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ROK BENDA
za predsednika ZAPS

z ekipo: Mika Cimolini - informiranje in dogodki, Helena Kovač - izobraževanje, Ivanka
Kraljić – pomoč članom, Petra Ostanek - zakonodaja, Gregor Reichenberg – UO
arhitektura, Andrej Šmid – UO urbanizem, Urban Švegl – UO krajinska arhitektura

ZAVZEMAMO SE ZA:
SODELOVANJE IN DOBRE PRAKSE!
1.
2.
3.
4.
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6.

Ureditev poslovanja
Strokovnjaka s polnimi pooblastili
Kontrolo uporabe žiga
Sodelovanje pri pripravi zakonodaje
Poenostavitev natečajne prakse
Izobraževanje in podpora članom

Drage kolegice in kolegi!

Ob nedavni 20-letnici ZAPS smo se z ustanovitelji spraševali, kje smo in kako
naprej. Med drugim je bila izrečena tudi kritična misel, da je zbornica v teh letih
naredila precej za arhitekturo in nekoliko manj za arhitekte. Ko smo razmišljali o
tem, sem se spomnil rutinskega prizora pred poletom, kjer stevardesa razlaga,
kako naj si v primeru nesreče nadenemo dihalno masko najprej starši ter jo šele
nato nadenemo otrokom - le tako bomo oboji imeli možnost za preživetje.
Podobno velja pri tudi za arhitekturo in prostor, za katera smo člani naše zbornice
pooblaščeni s strani države. Če hočemo ohraniti ali ustvariti kvaliteten
prostor in arhitekturo, moramo kot njuni skrbniki najprej poskrbeti, da
bomo sami pripravljeni in v dobri kondiciji. Družbo in državo moramo
prepričati, da sta visoka usposobljenost in neodvisnost arhitektov enakega
pomena kot strokovnost, izurjenost in primerna plača zdravnikov, sodnikov,
odvetnikov ali javnih uslužbencev.
To žal ni lahka naloga. Tudi bližnjic do tega cilja ni. Edini možen način je, da si
prizadevamo za visoko kakovost naših storitev ter da dosledno uveljavimo pravila
dobre prakse. Kot se zdravniki borijo za paciente, pravniki za vladavino
prava, mora tudi naša Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, svoja
prizadevanja za izboljšanje statusa svojih članov dosledno uveljavljati skozi
prizadevanja za boljšo arhitekturo in prostor. Mi nismo sindikat. Ne moremo s
traktorji pred parlament, lahko pa postavimo standarde svojih storitev, na podlagi
katerih bomo uveljavili pravično plačilo za naše delo ter tudi ukrepali proti članom,
ki bi se pravil in dobrih praks ne držali. To moramo storiti z združenimi močmi
znotraj zbornice kot tudi v sodelovanju s sestrsko IZS in ostalimi organizacijami. To
moramo storiti iz odgovornosti do naročnikov, saj so ti naši zavezniki in ne plen.
Večino težav bo odpravljenih, če bodo naročniki v naših članih prepoznali zanesljive
partnerje. Kot stroka moramo uveljaviti določena načela in biti korak pred
zakonodajo, ta naj nam sledi po najboljših močeh.
Naše izkušnje kažejo, da spremembe v sistemu lahko dosežemo le z delom,
premišljenimi in pametnimi akcijami in ne na silo. Glavni moto naše ekipe so
dobre prakse, kar pomeni, da bomo predvsem pometli pred lastnim pragom in
pokazali, kako stroka razume zadevo. Naša ekipa je sestavljena iz vseh treh strok in
prihajamo iz različnih koncev Slovenije. V programu smo pripravili realne cilje,
ki jih bomo dosegli s sodelovanjem med strokami in vašo podporo.
Nasvidenje na volitvah in srečno!
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1.

