
 

PRILOGA 3 

 
 
 
 
 

(znak ZAPS) 

 
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije izdaja 
 
 

P O T R D I L O 
 

 

da se je .......................................................................................................……………………. 
(ime in priimek, strokovni naslov) 

 
...................................................................................................................................………….. 

(datum in kraj rojstva) 

 
...................................................................................................................................…………. 

(poklic, stopnja in smer izobrazbe) 

 
dne ................................... 
 
 

vpisal(-a) v imenik  
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 

 
in ima pridobljen status: 
 

 POOBLAŠČENE(-GA) ARHITEKTA(-TKE) 
 

 POOBLAŠČENE(-GA) KRAJINSKE(-GA) ARHITEKTA(-TKE) 
 

 SAMOSTOJNE(-GA) ARHITEKTA(-TKE) in PROSTORSKE(-GA) NAČRTOVALCA-
(KE) (licenca »A«) 

 SAMOSTOJNE(-GA) KRAJINSKE(-GA) ARHITEKTA(-TKE) in PROSTORSKE(-GA) 
NAČRTOVALCA(-KE) (licenca »KA«) 

 SAMOSTOJNE(-GA) PROSTORSKE(-GA) NAČRTOVALCA(-KE) (licenca »P«) 
 

(neustrezno izpusti) 
 
Evidenčna številka potrdila: 
Datum izdaje potrdila: 
 

P r e d s e d n i k 
Z B O R N I C E : 

 
MP 



 

 

V imenik  
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 

 

vpisani-(a) 
 
 

 pooblaščeni(-a) arhitekt(-ka) 
ima pravico nastopati kot: 

 
- odgovorni(-a) projektant(-ka) arhitekture za …………………………………………………, 

(zahtevni/manj zahtevni/enostavni objekt) 

      razen tega tudi za ………………………………………………………………………………………………………………… 
(sestavine prostorskih aktov) 

 
- odgovorni(-a) revident(-ka) za … ………………………………………………………………... 

(načrt arhitekture za zahtevni/manj zahtevni/enostavni objekt) 

 
- odgovorni(-a) nadzornik(-ca) za ………… ……………………………………………………… 

(zahtevni/manj zahtevni/enostavni objekt) 

 

 pooblaščeni(a) krajinski(a) arhitekt(ka) 
Ima pravico nastopati kot: 

 
- odgovorni(-a) projektant(-ka) krajinske arhitekture za…………………………………………. 

(zahtevni/manj zahtevni/enostavni objekt) 

     razen tega tudi za ………………………………………………………………………………….. 
(sestavine prostorskih aktov) 

 
- odgovorni(-a) revident(-ka) za  ……………………………..……………………………………. 

(načrt krajinske arhitekture za zahtevni/manj zahtevni/enostavni objekt) 

 
- odgovorni(-a) nadzornik(-ca) za ……………………….………………………………………… 

(zahtevni/manj zahtevni/enostavni objekt) 

 

 pooblaščeni(-a) arhitekt(-ka) z licenco »A«, ki je hkrati pooblaščeni(-a) prostorski(-
a) načrtovalec(-ka) 
ima pravico nastopati kot: 

- samostojni odgovorni(-a) projektant(-ka) arhitekture in samostojni odgovorni(-a) 
prostorski (-a) načrtovalec(-ka)  
…………………………………………………………………………………………………………… 

(zahtevni/manj zahtevni/enostavni objekt in urbanistične zasnove, občinski prostorski red, državni/občinski lokacijski načrt ) 

 pooblaščeni(-a) krajinski arhitekt(-ka) z licenco »KA«, ki je hkrati pooblaščeni(-a) 
prostorski(-a) načrtovalec(-ka) 
ima pravico nastopati kot: 

- samostojni odgovorni(-a) projektant(-ka) krajinske arhitekture in samostojni odgovorni(-a) 
prostorski(-a) načrtovalec(-ka) 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(zahtevni/manj zahtevni/enostavni objekt in krajinske zasnove, občinski prostor red, državni/občinski lokacijski načrt) 

 pooblaščeni(-a) prostorski(-a) načrtovalec(-ka) z licenco »P« 
ima pravico nastopati kot: 

- samostojni odgovorni(-a) prostorski(-a) načrtovalec(-ka) 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(sestavine prostorskih aktov) 

(neustrezno izpusti) 


