Program kandidata za predsednika ZAPS, volitve 2017

Aleš Prijon, u.d.i.a. – KANDIDAT ZA SPREMEMBE
Z ekipo: Miha Dešman, Tomaž Krištof, Boris Matić, Ivan Stanič, Mima Suhadolc, Aleš Vrhovec

Spoštovane kolegice in kolegi!
Volitve za predsednika ZAPS so bile pred dvema letoma. Tedaj sem se zavzemal za afirmacijo
stroke v družbi in zaščito kvalitete grajenega prostora.
V dveh letih se problemi stroke niso spremenili. Edini omembe vreden uspeh, ki smo ga
dosegli, je vrnitev obveznega razpisa javnega arhitekturnega natečaja, ko gre za gradnjo iz
javnih sredstev, zapisan v Zakon o javnem naročanju. Tudi za to smo zaslužni posamezniki
(predvsem v Društvu arhitektov Ljubljana, Mreži za prostor, Društvu Maja Farol in PIC
nevladnih organizacij), ne pa Zbornica.
Vendar pa bi morala Zbornica početi ravno to - zagotavljati pogoje za dostojno strokovno delo
arhitektov! Zato tokrat ponovno kandidiram za predsednika Zbornice za arhitekturo in prostor.
Prepričan sem, da članstvo ne potrebuje še enega mandata kontinuitete sedanjega
vodstva, pač pa novo, svežo ekipo, ekipo zavezano spremembam, borbi za izboljšanje
statusa arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev.
V besedilu programa se izraz »arhitekt« nanaša na arhitekte, krajinske arhitekte in
prostorske načrtovalce, kakor tudi en spol pomeni obenem oba.

Moj program za predsednika:
1. Vnos obveznega cenika arhitekturnih storitev v zakon
2. Odprava administrativnih ovir in slabe birokracije
3. Znižana stopnja davka za arhitekturne storitve
K 1.
Cenik je bil iz zakonodaje umaknjen zaradi Direktive EU o preprečevanju monopolov. Vendar pa je bilo že v 2.
odstavku direktive jasno navedeno, da Komisija države članice posebej opozarja, naj tega ne aplicirajo na regulirane poklice, kar pa arhitektura seveda je.
Uradniški refleks izpolnjevanja ukazov brez razmisleka in slepa pohlevnost sta povzročili, da se je napačno tolmačenje direktive izpeljalo od MF, preko MOP do ZAPS. Zbornica tedaj ni bila pripravljena iti v pravni boj za zaščito
poklica.
Kot predsednik bom zahteval in s pravnimi ter javnimi pritiski dosegel, da se bo napaka popravila in ustrezno
formalno regulirala. Tudi s tožbami v konkretnih primerih in tudi proti odgovornim ministrstvom.

K 2.
Eno večjih težav v upravnih postopkih predstavlja uradništvo, ki se po eni strani boji odločati in za vsak slučaj, da
ne bi naredilo napake, odločbe raje zavrača, po drugi strani pa si prilašča pristojnosti, ki jih nima. O strokovnosti načrta odloča le odgovorni projektant s svojim podpisom in zavarovanjem. Krivi načeloma niso posamezniki,
temveč sistemska ureditev države, ki pristojnosti podeli, potem pa se obnaša, kot da jih ni, da si navidezno ohrani
več kontrole. Če ima arhitekt licenco, s katero odgovarja za svoje delo, ni razloga, da njegov projekt kontrolira še
uradnik, ki primerljivega znanja nima! »Control freaks« politika je odraz nerazjasnjenih pravil in odnosov.

Tudi na ministrstvih (posebej v kulturi) in državnih organih, ki so v postopkih soglasodajalci je opazen izražen
refleks »culture of no«.
Država kulturnike vsake tri leta ocenjuje in tudi mi bomo ocenjevali uradništvo (nekaj podobnega je predlagal že
Nacionalni svet za kulturo v prejšnji sestavi). Dobre bomo podprli in predlagali nagrajevanje, za slabe pa zahtevali
zamenjavo. Veliko je arhitektov, predvsem mladih, ki bi z veseljem in odgovorno opravljali varen uradniški poklic,
namesto da se kot prekarni delavci prebijajo po socialnem robu.
Odpraviti moramo (tudi normativno) cel kup slabih praks, ki ustvarjajo birokratske ovire in zaplete – na primer
projekti brez predvidenih toleranc, prakso večkratnih zahtev za dopolnitev projekta, »copy-paste« sezname dopolnitev, ki nimajo povezave s konkretnim projektom, neupoštevanje časovnih rokov soglasodajalcev, arbitrarna
tolmačenja referentov v škodo strank itd.
Prepoznati in propagirati moramo primere dobrih praks na upravnih enotah. ZAPS mora biti vključena v uradniške
koordinacije, ki določajo prakso upravnih enot.
V javnem diskurzu moramo biti jasni. Odprava administrativnih ovir ne pomeni deregulacije. Ravno nasprotno,
sem nasprotnik neoliberalističnih apetitov in zagovornik regulacije. Regulacija prvenstveno ščiti skupno dobro in
javno korist, to je njen osnovni namen.
Noben objekt ne bi smel stati brez gradbenega dovoljenja. Tudi enostavni bi morali imeti temu ustrezno enostavno gradbeno dovoljenje.

