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Cenik članarin in drugih prispevkov zaps za posamezno koledarsko leto  

Cenik članarin in drugih prispevkov ZAPS za leto 2023 

ČLANARINE cena v EUR* 

Članarina za pooblaščene arhitekte, krajinske arhitekte in 

prostorske načrtovalce z aktivnim poklicnim nazivom 
315,00 

Znižana članarina za pooblaščene arhitekte, krajinske arhitekte in 

prostorske načrtovalce s poklicnim nazivom v mirovanju  
100,00 

DRUGI PRISPEVKI 

Vpisnine v imenik 

Vpisnina v imenik pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov in 

prostorskih načrtovalcev 
265,00 

Pristojbina za vpis/vodenje prostovoljnega imenika ZAPS - 

Seznam občinskih urbanistov 

Vpisnina v seznam občinskih urbanistov 100,00 

Letna pristojbina za vodenje seznama občinskih urbanistov  70,00 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij 

Taksa za vlogo za priznavanje po splošnem sistemu in v 

postopkih priznavanja izobraževanja 
35,00 

Taksa za vlogo za priznavanje poklicnih izkušenj 25,00 

Taksa za odločbo za priznavanje po splošnem sistemu in v 

postopkih priznavanja izobraževanja 
35,00 

Taksa za odločbo za priznavanje poklicnih izkušenj 25,00 

STROKOVNI IZPITI 

Pristojbina za opravljanje strokovnega izpita 800,00 

Pristojbina za opravljanje dopolnilnega strokovnega izpita 400,00 

Pristojbina za opravljanje popravnega strokovnega izpita 400,00 

Pristojbina za preverjanje ustreznosti izobrazbe za pridobitev 

poklicnega naziva pooblaščeni prostorski načrtovalec (PPN) 
150,00 

Kotizacija za pripravljalni tečaj za strokovni izpit **  Znižana* Osnovna* Višja* 

1 dan 150,00 225,00 300,00 

2 dneva 300,00 450,00 600,00 

3 dni 450,00 675,00 900,00 
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4 dni 600,00 900,00 1.200,00 

5 dni 750,00 1.125,00 1.500,00 

6 dni 900,00 1.350,00 1.800,00 

7 dni 1.000,00 1.500,00 2.000,00 

STALNO POKLICNO USPOSABLJANJE** Znižana* Osnovna* Višja* 

Kotizacija za krajši dogodek do 1 ure 20,00 39,00 65,00 

Kotizacija za krajši dogodek do 3 ure 39,00 78,00 130,00 

Kotizacija za dogodek nad 3 ure 59,00 117,00 195,00 

Kotizacija za enodnevno strokovno ekskurzijo – strokovni del 104,00 156,00 260,00 

Kotizacija za večdnevno strokovno ekskurzijo 
Določi se glede na strošek 

organizacije posameznega dogodka 

DRUGI STROŠKI 

Pristojbina za vpis/izbris mirovanja poklicnega naziva na zahtevo 

člana več kot enkrat na leto 
53,00 

Pristojbina za razširitev pooblastila 53,00 

Pristojbina za izdajo potrdila o vpisu več kot enkrat na leto 10,00 

Pristojbina za izdajo odločbe o zavrnitvi vloge za vpis v imenik  - 

Strošek za vpis/izbris mirovanja poklicnega naziva po uradni 

dolžnosti 
35,00 

Strošek v zvezi s preklicem žiga in drugih identifikacijskih znakov 

ZAPS 
- 

Strošek izdaje enotnega žiga na posebno zahtevo člana  35,00 

Potrdilo o ustreznosti izobrazbe 25,00 

Izdaja drugih potrdil (o udeležbi pri natečajih, stanju kreditnih 

točk ipd.)** 
- 

Nadomestilo za izvajanje postopkov reševanja sporov (mediacije, 

arbitraže) se obračuna po porabljenih urah / postavka strokovne 

ure** 

- 

Ura strokovnega dela služb ZAPS**  

DOSTOP DO SPLETNIH VSEBIN ZAPS** 

Dostop do nekaterih spletnih vsebin za posameznike, ki niso člani 

ZAPS** 
 

OPOMINI 

Prvi opomin za plačilo zapadlih obveznosti - 

* Vrednosti so v bruto zneskih.  

** ZAPS storitev zaračunava kot storitev iz lastne dejavnosti, zato se za opravljeno storitev 

obračuna DDV po vsakokrat veljavni davčni stopnji. 