Ureditev poslovanja (cene, dobre prakse …)

Izdelali bomo standard projektantskih storitev z vzorčnimi primeri,
ki bo bistveno pripomogel tudi k določitvi primerne cene (vsebina ×
kakovost = cena). Uveljavili bomo argument, da standarda storitve ni
mogoče doseči brez ustreznega plačila. Na podlagi minimalnih
standardov projektantskih storitev bomo ukrepali proti tistim, ki teh
standardov ne bodo spoštovali in ščitili tiste, ki delajo odgovorno in po
načelih stroke. Ključno je tudi, da država skozi javna naročila sprejme
dobro prakso, standarde na področju projektiranja ter s tem tudi ceno.
• Če si pri nakupu televizorja postavimo za kriterij najnižjo ceno, bomo prav
takšnega tudi dobili. Ker nas pri tem vendar zanimajo tudi karakteristike in kvaliteta,
ugotovimo, da se cene medsebojno primerljivih produktov večinoma razlikujejo le še
glede na uveljavljenost posameznih blagovnih znamk. Podobno velja tudi za naše
storitve. Zakonodaja ne določa kvalitete naših izdelkov, standard kakovosti moramo
izoblikovati sami znotraj stroke ter ga uveljaviti kot dobro prakso. Z namenom
uveljavitve dobre prakse se bomo povezali z drugimi strokovnimi organizacijami na
področju gradnje (IZS, OZS, GZS, nepremičnine,...sestrske organizacije v soseščini in
EU) saj se problem nedelujočega trga ne nanaša zgolj na področje našega dela,
ampak gradnje na splošno.
• Velik del zasebnih in žal tudi javnih naročnikov sploh ne ve, kaj pri naših članih
naročajo in kaj lahko za svoj denar dobijo. Našim storitvam običajno rečejo kar
papirji za gradnjo, kjer vsebina in kakovost, sploh nista pomembni. Tako velja vse do
zapleta. S primeri dobrih praks bomo ozaveščali tudi investitorje.
• Natečaji in javna naročila bodo instrument uveljavitve dobre praske. Pri javnih
investicijah, predvsem pri natečajih pod okriljem ZAPS, bomo vnaprej določili okvirno
ceno pogodbenih del, ki mora biti usklajena s standardi in normativi dobre prakse.
• Od samega začetka spremljamo sodni proces EU proti Nemčiji, ki je kot zadnja
članica EU ohranila cenik. Od njegovega razpleta bo odvisna tudi morebitna zakonska
uveljavitev cenika. Kako država poskrbi za cenik se je pokazalo na primeru
energetskih izkaznic, kjer so omejili cene navzgor. Poskrbeli bomo, da bodo cenik
upoštevali naši člani ter, da lahko ZAPS ob izrazitem neupoštevanju cen za
projektantske storitve (dumping), preveri kvaliteto projekta. Skladno s predvidenim
zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), bo ZAPS imela te pristojnosti!
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2.

Strokovnjak s polnimi pooblastili

Strokovni izpit je potrebno posodobiti. Stroka potrebuje kompletnega
strokovnjaka, zato bomo strokovne izpite za arhitekte, krajinske
arhitekte in prostorske načrtovalce preuredili tako, da bodo kompetence
vsakega profila jasno določene, posamezniki s kompetencami in
ustrezno prakso z dveh področij bodo lahko v enovitem procesu
pridobili licenco za projektiranje in prostorsko načrtovanje. Poleg
usposobljenosti na področju zakonodaje in samostojnega izdelovanja
projektov ali prostorskih aktov, morata biti odgovorni projektant in
odgovorni prostorski načrtovalec usposobljena tudi za samostojno
poslovno delovanje, ko je npr. pripravljanje pogodb, osnove poslovanja.
Na ta način bomo omejili nelojalno konkurenco s zaradi pomanjkanja
tovrstnih izkušenj.
• Pripravništvo do strokovnega izpita (član pripravnik) bo po novi gradbeni
zakonodaji obvezno. Prav bi bilo, da bi bilo obvezno pripravništvo plačano, tako kot je
v nekaterih drugih poklicih, na primer v obliki zaposlitev na upravnih enotah, občinah
in ministrstvih. Ministrstvu za kulturo bomo predlagali plačilo prispevkov za
samozaposlene diplomirane arhitekte in krajinske arhitekte za dobo 5 let po diplomi,
ne glede na izpolnjevanje kriterijev iz Uredbe o samozaposlenih v kulturi, kot
nadomestilo za plačano pripravništvo.
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3.