K 3.
Ob spremembi iz prometnega davka v DDV je uradništvo davek za arhitekturne storitve dvignilo iz znižane na
polno stopnjo (sedaj bi to bilo iz 9,5 na 22 %). Argument je bil, da so arhitekturni načrti izdelani strojno, saj se
rišejo z računalnikom. Argument je seveda slaboumen, saj pisateljem niso predpisali višje stopnje, če ne pišejo z
gosjimi peresi. Tedaj so se upirali le posamezniki in nekateri biroji, Zbornica je bila pa tiho.
Čeprav ima vsa kultura in tudi nekatere izrazito pridobitne dejavnosti (privatno zobozdravstvo) nično stopnjo DDV,
nam ne priznajo niti znižane, kar je nedopustno. Ker je naše strokovno delo storitev in ne preprodaja, predstavlja
DDV seveda neposredno zvišanje naših cen, ki gre naravnost v proračun.
Ukiniti moramo tudi cedularne obdavčitve za kulturne delavce, ker je družbeno nepravična in za nizke dohodke
neugodna in neprimerna. Namesto tega moramo ponovno vzpostaviti dohodninske lestvice.
Kot predsednik bom zahteval, da se arhitekte na področju obdavčitve izenači z drugimi kulturnimi delavci!
S tem bodo arhitekturne storitve za stranke dostopnejše.
Gre tudi za simbolno priznanje mesta pomembne kulturne funkcije arhitekturi.

DRUGE TOČKE PROGRAMA:
4. Prepoznavnost in družbena angažiranost ZAPS
Zbornica mora odločno nastopati v javnosti in medijih ter zagovarjati svoja stališča. Odzivati se mora na
aktualne dogodke. Trenutno tega sploh ne počne.
Ob perečih strokovnih (uničevanje dediščine) in družbenih (status kulturnikov) vprašanjih mora biti Zbornica
odločna, glasna in tudi konfliktna, ko je to potrebno. Odzivati se moramo na aktualne dogodke, se javno opredeljevati, organizirati akcije podpore. Povezovati se moramo z drugimi angažiranimi subjekti pri vprašanjih
urejanja prostora – z drugimi kulturniškimi organizacijami, fakultetami, strokovnimi združenji itd.
Uvedel bom stalno komunikacijo z mediji: redno obveščanje, organizacijo tiskovnih konferenc in okroglih
miz. Mediji informacije v resnici potrebujejo in potrebno jih je tudi navaditi na to, da jih pri nas dobijo. Tako bo
stroka in njeni problemi prepoznavna tudi laični javnosti, obenem pa bomo vplivali na javno mnenje in izvajali
pritisk na organe odločanja, ki nas trenutno še kar ignorirajo.

Cilj je tudi, da se politični diskurz v sferi države zamenja za strokovnega. Ne smemo dovoliti, da politika na
račun prostora prodaja populistične floskule (npr. gradnja brez PZI – kdo bo pa postavil nov objekt neukemu
državljanu, ki se mu bo podrl, ker mu bo zidar kar po navdihu, brez načrta, polagal armaturo?)
5. Organizacija in naloge zbornice
Zbornica mora biti orodje, s katerim kolegi lahko realizirajo svoje ideje na področju interesa stroke. Odprta
mora biti za pobude in konkretne predloge. Kdor ima idejo, kaj v javno dobro lahko Zbornica naredi, mora imeti
možnost, da jo Zbornici predstavi in da ga ta podpre v realizaciji te ideje, skozi dejavnosti zbornice. Takšni
aktivisti / funkcionarji Zbornice morajo biti tudi spodbujani in samostojni v nagovarjanju javnosti in popularizaciji konkretnih projektov, ki jih vodijo.
Zbornica mora zastopati interese vseh vključenih strok. Tako arhitektov kot tudi krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev. Trenutno so odnosi med strokami zelo razrahljani, kar je potrebno preseči. Osredotočiti
se je potrebno na skupne interese, ne na razlike, in skladno s tem tudi delovati - tako navznoter, kot navzven.
Z notranjimi razprtijami zbornica izgublja legitimiteto.
Zbornica se bo posebej zavzemala za status in pogoje dela mladih arhitektov. Mladi arhitekti so po študiju
vrženi na nedelujoči, okrnjen trg, prepuščeni vsakršnemu izkoriščanju in prekarnosti. Nimajo možnosti, da si
dostojno uredijo eksistenco, in še manj, da bi se lahko strokovno realizirali.
Zbornica bo mladim arhitektom pomagala na več načinov.
-

