
OSTATI ŽENSKA V POKLICU: 
Izzivi arhitektk in inženirk
PRESERVING FEMALE IDENTITY IN PROFESSION: 
Challenges of Woman Architects and Engineers 

Okrogla miza v okviru mednarodnega projekta Yes We Plan! 
in posebne številke revije AB – Arhitektov bilten

vrt Plečnikove hiše, Karunova 4, Ljubljana
sreda, 8. september 2021, ob 17h

Spoštovane, spoštovani,
sekcija ZAPS – Ženske v Arhitekturi vas vabi na okroglo mizo

Vabljene vizionarke:
dr. Eva Boštjančič
mag. Violeta Bulc
dr. Alenka Rebula
dr. Renata Salecl
mag. Špela Videčnik

Skupaj z gostjami želimo arhitektke in inženirke osvetliti naše poklicne in življenjske izzive, 
zlasti v luči izkušenj in spodbud cenjenih strokovnjakinj in skozi perspektivo dognanj v okviru 
projekta Yes We Plan!. 

V projektu Yes We Plan! se povezuje več evropskih držav z namenom zmanjšanja razlik med 
spoli na področju arhitekture in gradbeništva. Orodja, razvita v okviru projekta, lahko 
dolgoročno izboljšajo miselnost in način delovanja družbe.

Okroglo mizo bo povezovala arhitektka Maja Vardjan. 

Delovna skupina ZAPS – Ženske v Arhitekturi se osredotoča na podporo ženskam v stroki in  
arhitekturnem poklicu kot celoti. Raje kot na razlikovanje se osredotoča na sodelovanje in 
dopolnjevanje spolov. 

Arhitekt Matevž Čelik je v pogovoru izrazil iskreno priznanje ženskam:
»Drage dame. Nam moškim lahko date veliko lekcij. Boljše od nas ste pri motiviranju in 
navduševanju članov v ekipah, bolje znate oceniti svoje meje, bolje znate voditi, tako da druge 
postavljate v ospredje, ne sebe ... in še veliko drugega.«

https://yesweplan.eu/



Program

17.00 – 17.15 Registracija in osvežitev

17.15 – 17.45 Predstavitev projekta Yes, we plan!  

17.45 – 18.00 Nagovor: predsednik ZAPS Tomaž Krištof 
    v imenu revije AB Kristina Dešman in Miha Dešman

18.00 – 19.30 Yes, we plan! OKROGLA MIZA: OSTATI ŽENSKA V POKLICU: 
   Izzivi arhitektk in inženirk 
   PRESERVING FEMALE IDENTITY IN PROFESSION: 
   Challenges of Woman Architects and Engineers

19.30 – 20.00 Razprava 

20.00   Druženje s prigrizkom

Okrogla miza je del mednarodnega projekta Yes, we plan! – https://yesweplan.eu/
pod okriljem Erasmus+, del evropske mreže Women in Architecture – 
https://www.ace-cae.eu/practice-of-the-profession/work-groups/
in sestavni del posebne številke revije AB – Arhitektov Bilten – 
http://www.ab-magazine.com/.

Podpora Evropske komisije pri pripravi projekta ne pomeni potrditve vsebine. Ta izraža stališča avtorjev in organizatorjev. 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršnokoli uporabo teh informacij.

https://yesweplan.eu/
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