Kontrola uporabe žiga

Raziskava, ki jo je izvedel ZAPS, je pokazala, da je zloraba žiga še
vedno velik problem, tako za uveljavitev dobre projektantske prakse
kot za uveljavitev ustrezne cene naših storitev. Zavzemamo se za večji
nadzor ZAPS nad uporabo žiga. Gradbena zakonodaja v pripravi
predvideva, da bo ZAPS izdajala digitalno podpisno komponento,
namesto fizičnega žiga. S tem bo ZAPS pridobila večji nadzor nad tem,
kdo podpisuje kaj, kdaj in kje.
• Pravičnejši obračun članarine glede na uporabo žiga, namesto dosedanjega
načina - enako za vse, bi navezali na digitalni podpis. Veliko članov uporabi žig le
dvakrat na leto, pa je njihova članarina enaka tistim, ki ga uporabijo 20-krat. Možnost
vidimo v tem, da bi bilo plačilo ZAPS razdeljeno na fiksen znesek (članarino) in
variabilen znesek (pristojbina za uporabo žiga), odvisen od števila vloženih gradbenih
dovoljenj ter vrste posega ali vrste objekta. Ta način obračunavanja bi prinesel tudi
večji nadzor nad uporabo pooblastil odgovornih projektantov in preprečevanje prodaje
žigov, status mirovanja pa bi postal nepotreben.
• K vpisu v ZAPS bomo spodbudili tudi kolege, ki se večinoma ne ukvarjajo z
odgovornim projektiranjem ali prostorskim načrtovanjem (javni uslužbenci,
oblikovalci, publicisti, kritiki in drugi). S številčnejšim članstvom bi ZAPS pridobil
ugled in veljavo. Več nas je, močnejši smo!
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4.

Sodelovanje pri pripravi zakonodaje

Arhitekti nismo "administratorji za zemljišča", v to nas je prisilila praksa,
ki nam skozi zakonodajo nalaga vedno več vsebin, ki niso del storitve
projektiranja. Za učinkovitejše delovanje stroke je potreben stabilen
in jasen zakonodajni okvir, zakonske rešitve pa morajo slediti praksi.
Z Gradbenim zakonom ter Zakonom o arhitekturni in inženirski
dejavnosti, ki naj bi bil letos sprejet, bomo dobili dobre nastavke za
uveljavitev standardov stroke. Ostalo pa je še nekaj neizpolnjenih
pričakovanj pri Zakonu o urejanju prostora. Zbornica mora pri pripravi
in usklajevanjih področne zakonodaje aktivno in tvorno sodelovati.
V našem mandatu se bomo posvetili podzakonskim aktom ter
predvsem Pravilniku o projektni dokumentaciji, ki ga je potrebno izdelati
v najtesnejšem sodelovanju s stroko. To bo temeljni dokument, ki bo
vplival tudi na naše primere dobre prakse. Spore je potrebno preseči,
zato se zavzemamo za sodelovanje med strokami, interdisciplinarnost
in strokovnost.
• Na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja je
potrebno določiti področje dela med posameznimi strokami in medsebojnega
povezovanja ter skupnega nastopanja, s ciljem sodelovanja za večjo vlogo obeh
poklicev, da se okrepi prostorski kontekst, da se poudari kvaliteta bivanja in da se
podpre potrebe članstva. Trudili se bomo za močno zavezništvo med arhitekti,
krajinskimi arhitekti in prostorskimi načrtovalci. Zavzemamo se za obvezen načrt
krajinske ureditve pri določenih objektih. V okviru uveljavitve dobre prakse moramo
določiti obvezno vsebino načrta krajinske in zunanje ureditve objektov.
• Pri nadaljnjem razvoju zakonodaje bomo sledili scenosledu, ki predvideva, da se v
vsaki fazi projektiranja izdelujejo tiste vsebine, ki so za konkretno fazo smiselne.
Zavzemamo se za vrnitev idejne faze projektiranja in obvezno izdelavo PZI
dokumentacije za vse objekte. V PGD sodijo vsebine, ki se nanašajo na umeščanje v
prostor, v izvedbeno fazo pa vse tehnične lastnosti objektov (elaborati). Sledili bomo
tudi spremembam prostorske zakonodaje in si prizadevali za ponovno uveljavitev
stroke v procesu prostorskega načrtovanja. Pripraviti moramo vzorčen primer
obveznih sestavin OPPN z vsemi prilogami ter na ta način poenotiti standarde.
• V primeru, da bo v zakonu predvideno obvezno zavarovanje projektantske
odgovornosti, se zavzemamo za jasno definirano odgovornost tako, da varuje
arhitekta pred napakami, ki se mu dejansko lahko pripetijo. Pri večini današnjih
zavarovanj po ZGO namreč ni tako. Vsem oblikam obveznega zavarovanja, ki tega ne
bodo vključevale, bomo odločno nasprotovali. Poiskali bomo tudi možnosti
skupinskega zavarovanja za člane v okviru zbornice, ki bo ugodnejše od individualnih
zavarovalnih polic.
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5.