-

S sprejetjem obvezujočega priporočila (spoštovanje bo vezano na etični kodeks) bomo določili najnižje dovoljene cene za posamezne arhitekte (študente, diplomante, arhitekte z licenco, vodje projekta).
Ščitili bomo avtorske pravice mladih kolegov. Pogosto se mlajšim arhitektom formalno ne prizna njihov avtorski delež v projektni skupini. To razumemo kot kršitev intelektualne lastnine.
Mlade diplomante bomo vključili v Zbornico, s pravico sodelovanja v projektih in organih zbornice in pasivno
volilno pravico (podobno kot za člane z mirujočim žigom), s čimer bodo lahko aktivno sooblikovali politiko
Zbornice. Ustanovili bomo posebno sekcijo mladih arhitektov, ki bo delovala kot posvetovalno telo v vseh
ključnih organih zbornice.
Vzpostavitev mentorskega programa za kandidate za strokovni izpit. Program naj bi zagotavljal željene standarde in dobre prakse mentorstva. Zbornica bo stimulirala dobro mentorstvo in ga promovirala.
Zbornica mora predvsem voditi javni diskurz o relevantnih strokovnih vprašanjih, tega je bilo doslej izredno
malo. Pri tem mora angažirati vse sekcije, organe in članstvo v zvezi s posameznimi aktualnimi vprašanji
urejanja prostora. Izredno pomembno je tudi obnoviti sodelovanje s strokovno civilno družbo v okviru skupine
Odgovorno do prostora.
Zbornica mora biti aktivna tudi v populariziranju prostorskih vrednot in znanj. Podpirati mora projekte izobraževanja in osveščanja javnosti (npr. delavnice arhitektura za otroke). Zavzemati se mora tudi za afirmacijo
likovnosti v javnosti. Tako skozi programe osveščanja, kot tudi skozi zahteve za povečanje števila ur likovnim
vsebinam v šolah. Arhitektura je temeljna likovna umetnost, saj arhitekturo uporabljaš in vpliva nate, tudi če
nočeš. Pri drugih umetnostih se pa sam odločiš kdaj in kako se jim boš posvetil. Do 19. stoletja je tudi kiparstvo veljalo predvsem za dejavnost okraševanja arhitekture.
Zbornica bo aktivna tudi pri regionalnem povezovanju stroke. Posamezna društva arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev ter regijske odbore bo pri organizaciji aktualnih dogodkov strokovno in
medijsko podprla.
Zbornični dogodki bodo v največji možni meri organizirani po regijah (razstave, okrogle mize). Na primer
vsako leto v drugi regiji, v skupni organizaciji ZAPS in regionalnega odbora ali društva. Dogodki bodo povezani
tudi z družabnim programom, saj se največ dobrih idej izmenja, ali celo ustvari, v prijateljski debati sproščenega neformalnega druženja.
Mandat funkcionarjev zbornice je potrebno iz dvoletnega let spremeniti v štiriletnega, ob hkratni omejitvi
števila zaporednih mandatov. Volitve za predsednika morajo biti dvokrožne, da je dejansko izvoljen kandidat
z večinsko podporo. Za zagotovitev večje udeležbe je potrebno uvesti elektronsko glasovanje, ki je tudi precej
cenejše od papirnega.

6. Natečaji in javna naročila
V ZJN-3 je sedaj določilo, da je potrebno izvesti javni projektni natečaj za investicije iz javnih sredstev (država,
lokalne skupnosti), ki presegajo 2.500.000 eur. Zahtevali bomo, da se prag zniža na 1.500.000 (kar je podobno, kot je v zakonu pred leti že bilo), ter da bo javni natečaj obvezen tudi za ostale investitorje (privatne),
kadar gre za posege, ki vplivajo na kvaliteto širše okolice ali večje javne površine (kot je v zakonu tudi že bilo).
Pri drugih javnih naročilih s področja arhitekture je potrebno ukiniti kriterij najnižje cene. Najnižja cena pogosto pomeni največji strošek, zaradi vse nestrokovnosti in neracionalnosti, ki spremlja slabo storitev.
Pri javnih razpisih moramo preprečevati nelojalno konkurenco. Zbornica mora razpisom slediti, ter razpisovalcem tudi svetovati glede razpisnih pogojev in priporočene cene.
V primeru nekorektnih razpisov (tudi zasebnih), ki med drugim omogočajo dumping ali izsiljevalske pogoje,
moramo javnost nanje opozoriti, ter članom odsvetovati ali celo prepovedati udeležbo.
Javne projektne natečaje (arhitekturne in urbanistične) naj prvenstveno izvaja ZAPS v povezavi z regionalnimi društvi arhitektov. S tem se zagotavlja tako kriterij kvalitete, kot neodvisnost. regionalna društva pa
najbolje poznajo konkretno problematiko.
Natečaje je potrebno diverzificirati, predvideti različno zahtevne natečaje za različne primere. Tako bodo
tudi za naročnika bolj sprejemljivi, saj bo v naprej predvidel stroške.
Po zakonu obvezni natečaji ne smejo biti vabljeni, lahko pa so dvofazni, z različnim obsegov v vsaki fazi – prva
faza zgolj idejna.
Zahtevnejše natečaji naj bi načeloma izvajali dvofazno:
Prva faza natečaja naj bi bila brez pogojevanja glede udeležbe (reference, zavarovanja, kapacitete) ter v minimalnem obsegu, le prikaz ideje, brez tehničnega dokazovanja, da se tako zmanjša stroške sodelovanja in
omogoči čim večjo udeležbo, predvsem mlajšim kolegom.
Druga faza pa bi bila vabljena za najboljše uvrščene iz prve faze. Bila bi plačana za vse sodelujoče (dodatno k
nagradam), zahtevala pa bi večji obseg izpolnjevanja pogojev, predvsem vseh razpisnih pogojev in tehničnih
rešitev. Zahtevala bi lahko tudi zavarovanja in pogoje sodelovanja (kadrovske itd.). Tistim, ki ne bi izpolnjevali
pogojev v prvi fazi, bi se pa uvrstili v drugo fazo, bi bilo dovoljeno dopolniti projektantsko ekipo in izpolniti
druge formalne pogoje.
7. Zakonodaja – Zakon o graditvi in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih
Podprli bomo le rešitve, ki ne nižajo sedanjih standardov. Ne bomo dopustili, da se v zakon vnašajo nepreverjeni predlogi zaradi politične všečnosti – na primer, da za gradnjo objekta ni potrebno izdelati PZI. Proti
takemu nestrokovnemu diskurzu bomo javno nastopili !
Zavzemali se bomo za poenostavitev projektne dokumentacije, a le v smislu razbremenitve PGD nepotrebne
birokracije in vsebin. Elaborati ne sodijo v PGD. PGD mora vsebovati le lokacijske podatke za umestitev v prostor in dokazovanje skladnosti s prostorskim aktom, ostalo je stvar PZI.
Podprli bomo predlog statusa arhitekta kot samostojnega nosilca dejavnosti – samostojni arhitekt, kot npr.
zdravniki in odvetniki, namesto sedanjih »dvoživk« (licenca + poslovni subjekt), ko na primer gradbeni tehnik
ali pek (ki ima registrirano itak vse) najema arhitekte. S projektiranjem naj se ukvarjajo le podjetja (ali posamezniki) ki so v večinski lasti arhitektov.
Zavedati se moramo tudi, da je emancipacija arhitekturne strokovnosti lahko le posledica prevzemanja
odgovornosti.
Arhitektura ima privilegij, da se v investicijo vključi na dejavni strani, kot soustvarjalka donosa. Naročniku rešuje probleme in zagotavlja konkretno korist, vsem ostalim uporabnikom prostora pa ščiti pravice. Ščiti javno
dobro, kulturne dobrine, trajne vrednosti in skupne koristi. Če dela le za enega, ni odgovorna, ni kvalitetna in
posledično stroka nima ugleda.
Naloga zakonodaje je predvsem, da jasno definira in zameji pristojnosti in odgovornosti v upravljanju prostora, to je v produkcijskem procesu preoblikovanja in prilagajanja grajenega okolja človeški dejavnosti.

