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DUPPS - Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije  
Karlovška 3, 1000 Ljubljana 

 
ZABELEŽKA 

 
1. seje Izvršilnega odbora DUPPS v mandatu od 29.9.2014, 

ki je bila v petek, dne 17. oktobra. 2014 ob 16.30 uri 
v prostorih MOL Oddelek za urejanje prostora, Poljanska c. 28, Ljubljana 

 
 

Prisotni člani IO: Liljana Jankovič Grobelšek, Boštjan Cotič, Lučka Ažman, Anton Prosen, 
Tomislav Vauda, Aljaž Lepšina, Dušan Blatnik 
 
Prisotni član NO: Ivan Stanič 
 
 
Soglasno je bil sprejet predlagani: 
 
DNEVNI RED 
 
Uvodni dogovori: 
1.    Ugotovitev sklepčnosti 
2.   Potrditev tajnika in blagajnika ter dogovor o sestankih IO  
3.   Primopredaja  
 
Vsebina in način delovanja DUPPS v novem mandatu: 
4.   Pravila uradnega delovanja DUPPS  
5.   DUPPS - društvo v javnem interesu  
6.   Posodobitev baze e-naslovov članov, komuniciranje (e-pošta, spletna stran) 
7.   Program dela DUPPS v tem mandatu 
8.   Sodelovanje s člani 
9.   Sodelovanje DUPPS pri spremembah prostorske zakonodaje  
10. Projekti, študentski projekti / arhiv DUPPS 
11. Organizacija podelitve nagrad Maksa Fabianija za 2014  
12. Organizacija 26. Sedlarjevega srečanja in sorodne aktivnosti DUPPS 
13. Javno delovanje in sodelovanje s sorodnimi združenji 
14. Razno 
 
 
Ad) Uvodni dogovori: 
 
Ad 1) Ugotovitev sklepčnosti 
Ugotovljena je sklepčnost IO – prisotnih vseh sedem članov. 

 
Ad 2) Potrditev tajnika, blagajnika ter dogovor o sestankih IO  
Sklepi: Člani IO so na konstitutivni seji soglasno izvolili za funkcijo blagajnika Boštjana 
Cotiča in za tajnika Dušana Blatnika. 
Sestanki IO bodo predvidoma ob petkih enkrat na mesec. Lahko pa se po potrebi določi tudi 
drugače. Preveri se možnost izvajanja sestankov IO preko video konference (Aljaž). 
 
Ad 3) Primopredaja  
Primopredajo poslov izvedeta prejšnji predsednik Boštjan in sedanja predsednica Liljana. 
Zapisniku občnega zbora/volilne skupščine z dne 29.9.2014 se priloži še pisno poročilo o 
delu in o finančnem poslovanju DUPPS v minulem obdobju, ki ga je podal predsednik ustno 
(Boštjan). Dogovorita se tudi glede ključa prostorov na Karlovški in pošte. 
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Ad) Vsebina in način delovanja DUPPS v novem mandatu: 

 
Ad 4) Pravila uradnega delovanja DUPPS  
Sklep: IO potrdi, da predsednica DUPPS (v skladu s statutom) predstavlja DUPPS in daje 
vse uradne izjave in prevzema sodelovanje z institucijami, skladno z dogovori v okviru IO. 
Predsednica lahko (v soglasju z IO) za posamezne naloge pooblasti člane IO oz. DUPPS.    

 
Ad 5) DUPPS - društvo v javnem interesu  
Sklep: IO potrdi, da se pozove Tadeja Žaucerja, da (kot dogovorjeno v prejšnjem mandatu) 
pripravi Prijavo DUPPS kot društva, ki deluje v javnem interesu. 

 
Ad 6) Posodobitev baze e-naslovov članov, komuniciranje (e-pošta, spletna stran) 
Sklepi: Izvede se posodobitev baze e-naslovov članov DUPPS (Aljaž s pomočjo članov IO). 
Vsebinsko oblikovanje mailov (Liljana), tehnično oblikovanje in pošiljanje mailov ter 
dopolnitve spletne strani pa pripravlja Aljaž. 

 
Ad 7) Program dela DUPPS v tem mandatu 
V razpravi so bili člani IO mnenja, da je potrebno narediti nabor nalog, ki bodo prioritetne v 
Programu dela DUPPS v tem mandatu.  
Sklep: Člani IO po e-pošti posredujejo pobude Program DUPPS, ki se do naslednje seje IO 
izoblikujejo kot delovni osnutek (Liljana). Pri tem se upošteva tudi pobude članov.  

 
Ad 8) Sodelovanje s člani 

IO  bo intenziviral sodelovanje s člani predvsem z obveščanje preko mailov, največ kot 1x 

tedensko; preko FB, tematsko odpiranje Foruma/ov … in preko osebnega stika. Poskusili 
bomo povečati članstvo in jih povezati v sodelovanje. 
Vključevanje članov v delovanje poteka predvsem preko postaviti pravil, ki jih določa statut in 
očitna je pripravljenost dela članov. Pri tem je je lahko primer tudi uvedba občasne odprte 
seje IO. Predvsem pa delo v posameznih tematskih sekcijah ali delegiranje v javne 
aktivnosti, ki so v interesu društva. Tudi glede na aktivno odzivanje nekaj članov v tem tednu 
po e-pošti je očitna pripravljenost k sodelovanju. 
Sklep: Pozove se člane, da podajo predloge in pobude za delovanje DUPPS. 
Preveri se tudi možnost ustanovitve foruma za aktivne teme in razprave, vendar DUPPS ne 
more prevzeti vloge redakcije (cenzure).  
Prav tako se preveri nova domena spletne strani DUPPS, s končnico ».si« in za primerno 
ceno (Liljana, Aljaž). 