Poenostavitev natečajne prakse

V Zakon o javnem naročanju so se vrnili natečaji, za kar je zaslužna tudi
ZAPS. V zadnjih mesecih smo že bili priča porastu števila natečajev.
Natečajne zahteve mnogih natečajev so preobsežne. Da bi natečaji
ostali odprti čim večjemu krogu članov, bomo zmanjšali obseg,
uveljavili enostavnejše natečaje (le idejna rešitev) ter dvostopenjske
natečaje za kompleksnejše in pomembnejše naloge.
• ZAPS ima dobro prakso organiziranja javnih natečajev in je vmesni člen med
projektanti in naročniki natečajev. Ko se stvari zapletejo je za projektanta bolje, da
natečaje organizira ZAPS kot pa npr. naročnik sam. ZAPS lahko natečajniku nudi
zaščito in ga zastopa v odnosu do naročnika. Zavzemali se bomo za aktivnejšo vlogo
zbornice pri posredovanju med naročnikom in natečajnikom od podpisa pogodbe do
poteka izvrševanje pogodbe. Pri natečajih pogosto naletimo na očitke, da so komisije
vedno iste ter da so rezultati vnaprej dogovorjeni. Neodvisnost žirij ter "prevetritev"
natečajne prakse bomo dosegli z mednarodnimi žirijami, predvsem pri pomembnejših
projektih.
• Pri natečajih pod okriljem ZAPS bomo vnaprej določili ceno pogodbenih del, ki
mora biti usklajena s standardi in normativi dobre prakse. Z namenom uveljavitve
načela transparentnosti in informiranja, bomo objavljali ponudbene cene natečajnikov.
Vsak natečaj mora biti "boljši" od prejšnjega. Najnižja cena pri javnih naročilih že sedaj
ni več edini kriterij izbire. Uporabljajo se smernice, ki jih je sprejelo Ministrstvo za
javno upravo z obema zbornicama (ZAPS in IZS). Skrbeli bomo za to, da se bodo te
smernice uporabljale in izvajale ter izobraževali naročnike javnih storitev, predvsem
občine, o dobri praksi pri javnem naročanju.
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6.

