoč ni formalizirana in tudi ne dovolj 

opazna - večina članov sicer ne ve, da se lahko v določenih primerih obrnejo na zbornico. V letu 2019 

bomo pomoč članom sistematizirali in okrepili (po potrebi tudi kadrovsko in/ali z zunanjimi 

strokovnjaki, če bodo to omogočale finance). Pomoč članom je namenjena predvsem naslednjim 

področjem: 

1) tolmačenje zakonov in predpisov, 

2) pomoč pri vodenju upravnih postopkov in  

3) pomoč pri sporih z naročniki. 

4) pomoč pri računovodskih in drugih pravilih, ki se tičejo poslovanja člana. 

Ker tovrstna pomoč lahko povsem zapolni kadrovske in finančne zmogljivosti zbornice, bo potrebo 

uvesti tudi njene omejitve (na člana in v celoti) in začeti s poizkusnim obdobjem. 

 

5.3. Dialog z UE in občinami 

V letu 2019 bomo vodili intenziven dialog z občinami in upravnimi enotami, s katerim želimo na krajši 

rok reševati najbolj akutne težave pri vodenju upravnih postopkov ter na daljši rok pa vzpostaviti 

enostavnejšo vodenje postopkov in intenzivnejši pretok informacij med vsemi vpletenimi stranmi.  

 

5.4. Izobraževanje 

Izobraževanje, ki se je doslej izvajalo preko ločenih projektov (Prof/Trac, DSI), se bo odslej vodilo v 

okviru stalnega poklicnega usposabljanja članov. Vsebine so že zajete v točki javnih pooblastil. 

 

6. DRUŽBENE DEJAVNOSTI  

V letu 2019 je predvideno organiziranje naslednjih dogodkov: 

 

6.1 Dan arhitektov 2019.  

Osrednja letna prireditev zbornice s podelitvijo Zlatih svinčnikov in drugih nagrad, s predavanji in 
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okroglo mizo, predvidoma ponovno v enakem formatu, v enakem terminu in na isti lokaciji (MAO) kot 

že nekaj preteklih let. 

 

6.2 Svetovni gradbeni forum WCF 2019 

WCF 2019 bo celotedenski dogodek v začetku aprila v Ljubljani z več sto udeleženci, ki ga organizira 

IZS s konzorcijem organizatorjev, med katerimi je tudi naša zbornica. Zbornica bo sodelovala s krajšo 

konferenco ob forumu; na konferenci bodo predavali naši člani, ki bodo s tem imeli možnost 

predstaviti svojo dejavnost drugačnemu občinstvu, investitorjem in graditeljem iz vsega sveta.  

 

6.3 Konferenca Share Architects v Ljubljani 

Konferenca bo organizirana konec marca v Ljubljani, predvidoma v hotelu Intercontinental, in bo 

izvedena v sklopu serije konferenc, ki jih Share Architects organizira v vzhodni in srednji Evropi. 

Nastopili bodo tuji in domači arhitekti, dogodek je namenjen predvsem arhitektom v praksi (ne 

študentom), je brezplačen oziroma krit iz sponzorskih sredstev. Zbornica bo sodelovala s promocijo 

med člani in s pomočjo pri oblikovanju programa, brez finančnih obveznosti.  

 

7. VOLITVE 

V začetku leta 2019 bo Zbornica razpisala redne volitve za člane skupščine in za predsednika zbornice. 

To bodo prve volitve, izvedene v skladu z novim statutom in novim splošnim aktom o volitvah, hkrati 

pa bodo to tudi prve volitve, po katerih bo mandat izvoljenih funkcionarjev štiri leta in ne več le dve 

(skladno z ZAID). 

Do razpisa volitev bo potrebno pripraviti vse aktivnosti, da bodo člani skupščine lahko odločili o 

izvedbi elektronskih ali klasičnih volitev (po pošti). 

Volitve bodo predvidoma razpisane na redni skupščini zbornice konec januarja, kar pomeni, da bo po 

dvomesečnih volilnih opravilih glasovanje potekalo v zadnjem tednu marca in prvem tednu aprila, 

novo vodstvo pa bo imenovano na prvi ustanovni skupščini v mesecu maju.  

Z volitvami bo končano vmesno obdobje vodstva zbornice z manjšimi pooblastili, hkrati pa bo 

zbornica tudi vstopila v obdobje polnega delovanja v skladu z ZAID in novim statutom. Večina zgoraj 

naštetih dejavnosti bo potrebno opravljati še naprej, saj gre za redne dejavnosti oziroma  za že dane 

zaveze. Nova ekipa pa bo tem dodala tudi nove dejavnosti, ki bodo izhajale iz njihovega volilnega 

programa.  

 

Ljubljana, 14.12.2018 

 

Upravni odbor ZAPS: 

Tomaž Krištof, v.d. predsednika ZAPS 

Aleš Vrhovec 

Mika Cimolini 

Sergej Hiti 