Zakonodaja je dobra, če so pravila jasna. Če pa sproži le plenilski napad v iskanje lukenj za oportunistično
privatno okoriščanje, smo pa naredili bistveno več škode kot koristi.
Pri teh procesih je potrebno biti izredno konservativen. Dobro prakso je možno zelo enostavno uničiti, slabo
pa zelo hitro uvesti.
V dosedanjih zakonodajnih prizadevanjih ZAPS je zaznati tako preveč nepremišljene mesijanske evforije, kot
tudi prehitro kompromisarsko pristajanje ne nedopustno.
Če skrajšam – če ne bomo pozorni, se bomo zbudili v povsem drugačnem svetu, ki nam ne bo všeč.
8. Podpora članom
Strokovnemu svetovanju je potrebno dodati pravno svetovanje ter podporo članstvu.
Zbornica mora tudi podpirati izboljšanje poslovnega okvira delovanja članov.
Prizadevati si mora npr. za celovite prenove, namesto le energetskih. Za uvajanje celovitih pregledov stavb
po vzoru tujine, kar bi zmanjšalo poslovna tveganja in zavarovalniške stroške, ter obenem izboljšalo kvaliteto
projektantskih storitev, in posledično tudi dvig cene.
Zavzemati se mora za večji obseg zaposlitve arhitektov v javni upravi na področju prostora.
Prevzeti mora tudi nekatere sindikalne funkcije – zaščititi svoje člane, žrtve nelojalne konkurence ali poklicnega šikaniranja.
9. Zmanjšanje obremenitev članov ZAPS
Zmanjšati je potrebno finančno obremenitev članstva, predvsem tistih z nižjimi dohodki. Članarino naj se
plačuje skladno s številom izdelanih (štempljanih) projektov v preteklem letu (par kategorij glede na obseg),
ne pa pavšalno na glavo. Vodenje imenika mora predstavljati manjši znesek. S tem tudi ne bo več razloga,
da bi v večjem biroju imel samo en aktivno štampiljko. Vsak bo lahko podpisoval svoje projekte, nastopal kot
pooblaščeni arhitekt in sprejemal odgovornost za svoje delo.
10. Zavarovanje
Zbornica mora doseči, da zavarovalnice resnično zavarujejo projektantske storitve in obenem zagotoviti popust pri kolektivnem zavarovanju članov. Sedaj je v zavarovalnih pogojih klavzula, da zavarovalnica ne krije
škode, ko je bila storjena kakršnakoli kršitev predpisa ali pravilnika. Če ni kršitve predpisa, tudi škode ne more
biti! Zavarovanje je ravno za te primere. Kot bi avtokasko ne veljal, če si kriv prometne nesreče.
Če zavarovalnice tega ne nudijo, mora država ukiniti obvezno zavarovanje. Sicer je to le Superhik politika
(krade revnim in daje bogatim – Alan Ford), pretakanje denarja od arhitektov v zavarovalnice.
11. Podpora strokovnim projektom
Pri organizaciji razstav in nagrad mora ZAPS podpreti strokovna društva in organizacije, ne pa konkurirati
s svojimi dogodki. V podporo je potrebno vključevati tudi druge strokovne subjekte: obe fakulteti, muzeje,
zavode za varstvo dediščine itd.
Področje neposrednega angažmaja ZAPS pa so okrogle mize in strokovna srečanja na temo problemov stroke in kvalitete prostora. Smiselno je sicer ohraniti pregledne razstave, a v sodelovanju z regionalnimi društvi,
ter s spremljajočimi dogodki. Nagrad naj ne bo preveč, ker jih to razvrednoti.
Zbornica naj tudi podpira angažirane strokovne projekte, kot so programi usposabljanja, izobraževanja (npr.
otrok), dobrih praks itd.
12. Arhitekturna komisija na regionalnem nivoju
Zagotoviti je potrebno, da na regionalnem nivoju, v velikih mestih pa na mestnem, o oblikovnih odstopanjih
od izvedbenega akta odloča in odstopanja odobri strokovna komisija, v kateri so arhitekti v večini. Tako bi
omogočili, da se lahko gradi kvalitetna arhitektura, kljub morebitnim slabim ali nesmiselnim določilom v izvedbenem aktu. Komisija bo odločala o oblikovnih rešitvah, ne pa o vprašanjih programa ali namenske rabe.