Izobraževanje in podpora članom

ZAPS mora (p)ostati tudi mesto združevanja stroke. Zakonodaja , ki je
pred sprejetjem, predvideva obvezno strokovno izobraževanje za člane.
Strokovna pomoč članom se je izkazala tudi za koristno, zato jo bomo
nadaljevali ter nadgradili s pravnim in poslovnim svetovanjem
(ponudbe, pogodbe, računovodstvo, davčno). Organizirali bomo redno
strokovno izobraževanje, ki bo naravnano tako, da bo člane pripravilo
za spremembe, ki jih prinaša razvoj stroke. V Evropski uniji se že
uveljavlja BIM, LCA analize itn, ki so postale standardne pri javnih
investicijah. Če želimo biti konkurenčni na evropskem trgu, se moramo
projektanti dodatno izobraževati.
• Pri organiziranju obveznega izobraževanja, se bomo povezali z drugimi
partnerskimi organizacijami (društva, fakultete, IZS, Center arhitekture, nevladni
sektor,....) in ustvarili mrežo izobraževalnih institucij s certificiranimi izobraževanji na
področju prostora, arhitekture, in krajinske arhitekture.
• Ostali bomo odprti za iniciative in predloge članov. Članom, ki želijo sodelovati,
bomo omogočili, da se vključijo v delovanje ZAPS ter jim nudili vso podporo tudi pri
pridobivanju sredstev. Zavzemamo se za vključevanje ZAPS v različne projekte, ki niso
zgolj samo zakonodajni, ampak pomagajo pri uveljavitvi širšega strokovnega
konteksta, če na dolgi rok koristijo uveljavitvi stroke.
• Še naprej bomo ostali odprti za projekte so kot Odprte hiše Slovenije, Center
arhitekture, Arhitektura in otroci, organizirali strokovne ekskurzije in razstave.
Prizadevali si bomo za evropsko financirane projekte, ki lahko koristijo našim članom.
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Robert Bah, arhitekt
Matija Bevk, Bevk Perović arhitekti
Borut Bončina, arhitekt
Aljoša Dekleva, Dekleva Gregorič arhitekti
Bogdana Dražić, BD Projektiranje
Tomaž Ebenšpanger, Skupaj arhitekti
Andrej Erjavec, Inštitut za kakovost bivanja
Irena Rozman Fattori, krajinska arhitektka
doc., mag. Polona Filipič, Studio stratum, FA Ljubljana
Slavko Gabrovšek, Sonet
mag. Miran Gajšek, arhitekt, urbanist, MOL
Jana Gojanović Purger, arhitektka
dr. Andrej Goljar, arhitekt
doc. Primož Hočevar, Atelje Hočevar, FA Ljubljana
Rok Jereb, Jereb Budja arhitekti
Leon Kobetič, Locus

doc. Nande Korpnik, arhitekt, FGPA MAribor
Špela Kryžanowski, arhitektka
Janez Lajovic, arhitekt, urbanist in oblikovalec
Špela Nardoni Kovač, arhitektka
izr. prof. Vasa Perović, Bevk Perović arhitekti, FA Ljubljana
Uršula Pollak, Protim Ržišnik Perc
mag. Andrej Prelovšek, arhitekt in urbanist
Ana Struna Bregar, arhitektka, OHS, aFRONT
Dalija Tanjšek, arhitektka
Barbara Viki Šubic, Center arhitekture
mag. Ina Šuklje Erjavec, URBI, Inštitut za kakovost bivanja
Dunja Šutanovac, arhitektka
Damjana Zaviršek Hudnik, arhitektka
Tadej Žaucer, arhitekt
Boštjan Žepič, arhitekt
Maša Živec, arhitektka

EKIPA

Rok Benda, u.d.i.a.

