Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije - DUPPS
Karlovška 3, 1000 Ljubljana
ZABELEŽKA
3. seje Izvršilnega odbora DUPPS,
ki je bila v petek, dne 9. januarja. 2015 ob 16.30 uri
v prostorih MOL Oddelek za urejanje prostora, Poljanska c. 28, Ljubljana
Prisotni člani IO: Liljana Jankovič Grobelšek, Anton Prosen, Lučka Ažman, Boštjan Cotič, Aljaž
Lepšina, Dušan Blatnik
Odsotni člani IO: Tomislav Vauda
Ostali prisotni: Mojca Šašek - Divjak (članica NO), Martina Lipnik (zakonodajna sekcija), Miran
Gajšek (ECTP)
Soglasno je bil sprejet predlagani
DNEVNI RED:
Uvodni dogovori:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 2. seje IO
3. Poročilo z jesenske skupščine ETCP v Berlinu
Obravnavana vsebina:
4. Nova spletna stran DuPPS
5. Delovanje DUPPS v javnem interesu
6. Gradivo o delu in prisotnosti DUPPS v Sloveniji
7. Nagrada Fabiani
26.Sedlarjeva srečanja:
8. Organizacijski odbor
9. Okvirna tema in naslov
10. Razdelitev nalog
Zakonodajna sekcija:
11. Sodelovanje sekcije pri spremembah prostorske zakonodaje
12. Razno

VSEBINA PO DNEVNEM REDU:
Uvodni dogovori:
Ad 1) Ugotovitev sklepčnosti
Ugotovljena je sklepčnost IO – prisotnih šest članov.
Ad 2) Potrditev zapisnika 2. Seje IO
Soglasno je potrjen zapisnik 2. Seje IO
Ad 3) Sodelovanje DUPPS v ETCP
Miran Gajšek, predstavnik DUPPS v ECTP je podal poročilo z jesenskega zasedanja ECTP v
Berlinu. Izpostavljena so bila dejstva:
- prizadevanja za pridobivanje sredstev iz mednarodnih fondov, ki so izjemno veliki (zlasti za
infrastrukturo),
- prizadevati si za sodelovanje mladih urbanistov v izmenjavah,
- za definiranje jasne vloge prostorskega planerja in v zvezi s tem zastopanje stališč DUPPS na
raznih institucijah zlasti doma, ker v tujini je to jasno.
Pisno poročilo je sestavni del tega zapisnika.
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Med razpravo se je oblikovalo mnenje, da je poročilo zanimivo tudi za ostale člane DUPPS.
Sklep 34:
Poročilo o zasedanju ECTP v Berlinu se objavi na spletni strani DUPPS. In sicer se odpre rubriko
MEDNARODNO SODELOVANJE. Poišče se poročila o predhodnem sodelovanju in se jih prav tako
objavi na spletu DUPPS (pripravi Miran Gajšek)
Sklep 35:
Za predstavnika DUPPS v ECTP za naslednji dve leti se potrdi mandat Miranu Gajšku in Lučki
Ažman. V kolikor se izkaže, da se kateri od predstavnikov ne more udeležiti ECTP (v Budimpešti, v
Dublinu), se omogoči zamenjava (tretja oseba - član IO DUPPS), kar je pristojnost predsednice, ki
samo seznani IO.
Sklep 36:
ECTP se posreduje ažurno število članov DUPPS – upošteva se le polnopravne člane (brez
podpornih, študentov, upokojencev,…), ki so plačali članarino.
Vsebina in sklepi:
Ad 4) Spletna stran DUPPS
Članom IO je predstavljena posodobitev in uporaba nove spletne strani DUPPS. Prisotni so pohvalili
opravljeno delo in posodobitev baze e-naslovov članov DUPPS.
Sklep 37:
Podatke za ažuriranje se dostavlja Aljažu Lepšina, ki sproti ureja in dopolnjuje spletne strani.
Ad 5) Delovanje DUPPS v javnem interesu
Delovanje DUPPS v javnem interesu je pripravljal Tadej Žaucer. Ker nima časa se za pripravo prijave,
da DUPPS deluje v javnem interesu, nadaljuje, ko bo pripravljeno gradivo: arhivsko, poročila, ….
Zadolženi: Liljana Jankovič G., Lučka Ažman M., Boštjan Cotič, Aljaž Lepšina, Dušan Blatnik, … v
sodelovanju z nekdanjimi član IO, ki imajo doma še gradivo DUPPS).
