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

 
 

ZAPISNIK 
 

5. seje Izvršnega odbora (IO) DUPPS v mandatu od 29. 9. 2014, 
ki je bila opravljena v četrtek, dne 12. 3. 2015, 

v prostorih MOL Oddelek za urejanje prostora, Poljanska c. 28, Ljubljana, 
s pričetkom ob 16 00 uri in zaključkom ob 18 45 uri 

 

 
Prisotni člani IO: Liljana Jankovič Grobelšek, Anton Prosen, Tomislav Vauda, Aljaž Lepšina, Boštjan Cotič 
Odsotni člani IO: Lučka Ažman Momirski, Dušan Blatnik 
Ostali prisotni: Mojca Šašek Divjak, članica Nadzornega odbora (NO) DUPPS 
 
Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Ugotovitev o tem, da predloga zapisnika 4. seje IO DUPPS ne bo možno potrditi 

3. Sedlarjevo srečanje 

4. Mednarodna nagrada Maks Fabiani 

5. Pridobivanje statusa društva v javnem interesu 

6. Spletna stran DUPPS 

7. Facebook stran DUPPS 

8. Ekskurzija po poteh Maksa Fabianija 

9. Razpisi, sredstva za delovanje DUPPS 

10. Zakonodajna sekcija 

11. Razno 
 
V zvezi z obravnavanimi točkami dnevnega reda je bilo obrazloženo in sklenjeno naslednje: 
 
Ad 1) Ugotovitev sklepčnosti 
 
Ugotovljeno je bilo da je prisotnih 5 članov IO in da je s tem zagotovljena sklepčnost IO. 
 
Ad 2) Ugotovitev o tem, da predloga zapisnika 4. seje IO DUPPS ne bo možno potrdit 
 
Na seji bi se sicer moralo potrditi predlog zapisnika prejšnje, 4. seje IO, ki bi s tem postal zapisnik 4. seje IO 
DUPPS, to pa ni bilo možno storiti saj je bilo ugotovljeno da predlog zapisnika zaradi bolezni tajnika DUPPS 
Dušana Blatnika ni bil pripravljen. 
 
Ad 3) Sedlarjevo srečanje 
 
Sklenjeno je bilo da se pozove vabljene in druge predavatelje da najkasneje do dne 10. 4. 2015 napišejo prispe-
vke za zbornik. 
 
Glede posebne številke Urbanega izziva je bilo sklenjeno da gresta Liljana Jankovič Grobelšek in Boštjan Cotič 
na sestanek na Urbanistični inštitut RS. Druga varianta je da bi IO pripravil lastni zbornik. 
 
Ad 4) Mednarodna nagrada Maks Fabiani 
 
Sklenjeno je bilo da se ta nagrada organizira kot jubilejna in mednarodna za obdobje 10 let od današnjega leta 
nazaj (to je za ves čas za katerega se nagrada Maks Fabiani podeljuje), in za območje Slovenije ter sosednjih 
držav Italije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske, ter da bi se s tem simbolično pokrilo območje Avstroogrske, v kate-
rem je Maks Fabiani pretežno ustvarjal. 
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Nadalje je bilo sklenjeno da se dne 13. 3. 2015 odda gradivo za razpis na MOP, in da bo Mojca Šašek Divjak 
preverila kako je z možnostmi za pridobitev kakšnih finančnih sredstev na MK. 
 
Sklenjeno je bilo še da bi moral biti razpis za Mednarodno nagrado Maks Fabiani pripravljen v slovenščini in v 
angleščini in da bi moral biti objavljen do dne 5. 4. 2015, ter da se na sestanek v zvezi s pripravo razpisa povabi 
prof. Pogačnika. 
 
Ad 5) Pridobivanje statusa društva v javnem interesu 
 
Sklenjeno je bilo da gradivo pripravi Manca Jug v sodelovanju z Liljano Jankovič Grobelšek in Boštjanom Coti-
čem, in da je potrebno paziti da se ne zamudi roka oddaje za leto 2015. 
 
Ad 6) Spletna stran DUPPS 
 
Obrazloženo je bilo da se spletna stran DUPPS  ves čas dopolnjuje. 
 
V tej zvezi je bilo sklenjeno da Boštjan Cotič na bivši spletni strani DUPPS (na domeni Ljudmila) poišče arhivska 
gradiva da bi se jih lahko preselilo na aktualno spletno stran DUPPS. 
 
Zaradi ugotovljenih omejitev sedanje spletne strani DUPPS pa je bilo še sklenjeno da se spletno stran DUPPS 
postopno preseli na Weebly, kjer bi bili letni stroški 59 €, od tam pa je možno vzpostavljati tudi neposredne 
povezave na Facebook stran DUPPS. 
 
Ad 7) Facebook stran DUPPS 
 
Sklenjeno je bilo da je vsebino na tej strani potrebno ves čas posodabljati. 
 
Ad 8) Ekskurzija po poteh Maksa Fabianija 
 
Obrazloženo je bilo da se bo ekskurzija po poteh Maksa Fabianija opravila v soboto, dne 28. 3. 2015. 
 
V tej zvezi je bilo sklenjeno da se članom DUPPS pošlje vabilo za udeležbo, in da je cena za člane DUPPS 15 €, 
za ev. ostale pa 25 €. 
 
Ad 9) Razpisi, sredstva za delovanje DUPPS 
 
Obrazloženo je bilo da je za delovanje DUPPS zelo pomembno da bi se pridobilo dodatna sredstva, poleg člana-
rine. 
 
Ad 10) Zakonodajna sekcija 
 
Obrazloženo je bilo da je sekcija pripravila dve mnenji, in sicer odziva na napovedane spremembe ZGO-1 in na 
napovedane spremembe ZKZ, in da sta ti mnenji bili posredovani ustreznim institucijam kot stališča DUPPS. 
 
Hkrati je bilo obrazloženo da so zaradi teh stališč nekateri člani skupine Odgovorno do prostora očitali DUPPS 
neusklajenost delovanja glede na skupino Odgovorno do prostora. 
 
V zvezi z navedenim je bilo sklenjeno da je potrebno bolj jasno doreči sodelovanje med DUPPS in skupino 
Odgovorno do prostora. 
 
Ad 11) Razno 
 
Obrazloženo je bilo da je letno poročilo in bilanco potrebno pripraviti do konca meseca marca, in sklenjeno da bo 
aktivnosti v zvezi s tem opravil Boštjan Cotič. 
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Obrazloženo je še bilo da je za pokritje sprotnih stroškov delovanja DUPPS potrebno spodbuditi člane k plačilu 
letošnje članarine, in sklenjeno da se bo v zvezi s tem naslednji teden pripravilo obvestilo in objavilo na spletni 
strani DUPPS. 
 
 
 
Zapisal: Predsednica DUPPS 
  
Tomislav Vauda Liljana Jankovič Grobelšek 

 