Kandidat za
predsednika

Rojen je leta 1974 v Kranju. Leta 2000 je diplomiral na Fakulteti za
arhitekturo v Ljubljani pri prof. Milošu Bonči. Od leta 2002 deluje
kot samostojni arhitekt (samozaposlen v kulturi). Od leta 2007 je
tudi solastnik in direktor podjetja RB d. o. o. V strokovni karieri je
sodeloval z več arhitekti in biroji (Miha Skok, Primož Hočevar, Mitja
Zorc idr.). Področje njegovega delovanja je predvsem arhitektura
javnih prostorov. Dobro mu je poznano področje natečajev – na
mnogih je s sodelavci sodeloval kot avtor, kasneje pa je v
natečajnih žirijah večkrat opravljal delo člana ocenjevalne žirije.
Največje odmevnosti v strokovni javnosti je bila deležna stavba
Srednje ekonomske šole v Murski Soboti, ki je bila izbrana na
javnem arhitekturnem natečaju leta 2002 (avtorji: R. Benda, P.
Hočevar in M. Zorc). Šola je bila deležna široke publicitete, zanjo pa
so avtorji prejeli tudi nekatera najvišja strokovna priznanja in
nominacije: Plečnikovo nagrado 2008 (RS), Zlati svinčnik 2008 za
javno stavbo (ZAPS), Interier leta 2008 (zavod Big), nominacijo za
Piranesi 2008 (Obalne galerije), nacionalno nominacijo za nagrado
Mies van der Rohe 2009 (Evropska komisija in Fundacija Mies van
der Rohe), nominacijo in uvrstitev v finalni izbor za Brick Award
2010 (Wienerberger). Pozornost stroke je pritegnila tudi realizacija
župnijskega doma v Mengšu (avtorja: R. Benda in M. Skok). Rok
Benda delo zbornice kritično spremlja že od njenega nastanka. V
zbornico se je včlanil po strokovnem izpitu leta 2005. V letih med
2008 in 2014 je bil najprej predstavnik in kasneje predsednik RO
Kranj. Kot član skupščinskega sveta ZAPS je bil v obdobju 2010 –
2014 član nadzornega odbora zbornice, v zadnjem mandatu pa je
član upravnega odbora zbornice.

EKIPA
Mika Cimolini, u.d.i.a., MArchBi

informiranje in dogodki

Rojena je leta 1971 v Ljubljani Diplomirala je na Fakulteti za arhitekturo
v Ljubljani, magistrirala pa na Berlage Institute v Amsterdamu.
Poklicno pot je začela kot asistentka na FA, na Nizozemskem pa je
delala v mednarodno uveljavljenem biroju UN Studio. Po vrnitvi v
Slovenijo je osnovala arhitekturni studio Elastik, ki deluje med
Slovenijo, Nizozemsko in Avstralijo. Z inovativnim in raziskovalnim
pristopom k arhitekturni produkciji je Elastik prejel več nagrad na
mednarodnih natečajih in realiziral več projektov predvsem interierjev,
individualnih hiš in hotelov, Zlati svinčnik leta 2012 za odlično
realizacijo za interier trgovine Lara Bohinc v Londonu. Elastik je bil del
razstave "six:pack" in mednarodne mreže Wonderland. Več let je
delovala kot novinarka na RTV Slovenija, vodila je projekt digitalnega
opismenjevanja Mobilatorij, kurirala in producirala je razstavo ob 50letnici stola Rex. Za ZAPS je pripravila razstavi: Stanovanjske
ne/politike, dialoško platformo Arhitekturne politike ter potujočo
razstavo Arhitektke oblikujejo sedanjost z avstrijsko zbornico. Od leta
2008 je komisarka za informiranje ZAPS, v tem okviru je med drugim
zasnovala spletno stran ZAPS, sodelovala pri vseh publikacijah ZAPS
kot urednica (Kultura prostora in graditve zdaj!, katalogi Slovenska
arhitektura in prostor...), organizirala razstave ter dogodke ZAPS,
predvsem pa je zaslužna za uveljavitev nagrad ZAPS z mednarodnimi
komisijami. Je članica komisije za samozaposlene pri MK.

Helena Kovač, u.d.i.a.