Seveda je rešitev tega vprašanja tudi v možnosti združevanja planiranja na regijskem nivoju in v poenotenju
standardov. Preveliko število majhnih, nefunkcionalnih občin pomeni nižanje strokovnosti in korupcijsko tveganje v prostoru (spremembe namembnosti zemljišč).
Najožja delovna ekipa arhitektov s katero nameravam strokovno voditi zbornico (po abecedi):
izr. prof. Miha Dešman, arhitekt – arhitekturna politika
Tomaž Krištof, arhitekt – podpora članom
Boris Matić, arhitekt – odnosi z javnostmi
Ivan Stanič, arhitekt, urbanist – zakonodaja
Mima Suhadolc, arhitektka – informiranje
Aleš Vrhovec, arhitekt – strategija in politika ZAPS

Kolegice in kolegi, ki so podprli mojo kandidaturo (po abecedi):
izr. prof. dr. Matej Blenkuš, Studio abiro
Rok Bogataj, DANS arhitekti
Boris Briški, B - Arhitektura
Alja Ceglar, arhitektka
Katarina Čakš, arhitektka
Andrej Černigoj, Genius Loci
Gašper Demšar, Demšar arhitekti
Goran Dominko, Richard Mitzman Architects
Ariana Furlan Prijon, arhitektka
Matej Gašperič, Biro Gašperič
Gregor Gregorčič, arhitekt
Borut Hafner, arhitekt
Maja Ivanič, Oaza
prof.Jurij Kobe, Atelierarhitekti
izr. prof. mag. Tomaž Krušec, Arhitektura Krušec
Dean Lah, Enota
mag. Miha Lečnik, Aplan
Robi Lesnik, O.S.A arhitektura
mag. Špela Lesnik, O.S.A arhitektura
Kaja Lipnik Vehovar, Kubusarhitektura
Vlatka Ljubanović, DANS arhitekti
Peter Lovšin, Urbania
Tomaž Mächtig, Maechtig-Vrhunc arhitekti

Aleš Prijon, u.d.i.arh.
Ljubljana, 16. 3. 2017

Miha Milič, arhitekt
Daniel Mole, arhitekt
doc. dr. Tomaž Novljan, Prostorium
Jože Peterkoč, AIR
Robert Potokar, Ravnikar Potokar
Jernej Prijon, Prima
Vid Razinger, Prima
Božo Ć. Rozman, BCR
Jože Slak, Struktura
Marko Studen, Spacelab
Mima Suhadolc, AIR
Milan Tomac, Enota
Andraž Torkar, P&A Torkar
Rok Triller, arhitekt
prof. dr. Aleš Vodopivec, arhitekt
Miha Volk, Biro Volk
Aleš Vrhovec, GregorcVrhovec arhitekti
Urša Vrhunc, Maechtig-Vrhunc arhitekti
doc. Mitja Zorc, Projektarna
izr. prof. Maruša Zorec, Arrea arhitektura
Katja Žepič, A.L.G.A.
doc. Rok Žnidaršič, Medprostor

Aleš Prijon, u.d.i.a.
pooblaščeni arhitekt in prostorski načrtovalec
kandidat za predsednika ZAPS
Rojen sem 3. 10. 1963 v Ljubljani. Na Fakulteti za arhitekturo sem diplomiral leta 1990. Zaposlen: Urbanistični
inštitut RS 1990-93, Fakulteta za Arhitekturo 1993-99 kot asistent, Prima d.o.o. 1999-2017 kot pooblaščeni
arhitekt, direktor.
Kot arhitekt in odgovorni projektant sem izdelal preko 500 lokacijskih dokumentacij in vodilnih map, preko 100
projektov stavb in 14 prostorskih načrtov (ZN, OLN in OPPN).
Bil sem član skupine Neue Slowenische Kunst – Graditelji, ter sodeloval s skupinami Irwin, Marija Nablocka,
Rdeči pilot in Noordung, pri izvedbi več multimedijskih projektov v Sloveniji in tujini.
Objavil sem več člankov v revijah in časopisih (Urbani izziv, Deutsche Bauzeitschrift, Mladina in Delo).
Član ZAPS sem od leta 2000. V letih 2009 in 2010 sem bil komisar za zakonodajo ZAPS, več let tudi član
disciplinske komisije.
Sem član Društva arhitektov Ljubljane in od leta 2014 tudi član izvršnega odbora DAL.

