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

ZABELEŽKA 
 

2. seje Izvršilnega odbora DUPPS v mandatu od 29.9.2014, 
ki je bila v petek, dne 21. novembra. 2014 ob 16.30 uri 

v prostorih MOL Oddelek za urejanje prostora, Poljanska c. 28, Ljubljana 

 
 

Prisotni člani IO: Liljana Jankovič Grobelšek, Anton Prosen, Tomislav Vauda, Aljaž 
Lepšina, Dušan Blatnik 
Odsotni: Lučka Ažman, Boštjan Cotič, 
Prisotni član NO: Igor Cotič 
 
Soglasno je bil sprejet predlagani: 
 
DNEVNI RED 
 
 Uvodni dogovori: 
1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 2. seje IO 
 Vsebina in način delovanja DUPPS v novem mandatu: 
3. Načela, do-oblikovanje programa  

4. Sodelovanje pri spremembah prostorske zakonodaje  

5. Študentski projekti  

6. Zakonodaja in nagovor članstva 

7. Delovanje društva kot organizacije v javnem interesu 
 Sprotne zadeve: 
8. Zapisnik občnega zbora/volilne skupščine z 29.9.2014 

9. Posodobitev baze e-naslovov članov DUPPS 

10. Podelitev nagrad Maksa Fabianija  

11. Pravila uradnega delovanja DUPPS 

12. Spletna stran 
 Zakonodajna sekcija (ob cca 17.30) 
13. Delo sekcije 

14. Poročilo M. Gajška z jesenske skupščine ETCP v Berlinu 

15. Razno 
 
 
Uvodni dogovori: 
 
Ad 1) Ugotovitev sklepčnosti 
Ugotovljena je sklepčnost IO – prisotnih pet članov. 

 
Ad 2) Potrditev zapisnika 2. Seje IO  
Soglasno je potrjen zapisnik 2. Seje IO 
 
Vsebina in način delovanja DUPPS v novem mandatu: 
 
Ad 3) Program delovanja DUPPS v novem mandatu 
Med razpravo se je oblikovalo mnenje, da je program dela predsednice,ki ga je predstavila 
ob izvolitvi, osnova za delo DUPPS in da podrobnejša razčlenitev ter objava na spletu ni 
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potrebna. Sklep IO, da se izoblikujejo delovni osnutek ostane (Liljana). Program DUPPS bo 
aktivni opomnik za delo DUPPS.   
Sklep 18: 
Pripravi se pregledno poročilo o delu DUPPS (od ustanovitve do danes) za gradivo k točki 7. 
Zadolženi vsi člani IO. 
 
Ad 4) Sodelovanje pri spremembah prostorske zakonodaje  
Sklep19:  
IO potrdi sklep, 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. Predsednica je člane seznanila o vabilu Martine Lipnik – k točki 13. delovanje 
sekcije za zakonodajo. 
 
Ad 5) Študentski projekti  
Posebej se posveča delu s študenti. Ostaja organizacijska naloga na podlagi sklepa IO iz 
prejšnjega mandata: ureditev in valorizacija arhiva DUPPS (skrbnica Lučka). 

 
Ad 6) Zakonodaja in nagovor članstva 
Sklep 20:  
DUPPS kot društvo zastopa spreminjanje zakonodaje na dolgi rok.  
 
Ad 7) DUPPS - društvo v javnem interesu  
Sklep 21:  
Tadeja Žaucerja se pooblasti, da pripravi Prijavo DUPPS kot društva, ki deluje v javnem 
interesu. 
Sklep 22:  
Opravi se pregled vsebine omare (arhiva) na sedežu DUPPS (zadolženi: Liljana,Tomi, 
Boštjan, Lučka). 
 
Sprotne zadeve: 
 
Ad 8) Zapisnik občnega zbora/volilne skupščine z 29.9.2014 
Sklep 23:  
Zapisnik občnega zbora/volilne skupščine z dne 29.9.2014 se objavi na spletni strani 
DUPPS. 
 
Ad 9) Posodobitev baze e-naslovov članov DUPPS 
Izvedena je posodobitev baze e-naslovov članov DUPPS in bo dostavljena članom IO za 
interno uporabo (varovanje osebnih podatkov). 
Sklep 24:  
Bazo se dopolni s seznamom članov, ki so plačali članarino. 
  
Ad 10) Podelitev nagrad Maksa Fabianija 
Predsednica je podala ustno poročilo v zvezi s podelitvijo nagrad Maks Fabiani 15. 
novembra  2014 v Štanjelu.  

 
Ad 11) Pravila uradnega delovanja DUPPS 
Ni bilo posebne obravnave. Veljajo sklepi od prej. 
 
Ad 12) Spletna stran DUPPS 
Prisotni so pohvalili delo Aljaža Lepšine za spletno stran DUPPS. 
 
Zakonodajna sekcija: 
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Ad 13) Delovanje sekcije DUPPS pri spremembah prostorske zakonodaje 
Poudarjeno je sodelovanje pri spremembah prostorske zakonodaje, saj je to pomembna 
tema za člane DUPPS in sočasno promocija DUPPS.  
Sklep 25:  
Potrdi se Zakonodajna sekcija IO DUPPS, ki jo vodi Martina Lipnik in člani/ce Vesna Kolar 
Planinšec, Maruška Šubic Kovač, Aleksander Ostan, Tomislav Vauda in Dušan Blatnik. 
Sklep 26:  
Gradivo, ki ga prejmejo člani in zavzamejo določena stališča, se predhodno obravnava na IO 
DUPPS predno se posreduje naprej. 
Sklep 27:  
DUPPS je mnenja, da se zakonodaja spreminja na dolgi rok in ne na hitro. Vse spremembe 
je potrebno preveriti v praksi predno se implementira v zakonodajo. Skratka: načeloma smo 
proti spremembi prostorske zakonodaje. 
Sklep 28: 
DUPPS zagovarja stališče, da morajo vse občine sprejeti OPN predno se lotimo spremembe 
zakonodaje. 
 
Ad 14) Poročilo M. Gajška z jesenske skupščine ETCP v Berlinu 
Na naslednji seji IO nam bo Miran Gajšek poročal o skupščini ETCP. 
 
Ad 15) Razno: 

a) Članstvo v DUPPS 
Sklep 29: 
Do nadaljnjega se ne črta neaktivnih članov iz DUPPS. 

 
b) Nagrada Maks Fabiani 
Sklep 30: 
DUPPS se bo vključil v nabor dogodkov v zvezi s praznovanjem 150. obletnice rojstva 
Maksa Fabianija, in sicer z organizacijo Sedlarjevega srečanja  (predvidoma v juniju 2015 in 
Posebno (mednarodno) Nagrado Maks Fabiani. (zadolženi: Liljana, Boštjan, Lučka). 
 

c) Zakon o varovanju kmetijskih zemljišč 
Sklep 31: 
Anton Prosen je predstavnik DUPPS v postopku priprave (odbor) spremembe Zakona o 
varovanju kmetijskih zemljišč. 
 

d) Zakon o Arhitekturni politiki 
Sklep 32: 
DUPPS si bo prizadeval za sprejem »Strategije arhitekturne politike« in pričel v zvezi s tem 
določene aktivnosti. 
 

e) Institut prostorskega planerja 
Sklep 33: 
DUPPS si bo prizadeval za definiranje jasne vloge prostorskega planerja ter v zvezi s tem 
zastopal stališča na raznih institucijah. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
 
Zapisal: 
Dušan Blatnik                                         
       

Predsednica DUPPS:  
                                                           Liljana Jankovič Grobelšek 

 