izobraževanje

Leta 1991 je diplomirala na FAGG (arhitektura) in zatem leta 1993 na
FNT (oblikovanje tekstilij in oblačil). V letih 1990-1994 je delala kot
samostojna projektantka v arhitekturnem biroju Arch. H.Kreibich v
Beljaku (Avstrija), v obdobju 1994-2000 pa kot samozaposlena v
kulturi. Strokovni izpit je opravila leta 1997. Od leta 2000 dalje je
zaposlena v lastni projektantski družbi Geoplan d. o. o. kot odgovorna
projektantka arhitekture (licenca št. A-745 ZAPS) ter direktorica
družbe. Pri projektiranju se posveča predvsem visokim gradnjam z
učinkovitimi pristopi nizkoenergiske gradnje. V letu 2013 je postala
neodvisna izdelovalka energetskih izkaznic prve generacije, obenem je
v naši državi v prvi generaciji uspešno pridobila naziv DGNB registered
professional (DGNB RP) ter nadgradnjo v naslednjo stopnjo licence
consultant DGNB za certificiranje trajnostne gradnje. Je ustanovna
članica Združenja neodvisnih izdelovalcev energetskih izkaznic - ZNIEI.
V letu 2014 je bila na povabilo Ministrstva za infrastrukturo in prostor
oz. ministra s strani ZAPS in ZNIEI imenovana v Strokovni svet za
energetsko učinkovitost stavb, kjer strokovno sodeluje pri pripravi
predpisov s področja metodologije izdelave in izdaje energetskih
izkaznic ter s področja UE, OVE ter akcijskega načrta skoraj ničenergijskih stavb v RS. Od leta 2006 je aktivna v ZAPS in sicer zlasti
na področju spremljanja zakonodaje; tudi kot komisarka za
zakonodajo. Vodila je projekt Sonitus (program izračuna zaščite pred
zvokom za arhitekte) in projekt ZAPS-FS, usposabljanje za neodvisne
strokovnjake za energetske izkazničarje. Je certificirana inštruktorica
ZAPS pri mednarodnem izobraževalnem projektu profTRAC, ki je
izobrazilo 30 strokovnjakov na področju skoraj ničenergijske gradnje
(sNES).

EKIPA

Ivanka Kraljić, u.d.i.a.

pomoč članom

Leta 1984 je končala študij arhitekture v Zagrebu na Fakulteti za
arhitekturo ter leta 2003 specialistični študij urbanističnega
načrtovanja v Ljubljani na Fakulteti za arhitekturo. Že 30 let opravlja
delo s področja prostorskega planiranja, urbanističnega načrtovanja in
arhitekturnega projektiranja. Zaposlena je bila v različnih projektnih
birojih na delovnem mestu odgovornega projektanta in odgovornega
vodje projekta. Na Občini Krško je bila tri leta zaposlena na delovnem
mestu vodje Oddelka za urejanje prostora, varstvo okolja in pravno
premoženjske zadeve. Zadnjih deset let je samozaposlena in vodja
obratovalnice Proplan, Ivanka Kraljić s.p., kjer s svojo ekipo
strokovnjakov izdeluje prostorske akte (občinske prostorske načrte in
občinske podrobne prostorske načrte), projektno dokumentacijo,
vezano na graditev objektov (projekti za pridobitev gradbenega
dovoljenja, projekti za izvedbo, projekti izvedenih del), strokovne
podlage in študije. V zadnjih petih letih je izdelala več ekspertnih mnenj
s področja prostorskega načrtovanja za potrebe upravnih postopkov
na upravnih enotah ali občinah, kot tudi za potrebe odvetniških družb.
V svojem delu sodeluje z različnimi gospodarskimi subjekti, pa tudi z
različnimi občinami in ministrstvi ter z njihovimi specializiranimi
službami. Sodelovala je na urbanističnih delavnicah in natečajih, kjer je
tudi prejela ekipno nagrado (1. nagrada za ureditev območja Polšca v
Krškem). V delovanje ZAPS-a je vključena od leta 2008 kot
predsednica regije Novo mesto. Med njene zadolžitve pa sodi tudi za
strokovna pomoč članom.

Urban Švegl, u.d.i.k.a.

Kandidat za člana UO

Rojen je leta 1980 v Ljubljani. Poklicno pot je začel leta 2004 kot
pripravnik v Turenscape Design Institute (Peking, Kitajska). Zatem je
sodeloval s prof. dr. T. Valeno kot njegov asistent na projektu EMK.
Leta 2007 je diplomiral na Oddelku za krajinsko arhitekturo na BF. Kot
samozaposlen na področju kulture je sodeloval z več projektivnimi
biroji; večino časa je preživel v podjetju Bruto, kjer so pripravljali
projekte celotnega spektra krajinske arhitekture: od individualnih vrtov,
urbanih ureditev in parkov do obcestnega prostora. Nekaj realizacij je
bilo nagrajenih. Strokovni izpit je opravil leta 2010 in v zadnjem
obdobju (2013-15) deloval kot predsednik matične sekcije krajinskih
arhitektov na ZAPS.