Ad 6) Gradivo o delu in prisotnosti DUPPS v Sloveniji
Sklep 38:
Članice in člane DUPPS se s cirkularnim dopisom pozove, da posredujejo gradivo (tekst, slike, ostalo
…), ki bi pripomoglo k ohranjanju minulega dela DUPPS za zanamce in argumentirano dokazovanje
za potrebe prihodnosti DUPPS (financiranje, sofinanciranje, razpisi, …).
Ad 7) Nagrada Maks Fabiani
Sklep 39:
Že pripravljeno in objavljeno je poročilo s podelitve Nagrad MF v Urbanem izzivu (Liljana Jankovič) .
26. Sedlarjeva srečanja:
Ad 8) Organizacijski odbor 26. Sedlarjevega srečanja - OO
Organiziranje 26. Sedlarjevega srečanja je predvidoma za 11. ali 12. junij 2015.
Sklep 40:
Člani Organizacijskega odbora 26. Sedlarjevega srečanja ( v zapisih: OO) so člani IO.
Ad 9) Okvirna tema in naslov
Tema 26. Sedlarjevega srečanja je voda in načrtovanje plovnih poti …. Ipd.
Sklep 41:
Naslov – Tema 26. Sedlarjevega srečanja se posreduje v naslednjih 14 dneh. Predvidoma bo prvi
sestanek OO 23.1. 2015 – termin se naknadno potrdi.
Ad 10) Razdelitev nalog med člani OO
Sklep 42:
Vsebine, ki jih bodo obdelali študenti strokovnega gradiva, regulacijski načrti MF, vodne ureditve, tudi
iz arhiva DUPPS... predstavi prispevek Lučka Ažman.
Možnost sponzorstva oz. pokroviteljstva (MOP, MzI, razen EK, predsednik RS) Boštjan
Promocijo (medijski načrt) in kontakt z EK pripravi Dušan Blatnik.
Zakonodajna sekcija
Ad 11) Sodelovanje sekcije pri spremembah prostorske zakonodaje
Martina Lipnik je predstavila gradivo-pripombe, ki ga je pripravila sekcija za zakonodajo za obravnavo
na IO. Prisotni so bili sproti seznanjeni z delom sekcije.
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Sklep 43:
IO sprejme pripravljeno gradivo-pripombe, ki ga je sekcija potrdila in pooblasti predsednico, da pred
objavo prebere čistopis gradiva. Poziv se pošlje uradno na Vlado RS, MOP RS in ZAPS ter Ogovorno
do prostora. Poziv se objavi na spletnih straneh DUPPS pod rubriko ZAKONODAJA ali NOVICE.
Glede objave v medijih (promocija) se dogovorimo naknadno.
Ad 15) Razno:
a) Miran Gajšek je prisotne opozoril, da je na podstrešju sedeža DUPPS še ena omara z arhivskim
gradivom o delu od ustanovitve 1950 dalje.
Sklep 44:
Omenjeno gradivo se pregleda in valorizira DUPPS (Liljana, Tomi, Lučka, Miran Gajšek).
b) Promocija dela DUPPS:
Sklep 45:
Na spletu se uvede rubrika, ki bo pregled zgodovinskih dogodkov od nastanka DUPPS do danes. V
rubriki bomo dodajali posamezna podmape (Sedlarjeva srečanja, Fabianijeve nagrade, strokovno
delo, izobraževanja, gradiva, fotografije, ECTP, natečaji, ….) (uvaja posameznike Aljaž).
Sklep 46:
Naveže se stik z nacionalno televizijo za pripravo oddaj na temo Urbanizem (v SLO) (Lučka).
c) Financiranje DUPPS:
Sklep 47:
Vsi člani IO in NO se zavežejo, da poizvedujejo za razpisi (lokalnih skupnosti, ministrstev, …
mednarodni) kjer bi lahko kandidiral DUPPS za sredstva. Gradivo-elaborat se preventivno že prej
pripravi (Boštjan, Miran, Liljana, …).
d) Ekskurzija DUPPS:
Sklep 47:
Prisotni se strinjajo da se na strokovno ekskurzijo študentov arhitekture povabi tudi člane DUPPS.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisal:
Dušan Blatnik
Predsednica DUPPS:
Liljana Jankovič Grobelšek

- poslano članom IO DUPPS in drugim prisotnim
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