ZAPS mora postati predvsem aktivna in slišana v širši javnosti, da bo lahko zastopala
interese kolegov in stroke. Skrbeti mora za pogoje dela arhitektov, njihov socialni status
ter ustrezno plačilo.
Doseg in moč Zbornice sta odvisna od članov. Skupaj imamo člani veliko znanja, volje in
predanosti. Do sedaj so bili rezultati Zbornice, glede na vložen trud in materialna sredstva,
premajhni. Spremenimo to. Dosežimo, da bo zbornica spoštovana in upoštevana.
Dosežimo rezultate!
Kot predsednik se bom boril za naš status in pravice.
Nastopimo skupaj za ugled stroke, priznanje kompetenc in poštene cene.

izr.prof. Mihael Dešman, u.d.i.a.
pooblaščeni arhitekt
arhitekturna politika
Diplomiral sem na Fakulteti z arhitekturo v Ljubljani leta 1981 in nadaljeval s podiplomskim študijem na IUAV
v Benetkah 1983/84. Od leta 1982 do 2010 sem bil samostojni arhitekt v Ljubljani in član DESSA ter Arhe. Od
začetka osemdesetih do 2005 sem bil član uredništva ter tehnični in likovni urednik knjižne zbirke Krt, ki je leta
1988 prejela Plečnikovo nagrado za delo na področju teorije arhitekture. Član uredništva revije ab sem od leta
1986 in njen glavni in odgovorni urednik od leta 1995 naprej. Sem avtor preko 250 člankov in esejev v knjigah
ter strokovnih in poljudnih medijih. Bil sem predsednik DAL med 2003 in 2006 ter sem predsednik upravnega
odbora Plečnikovega sklada od leta 2006 naprej. Od leta 2010 sem zaposlen na Fakulteti za arhitekturo v
Ljubljani, kjer poučujem Zgodovino in teorijo arhitekture in vodim predmet Projektiranje 1-5.
S Katarino Pirkmajer Dešman sva ustanovila arhitekturni atelje Dešman (1983-2003). Leta 2004 smo se z Evo
Fišer Berlot, Vlatko Ljubanović in Rokom Bogatajem združili v arhitekturni biro DANS arhitekti, ki uspešno deluje
v Sloveniji in mednarodno. Naša dela so bila predstavljena na preko 30 samostojnih in skupinskih razstavah
doma in v tujini ter objavljena v domačem in tujem strokovnem tisku. Za svoje arhitekturno delo smo prejel
številna priznanja, med drugim priznanje Piranesi leta 1990, nominacijo za priznanje Piranesi leta 2008 in 2016,
nominaciji za Plečnikovo medaljo 2004 in 2010, evropsko nagrado za javni prostor 2012, nagrado Zlati svinčnik
2013, prvo nacionalno nagrado za naj -leseno gradnjo 2013, nagrado Architizer A+ Award, 2016 (jury winner),
nominacijo za nagrado Mies Van der Rohe 2017 itd.

Sem član ožje skupine Strokovnega sveta ZAPS. Od leta 2015 sodelujem v strokovni
skupini pri MK, ki je napisala predlog Osnutka arhitekturne politike Slovenije Arhitektura za
ljudi, ki je od avgusta 2016 dostopna na spletni povezavi http://www.mk.gov.si/fileadmin/
mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Fotogalerija/2016/avgust/000_arhitektura_za_ljudi_
popravljen_GRAF_23.8.pdf
Uveljavljanje ciljev arhitekturne politike je živo povezano s cilji in delovanjem ZAPS in želim
sodelovati pri njihovem uresničevanju.

Tomaž Krištof, u.d.i.a.
pooblaščeni arhitekt
podpora članom
Rojen sem v Mariboru, živim v Ljubljani, star 42 let. Vodim arhitekturni biro Studio Krištof d.o.o., sem tudi
soustanovitelj podjetja Dominum - celovite prenove d.o.o. in lastnik blagovne znamke za skrbne preglede
nepremičnin Duediligence Slovenija. Sem doktorand Fakultete za arhitekturo v Ljubljani z doktorsko nalogo z
naslovom „Arhitektura kot jelenje rogovje skupnosti“, v preteklih letih pa tudi sodelavec seminarja prof. Uroša
Lobnika na Oddelku za arhitekturo FGPA v Mariboru in seminarja prof. Jureta Sadarja na Fakulteti za arhitekturo
v Ljubljani.
Svoja dela sem predstavljal na več predavanjih v Sloveniji in tujini; kot arhitekturni kritik objavljam kolumne in
kritike v revijah Hiše, AB in Mladina; v letu 2016 sem prejel nagrado Zlati svinčnik ZAPS (kot soavtor obnove
Slovenske ceste), bil eden izmed razstavljavcev na slovenskem paviljonu na arhitekturnem bienalu v Benetkah
in samostojno na arhitekturnem trienalu v Smalandu na Švedskem, sodeloval na več arhitekturnih konferencah
in okroglih mizah v Sloveniji in predaval na konferenci Beijing International Design Week na Kitajskem.