EKIPA
Petra Ostanek, u.d.i.a.

Zakonodaja

Rojena je leta 1975 v Novem Mestu. Leta 2001 je diplomirala na
Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Po diplomi je nabirala izkušnje v
različnih arhitekturnih birojih: Genius Loci d.o.o., Enota d.o.o. ter Soba
d.o.o., ki ga je tudi soustanovila. Leta 2013 je s Tinko Prekovič
ustanovila O+P>A Ostanek Prekovič Arhitektura. Med odmevnimi
realizacijami je projekt Ortenia, ki je prejel tudi nagrado Zeleni svinčnik
leta 2014. Souredila je (z Natalijo Zanoški) knjigo reVIZIJE prostora
Novega mesta, zbirko člankov o arhitekturi in urbanizmu ob 650.
obletnici Novega mesta. Zanima jo arhitektura, ki odgovarja
prostorskemu in socialnemu kontekstu. Bila je predsednica MSA od
leta 2009-2013, organizirala pa je tudi razstavo nagrade ZAPS Zeleni
svinčnik, ki je bila leta 2015 v Zagrebu na Dnevih pasivne gradnje ter
leta 2015 na bienalu zelene gradnje v Sarajevu (Sarajevo Green Design
Bienale), kjer je tudi predavala o Trajnostni gradnji v Sloveniji.

Gregor Reichenberg, Dipl.-Ing., Republika Avstrija

Kandidat za člana UO

Rojen je leta 1974. Iz arhitekture je diplomiral leta 2000 na TU Graz.
Izkušnje si je nabral v birojih po tujini: Atelier Boris Podrecca, Atelier
Konrad Frey. Od leta 2004 deluje v okviru arhitekturnega biroja
Reichenberg arhitektura, ki ga je ustanovil njegov oče, Bogdan
Reichenberg. Glavne aktivnosti studija potekajo v Mariboru in okolici.
Njihove najodmevnejše realizacije so: Trgovsko-stanovanjski objekt
Radvanje, uprava tiskarne Lexkam v Hočah (Trimo nagrada),
Studenška brv (footbridge award), stanovanske stolpnice v soseski
Betnavski park. Od leta 2014 je predsednik Društva arhitektov Maribor.
Predava na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in
arhitekturo v Mariboru.

Andrej Šmid, u.d.i.a.

Kandidat za člana UO

Rojen 1971 v Mariboru, osnovno šolo in gimnazijo zaključil v
Mariboru, študij arhitekture od 1991 do 1998 na FA Tehniške univerze
v Gradcu, Avstrija, podiplomski študent doktorskega študija na
oddelku za urbanizem FA Tehniške univerze v Gradcu od 2001. Od
1998 do 2001 zaposlen kot prostorski načrtovalec na ZUM d.o.o.,
Maribor, od 2001 do 2013 na Komunaprojekt d.d., sprva kot vodja
projektov, zatem kot vodja projektive in na koncu kot tehnični direktor,
od 2013 do danes samostojni arhitekt. Od leta 2011 do danes
sodelavec na oddelku za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo,
prometno inženirstvo in arhitekturo Maribor kot gostujoči strokovnjak
pretežno pri predmetih s področja urbanizma. Pooblaščeni arhitekt
IZS / ZAPS od 2001. Reference v urbanističnem načrtovanju,
arhitekturnem projektiranju, raziskavah. V urbanizmu najljubše teme
posegi v grajeni substanci, v arhitekturi javni objekti, v raziskovanju pa
identiteta mest na območju bivše države. Oče štirih otrok, srčni ljubitelj
vinorodne Štajerske.

