
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovane članice, spoštovani člani ZAPS! 

Začel se je kandidacijski postopek za volitve za funkcionarje ZAPS: 

− predsednika zbornice,  

− člane skupščine, 

− člane disciplinskih organov.  

 

Kandidacijski postopek bo potekal od 3. marca do 3. aprila 2023. 

V prilogi temu dopisu so tudi vsi potrebni obrazci za kandidiranje. 

 

 

Prosimo vas, da si pred pričetkom izpolnjevanja obrazcev, natančno preberete 

navodila za kandidiranje. V primeru nejasnosti preverite Statut ZAPS in Splošni 

akt o volitvah in imenovanjih funkcionarjev ZAPS, ki sta objavljena na spletnem 

naslovu: https://zaps.si/predstavitev/akti-zbornice/ 

Kandidature v kuverti z označbo »Volitve ZAPS 2023 – kandidatura« po pošti ali 

osebno dostavite na sedež zbornice na naslov: ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana 

do vključno 3. aprila 2023. Kandidature, ki so priporočeno poslane zadnji dan, 

predviden za kandidiranje, se štejejo za pravočasne. 

 

V nadaljevanju pojasnjujemo podrobnosti glede kandidacijskih postopkov za 

posamezne funkcije. 

 

 

 

https://zaps.si/predstavitev/akti-zbornice/


 
 

 
 

 

Za predsednika zbornice lahko kandidira vsak član zbornice z aktivnim poklicnim 

statusom, torej vsak član, vpisan v imenik, razen tistih, ki imajo status v 

mirovanju. Kandidaturi mora biti priloženih vsaj 20 (dvajset) podpisov podpore  

članov ZAPS, zaželena je tudi priložitev volilnega programa, ki se objavi na 

spletni strani ZAPS. 

Za podpise podpore zaprosite svoje kolege, ki priloženi obrazec podpišejo in 

žigosajo s svojo osebno štampiljko. Člani, ki jim status miruje, obrazec podpišejo, 

namesto osebnega žiga pa navedejo le evidenčno številko.  

Po koncu kandidacijskega postopka bo volilna komisija obvestila vse kandidate 

za predsednika o drugih prispelih kandidaturah in imenih kandidatov ter pet dni 

zatem potrdila kandidature. Kandidat za predsednika po potrditvi kandidatne 

liste ne more odstopiti od svoje kandidature. 

Volitve predsednika ZAPS se izvajajo po dvokrožnem sistemu. Predsednik ZAPS 

postane tisti kandidat, ki prejme večino vseh prejetih glasov. Če nobeden izmed 

kandidatov v prvem krogu volitev ne prejme večine vseh glasov, se v drugi krog 

uvrstita tista kandidata, ki sta v prvem krogu prejela največje število glasov.  

Vložitev kandidature za predsednika ni ovira za hkratno vložitev kandidature za 

člana skupščine. V primeru istočasne izvolitve za predsednika ZAPS in člana 

skupščine se šteje, da je kandidat sprejel mandat za predsednika ZAPS.  

 

 

Za člana skupščine lahko kandidira vsak član zbornice z aktivnim poklicnim 

statusom, torej vsak član, vpisan v imenik, razen tistih, ki imajo status v 

mirovanju. V skupščini so zastopani predstavniki vseh matičnih sekcij in 

predstavniki vseh regij na podlagi desetih kandidatnih list. 

Član zbornice lahko kandidira le na kandidatni listi svoje regije ali na kandidatni 

listi svoje matične sekcije. Vsak član zbornice lahko kandidira le na eni 

kandidatni listi za člane skupščine. 

Vsak član zbornice je član le ene regije in najmanj ene matične sekcije. Volilna 

komisija je pripravila za vsako kandidatno listo svoj volilni imenik – na določeni 

kandidatni listi lahko torej kandidirate le, če ste uvrščeni v volilni imenik za to 

listo. Volilni imeniki so objavljeni na spletni strani zbornice, dostopni pa so tudi 

na sedežu zbornice. 

Kot neveljavne bo volilna komisija zavrgla vse tiste kandidature na listi matične 

sekcije oz. regije, kateri kandidat ne pripada ali če bo kandidiral za več funkcij na 

istem obrazcu! 

