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VABILO  na konferenco »ARHIKULT 2020«, Kongresni center Brdo pri Kranju, torek. 6. oktober 2020 

Spoštovani kolegi in kolegice, 

V imenu »Zavoda za promocijo arhitekture« vas zopet vabimo k sodelovanju na dogodku »ARHIKULT 2020«, ki 

bo v Kongresnem centru Brdo. Tema tokratnega  srečanja bo arhitektura in kultura ter javne površine. Zanimajo 

nas tako inženirski, umetnostni, znanstveni in družbeni ter etični vidiki.  

Na dogodku bodo povabljeni  predavatelji predstavili svoja dela, raziskave in strokovne poglede. Izdelali bomo 

pregled obsežnega opusa, ki je nastal v zadnjih letih v segmentu objektov za kulturo, njihovih notranjih ter zunanjih 

ureditev. Po pogledu nazaj v zgodovino, bomo nadaljevali s predstavitvijo izbranih  arhitekturnih birojev in vrsto 

strokovnih prispevkov ter vizij. Zaključili bomo z okroglo mizo na temo »arhitektura kot jezik«, ki nas razlikuje, 

povezuje, izobražuje  ter  s podelitvijo nagrad najboljšim realizacijam. 

Več o programu na: https://arhikult.si/konferenca 

Izbrani strokovnjaki bodo poskrbeli za strokovni del, ki bo štel tudi za kreditne točke za poklicno usposabljanje: 

Za člane ZAPS: 

Skladno z zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti. ZAPS je za 1. sklop predvidela 2 kreditni točki (KT) ter 

za 2. sklop 2 KT. Skupaj 4 KT. 

Za člane IZS: 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na konferenci pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin 
skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 
 

Cilj konference je združiti strokovnjake kot  tudi nacionalne predstavnike institucij, civilno družbo, javne organe, 

raziskovalne institucije, da delijo znanje, izkušnje in  mnenja o pomenu kulturnih objektov / javnih površin ter da s 

pomočjo strokovnjakov nudi vpogled v zadnje stanje in napredek tehnike, ki temelji na priznanih izsledkih znanosti, 

in izkušenj.  

Nagrada »ARHIKULT 2020« 

Poleg konference želimo narediti tudi izbor primerov dobre prakse. Zato arhitekte in vse ostale vabimo, da dajo 

svoje predloge realiziranih arhitektur s področja kulturnih objektov. Strokovna komisija bo izbrala projekte, ki bodo 

vključeni v sekcijo Projekti in objavljeni na naši spletni strani dogodka. Člani komisije,  ki bo sestavljena iz izbranih 

predavateljev bodo izbrali nagrajence. 

Druženje 

Pomemben cilj te konference je ponuditi priložnosti za povezovanje in spodbuditi razpravo med udeleženci  in 

inženirji iz različnih področij. Z vašim sodelovanjem lahko pomagate pri razvoju vprašanj in tematike. 

Večerni del 
Po končani konferenci sledi večerni program s podelitvijo nagrad, večerjo in druženjem ob glasbi. 

V upanju da se vidimo, 

Vas lepo pozdravljamo 

Organizacijski odbor »Arhikult 2020« 

V Ljubljani, september 2020 
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