 
Ad 9) Sodelovanje DUPPS pri spremembah prostorske zakonodaje 
Sodelovanje pri spremembah prostorske zakonodaje je pomembna tema. MOP je pomladi 
letos intenzivno začel s pripravami na spremembo, jeseni pa je tudi že bil plenarni sestanek 
vseh skupin. IZS, ZAPS in OdP (Odgovorno do prostora) redno sodelujejo, DUPPS zaenkrat 
ni bil aktiven oz. odziven. 
Sklepi: Potrdi se Zakonodajna sekcija IO DUPPS, ki jo vodi Martina Lipnik. Predsednica IO 
DUPPS bo sproti podajala navodila za delo sekcije in podajala izjave za  javnost.  
Predsednica IO je še naprej članica OdP in v njem predstavlja DUPPS. Gradivo, ki ga 
sprejme OdP ter zavzame določena stališča, s katerimi naslavlja na javnost in institucije, se 
predhodno obravnava na IO DUPPS oziroma na Zakonodajni sekciji DUPPS. DUPPS ni 
avtomatično podpisnik stališč OdP. 

 
Ad 10) Projekti / študentski projekti / arhiv DUPPS 
IO  bo sledil dogajanju v prostoru in skušal vključiti najširši krog članstva (z raznimi oblikami 
okrogle mize, forumi, problematika prostora, natečaji, iskanje rešitev, svetovanje …). 
Posebej se posveča delu s študenti. Za arhiv DUPPS na podlagi sklepa IO v prejšnjem 
mandatu skrbi Lučka. 
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Ad 11) Organizacija podelitve nagrad Maksa Fabianija za 2014  
V zvezi z aktualno podelitvijo nagrad Maksa Fabianija predvidoma v novembru 2014 v 
Štanjelu (poroča Boštjan).  
Sklep: IO pooblasti Boštjana Cotiča, da v Odboru za podelitev nagrade MF zastopa predlog, 
da se nagrade podelijo v skladu z razpisom (finančni del); glede podelitve plakete /priznanja 
pa se sprejme predlog, da se le-ta izdela, če nagrajenec prispeva 50% finančne vrednosti 
izdelave plakete/priznanja. 
Obrazložitev: Finančno breme izdelave plakete/priznanja/ je za DUPPS preveliko in je 
pripravljen skupaj z Odborom za podelitev nagrade (občina Štanjel, fundacija MF)  MF 
zagotoviti le 50 % sredstev. 

 
Ad 12) Organizacija 26. Sedlarjevega srečanja in sorodne aktivnosti DUPPS 
Člani so bili seznanjeni da se organizacija 26. Sedlarjevega srečanja izvaja skupaj z MOL, ki 
je leto 2015 razglasila kot Fabianijevo leto. Člani so imeli več mnenj na temo Fabianijevega 
leta in aktivnosti ter vloge DUPPS v 2015. 
V pogovoru je prevladalo mnenje članov, da je potrebno organizirati še druge oblike 
aktivnosti in motiviranja članov – ne samo Sedlarjeva srečanja, ampak tudi na temo 
aktualnih prostorskih dejavnosti (prostorsko planiranje, dediščina, delavnice). Izpostavljeno 
je bilo pojavljanje v medijih in objavljanje tematskih člankov. 

 
Ad 13) Javno delovanje in sodelovanje s sorodnimi združenji 
Za članstvo/sodelovanje DUPPS v OdP se predstavnike OdP povabi na posebno sejo IO 
DUPPS, kjer se bo predstavila vloga in način sodelovanja obeh institucij (Liljana). 

 
Ad 14) Razno 
a)  Predsednica je člane seznanila o pogovoru z Martino Lipnik - od nas želi navodila za 

delovanje sekcije za zakonodajo.  
b)  Članica Mojca Šašek Divjak je po volilni skupščini pogrešala druženje, ki ga izvedemo 

predvidoma po enem od naslednjih sestankov IO.  
c)  Predsednica je člane seznanila, da je Miran Gajšek delegat DUPPS na skupščini ETCP, 

ki je ta vikend v Berlinu. Nato se bo v imenu novega vodstva uradno javila Henk van der 
Kampu, predsedniku ETCP. 

Sklep: Na naslednji seji IO nam bo Miran Gajšek poročal o skupščini ETCP. 
 

d) Uveljavljanje potnih stroškov za člane IO 
Sklep: Potrdi se priznavanje potnih stroškov za člane IO, ki opravijo preko 100 km za sejo 
IO. Višina kilometrine je nižja od uradne in bo določena na naslednji seji IO (Tomi). 

 
e)   Seje IO - vabila 
Sklep: Vabila za redne seje IO se posredujejo v vednost tudi članom nadzornega odbora 
DUPPS. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20. uri. 
 
 
Zapisal: 
Dušan Blatnik                                         
       

Predsednica DUPPS:  
                                                          Liljana Jankovič Grobelšek 

 