Kandidat, ki na volitvah prejme najvišje število glasov na kandidatni listi svoje 

regije, praviloma postane tudi predsednik te regije, naslednji po številu glasov pa 

namestnik predsednika regije. Kandidat, ki prejme najvišje število glasov na 

kandidatni liste določene matične sekcije, je praviloma izvoljen za predsednika te 

sekcije. 



 
 

 
 

Kandidatne liste za člane skupščine so: 

 

Številka 

kandidatne 

liste 

Kandidatna lista Število 

predstavnikov  

v skupščini 

1. predstavniki matične sekcije arhitektov 3 

2. predstavniki matične sekcije krajinskih arhitektov 3 

3. predstavnika matične sekcije prostorskih načrtovalcev 3 

4. predstavniki 1. regije: Ljubljana  

(kraji s poštno številko 1...) 
10 

5. predstavniki 2. regije: Maribor  

(kraji s poštnima številkama 2... in 9...) 
5 

6. predstavniki 3. regije: Celje  

(kraji s poštno številko 3...) 
3 

7. predstavniki 4. regije: Kranj  

(kraji s poštno številko 4...) 
3 

8. predstavniki 5. regije: Nova Gorica  

(kraji s poštno številko 5...) 
3 

9. predstavniki 6. regije: Koper  

(kraji s poštno številko 6...) 
3 

10. predstavniki 7. regije: Novo Mesto  

(kraji s poštno številko 8...) 
3 

 

Kandidatom za člana skupščine ni potrebno zbirati podpisov podpore drugih 

članov zbornice in kandidaturi ni potrebno prilagati volilnega programa. 

 

 

Za člane disciplinskih organov se razpisujejo naslednje funkcije:  

− disciplinski tožilec,  

− namestnik disciplinskega tožilca, 

− član disciplinskega sodišča. 

Kandidira lahko vsakdo, tudi posamezniki, ki niso člani zbornice. Kandidati lahko 

vlagajo kandidature sami, lahko pa jih predlagajo tudi upravni odbor ali strokovni 

sveti matičnih sekcij. V disciplinskem sodišču morajo biti zastopani člani vseh 

matičnih sekcij. 

Funkcija člana disciplinskega organa je nezdružljiva z drugimi funkcijami v 

zbornici. Kandidat lahko kandidira le za en disciplinski organ, sicer bo 

kandidatura zavržena. 

Kandidati morajo na obrazcu za kandidiranje navesti, za kateri disciplinski organ 

kandidirajo. Kandidatom za disciplinske organe ni potrebno zbirati podpisov 

podpore drugih članov zbornice in kandidaturi ni potrebno prilagati volilnega 

programa. 



 
 

 
 

 

 

Volilna komisija bo po izteku kandidacijskega postopka preverila veljavnost 

vloženih kandidatur in pripravila ter objavila kandidatne liste. Kandidati za 

predsednika  zbornice bodo morali pred začetkom volitev objaviti volilne 

programe na spletni strani zbornice. Kandidatom za članstvo v ostalih organih 

ZAPS ni potrebno pripraviti programov. 

Volitve za predsednika in člane skupščine ter posredno tudi drugih organov ter 

komisij ZAPS bodo opravljene po pošti ali elektronsko v času od 5. do 19. maja 

2023. Volitve so tajne.  

Volitve članov disciplinskih organov bodo člani novoizvoljene skupščine izvedli 

na svoji prvi seji. 

 

 

 

Vabimo vas, da se vabilu za kandidaturo na razpisane funkcije odzovete v čim 

večjem številu, saj z dejavnostjo v zbornici lahko aktivno usmerjate delo in 

razvoj naše stanovske organizacije. Vaše nove ideje bodo obogatile stroko in 

doprinesle k boljšim rezultatom dela. Naj bo kandidiranje za eno od funkcij v 

zbornici poklicni, strokovni in etični izziv! 

 

S spoštovanjem, 

 

Volilna komisija ZAPS: 

Jadranka Grmek, univ.dipl.inž.arh. 

Janja Rupnik Brodar, univ.dipl.inž.arh.  

Jaka Sokler, mag.inž.arh.  

 

 