Na prejšnjih volitvah za predsednika ZAPS sem kandidiral samostojno, tokrat pa sem
podprl svojega takratnega protikandidata Aleša Prijona, s katerim sva že med takratnim
predvolilnim bojem ugotavljala, da imava zelo podobna programa in pogled na delovanje
ZAPSa, predvsem pa skupno željo po aktivnejšem in predvsem uspešnejšem delovanju
Zbornice pri borbi za arhitekte, arhitekturo in prostor Slovenije.

Boris Matić, m.i.a.
pooblaščeni arhitekt
odnosi z javnostmi
Rojen sem 31. 5. 1982 v Ljubljani. Diplomiral sem na Fakulteti za Arhitekturo leta 2008. Do leta 2009 sem
deloval v več arhitekturnih birojih, tudi v tujini, od leta 2009 pa sodelujem v podjetju Scapelab, zadnje dve leti
kot prokurist in zastopnik.
Od leta 2008 do leta 2016 sem deloval kot demonstrator pri predmetu Projektiranje in kompozicija na Fakulteti
za arhitekturo.
Bil sem eden zagonskih članov projekta Kiberpipa (2001), ki je deloval na preseku odprte kode in
informacijskega aktivizma.
O arhitekturi in urbanizmu redno pišem za več slovenskih revij (Mladina, Hiše, Svet nepremičnin…).
Član ZAPS sem od leta 2012, ter sem član DAL.
Za svoje delo na področju arhitekture sem kot soavtor prejel več nagrad in priznanj na natečajih.

Arhitekturna stroka ima poleg vseh naštetih težav tudi težave s percepcijo v javnosti.
Razkorak med percepcijo in realnostjo je dosegel že groteskne razsežnosti.
Arhitekturne storitve naj bi se opravljale po sistemu prostrega trga in najnižje cene – a
redkokdo razume, da ne more pri načrtovanju prihraniti toliko denarja, kolikor mu ga lahko
nekvalitetno ali površno izdelan načrt zapravi.
Arhitekt je nujno zlo za preskakovanje birokratskih ovir - obenem pa vsi hvalijo ureditve
grajenega prostora kot eno glavnih gonil rasti turizma, ter jih pripisujejo politikom in
gradbenikom.
Arhitekti delujemo znotraj sebi lastne »dvorane odmevov«, kjer nas zanimajo samo
mnenja drugih arhitektov in fotografije zgrajene hiše za objavo – obenem pa izdelujemo
natančne urbanistične načrte za razvoj poslovnih con in novih sosesk, kar sploh ni na
mentalnem zemljevidu javnosti
Pravilna komunikacija narave našega dela, resničnih razsežnosti problematik, ter dodane
vrednosti, ki jo prinašamo v različne procese, je ključna za doseganje ciljev in ohranitev
stroke.

Ivan Stanič, u.d.i.a.
arhitekt, urbanist
zakonodaja
Leta 1985 sem diplomiral na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Dodatno sem se
izobraževal na Interdisciplinarnem podiplomskem študiju prostorskega in urbanističnega planiranja v Ljubljani
(1988-1991) in s štipendijo Britanskega sveta (Chevening) na Joint Centre for Urban design, na Univerzi Oxford
Brookes v Veliki Britaniji (1995-1996).
Od leta 1987 zaposlen kot raziskovalec na Urbanističnem inštitut RS. Pretežno sem je ukvarjal s pretežno
ukvarjal z regulacijskmi elementi prostorskega upravljanja ter upravno-pravnimi vidiki prostorskega razvoja,
načrtovanja in upravljanja, kakor tudi urbanološkimi študijami urbanega in regionalnega planiranja, mejami
rasti, prenovo mest, javnimi prostori, lokalno samoupravo, participativnimi metodami pri odločanju o
prostorskem razvoju.
Kot urbanist-projektant sem deloval v domačem okolju v mestnih občinah Ljubljana, Koper, Novo mesto in
Slovenj Gradec ter v občinah Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Logatec, Škofja loka, Vodice in Žalec. V tujini
sem deloval v Bosni in Hercegovini, Črni Gori in na Kosovem. V slednjih sem tudi izvajal izobraževalne kurze
s področij prostorskega in urbanističnega planiranja ter upravljanja za nastajajoče državne, regionalne in
občinske uradnike.
Sodeloval sem pri ustanovitvi Fakultete za pravo in menedžment nepremičnin (deluje od leta 2006) v sklopu
Evropske pravne fakultete v Novi Gorici, kjer na dodiplomskem kurzu Pravo in menedžment infrastrukture in
nepremičnin kot višji predavatelj poučujem predmet Osnove prostorskega planiranja.
Sem eden od ustanoviteljev in začetnikov izdajanja znanstveno-strokovne revije Urbani izziv, ki izhaja od leta
1989. Od leta 1996 do 2006 sem bil njen glavni urednik.
Od leta 2007 sem zaposlen v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, kjer na Oddelku za urejanju prostora vodim
Odsek za upravne naloge in splošne zadeve.

Urbanizem in prostorsko planiranje
Pomembne premise:
Urbanistično načrtovanje in prostorsko planiranje sta dejavnosti, ki sežeta prek meja
posameznih akademskih disciplin.
Glede na posamezna nujno vključena akademska znanja, ki so lastna posameznim
tehničnim akademskim disciplinam, npr. arhitekture, krajinske arhitekture, gradbeništva,
geodezije in družboslovnim, npr. geografije, ekonomije, prava, sociologije idr., sta po
definiciji trans-disciplinarni dejavnosti, ki morata vključevati različna osnovna znanja in
se izražata s sebi lastnim jezikom. Opravilno sposobnost za izvajanje dejavnosti je možno
dokazovati le skozi prakso izvajanja teh dejavnosti, kar pomeni, da je te sposobnosti
možno dokazovati le z referencami, bodisi načrtovalskimi ali upravljavskimi.
Dejavnosti sta po svoji naravi in posledicah tesno vključeni v doseganje širših družbenih
koristi: neposredno zagotavljanju splošne več-rasežnostne varnosti, varovanju
prepoznanih družbenih vrednot in omogočanju tehnoloških posodobitev infrastrukturnih
sistemov in omrežij, posredno pa omogočanju gospodarske dejavnosti in doseganju
širšega družbenega zadovoljstva.
Osnovna predpostavka za učinkovito izvajanje teh dejavnosti je, da ima pri njunem
izvajanju prednost javna korist.
Izražata se v pravnem jeziku, ki izhaja iz tehničnih vsebin.

Mima Suhadolc, u.d.i.a.
pooblaščena arhitektka
informiranje
Rojena 1971 v Ljubljani, diplomirala leta 1998 na fakulteti za Arhitekturo v Ljubljani. Po diplomi sem se zaposlila
v arhitekturnem biroju Gasparin & Meier v Avstriji, od leta 2000 pa delam kot samostojna projektantka. Sem
ustanovna članica Društva za prostorska vprašanja Maja Farol ter soustanoviteljica in direktorica podjetja AIR
d.o.o.
Poleg klasično arhitekturnih nalog me zanimajo interdisciplinarni projekti, predvsem na področju spodbujanja
trajnostne mobilnosti. Povezujem se s sodelavci z različnih strok, saj menim, da arhitektura ne more sama
odgovoriti na vsa prostorska vprašanja. Veliko časa posvečam bogatitvi arhitekturne kulture oziroma
prepoznavanju arhitekture v širši javnosti. Sem avtorica številnih člankov v strokovnih revijah, od leta 2013
pa glavna in tehnična urednica spletne strani Društva arhitektov Ljubljana. Od februarja 2014 sem članica
izvršnega odbora DAL. V času članstva v IO DAL sem skupaj z Majo Ivanič in Borisom Briškijem izdelala Arhigram
3, v .xlsx formatu, pri čemer smo odpravili napake v izračunih prejšnje verzije Arhigrama, ter prenovila spletno
stran DAL.

Kot članica delovne ekipe Aleša Prijona se bom zavzemala za boljšo prepoznavnost
arhitekturne stroke v javnosti ter za izboljšanje delovnih pogojev arhitektov. Menim,
da mora zbornica zagotavljati podporo in ustrezno informiranje tako arhitektom kakor
tudi naročnikom. Potrebno je uvesti minimalne standarde projektantskih storitev, s tem
pa vplivati na njihovo ceno in posledično na ureditev delovnih pogojev in zaposlovanja
arhitektov.

Aleš Vrhovec, u.d.i.a.
pooblaščeni arhitekt
strategija in politika ZAPS
Aleš Vrhovec, rojen 1964 v Ljubljani, dilomiral 1992:
- 1992 - 2002 Ljubljanski urbanistični zavod - projekt Potniška postaja LJ;
- od 1989 GregorcVrhovec arhitekti - avtor vrste projektov s poudarkom na stanovanjski gradnji,
uporabi lesa in vodenju investicij;
- 2012-2013 - član UO ZAPS (odstopil);
- od 2016 - gostujoči profesor na Oddelku za arhitekturo Gradbene fakultete Maribor.

Prioritete aktivnosti ZAPS:
- preprečevanje gospodarske škode (proti zbirokratiziranosti, samograditeljstvu,
za dostojne cene);
- promocija arhitekture (pojavljanje arhitekture v medijih, pedagoški pristop,
politično vplivanje);
Povedano preprosto, arhitektura je v temelju prav vseh procesov v družbi - od
zagotavljanja bivalnih pogojev prebivalcev, spodbujanja ekonomskega razvoja in turizma
do ustvarjanja identitete stavb, mest, regij in države - in temu primerno je potrebno (re)
pozicionirati tudi vlogo in spoštovanje arhitekturne stroke.
Svojo vlogo v ZAPS vidim predvsem v usklajevanju odnosov med javnostmi, politiko in
stroko.

