Poročilo o Rednem občnem zboru DUPPS, 6.12.2018
Redni občni zbor Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (v nadaljevanju: DUPPS), je bil izveden
dne 6. 12. 2018 v svečani dvorani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Jamova ulica 2,
Ljubljana, s pričetkom ob 17.15 uri in z zaključkom ob 19.50 uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora, pozdrav predsednice DUPPS
2. Izvolitev delovnega predsedstva: predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja zapisnika
3. Predstavitev predloga dnevnega reda občnega zbora, razprava in glasovanje o tem predlogu
4. Poročila o delu organov društva in o zaključnem računu
 poročila predsednice, izvršnega odbora in nadzornega odbora
 predstavitev zaključnega računa DUPPS za 2017
 sprejem poročil o delu in zaključnega računa (predlagatelj: nadzorni odbor)
 poročilo o sodelovanju z ECTP
5. Volitve v organe društva
 izvolitev volilne komisije: trije člani
 ugotovitev kandidatov za predsednika/ce DUPPS, predstavitve kandidatov in njihovih
programov dela za obdobje 2018-2020, razprava o predloženih programih ter izvolitev
predsednika/ce DUPPS in izglasovanje programa dela DUPPS
 ugotovitev kandidatov za člane izvršnega odbora DUPPS in izvolitev šestih članov IO
 ugotovitev kandidatov za člane nadzornega odbora DUPPS in izvolitev treh članov NO
 ugotovitev kandidatov za člane častnega razsodišča DUPPS in izvolitev treh članov in dveh
namestnikov članov častnega razsodišča
(predlagatelji kandidatov so člani DUPPS na občnem zboru osebno ali s pisnimi pooblastili)
6. Zaključek občnega zbora
Ad. 2
Predsednica DUPPS Liljana Jankovič Grobelšek je, v skladu z določbo 15. člena statuta DUPPS, predlagala
izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora v sestavi: Miran Gajšek kot predsedujoči, Tomislav Vauda kot
zapisnikar in Darja Marinček Prosenc ter Boštjan Cotič kot overovatelja zapisnika.
Po opravljeni predstavitvi predloga je občni zbor z javnim glasovanjem sprejel sklep št. 1, ki se glasi:
Izvoli se delovno predsedstvo občnega zbora DUPPS v sestavi Miran Gajšek kot predsedujoči,
Tomislav Vauda kot zapisnikar in Darja Marinček Prosenc ter Boštjan Cotič kot overovatelja
zapisnika.
Ad. 3
Predsedujoči delovnega predsedstva Miran Gajšek je prisotne seznanil s predlogom dnevnega reda, kot je zapisan
na vabilu na redni občni zbor DUPPS, z dne 2. 12. 2018. Po seznanitvi je prisotne pozval k obravnavi tega predloga
in k podaji pripomb ter morebitnih predlogov za spremembe in dopolnitve dnevnega reda. Edini predlog dopolnitve
dnevnega reda je podal sam Miran Gajšek, in sicer da bi se v okviru točke 4 »Poročila o delu organov društva in o
zaključnem računu« obravnavalo še njegovo poročilo o sodelovanju z ECTP.
Po opravljeni predstavitvi in obravnavi predloga dnevnega reda ter predloga njegove dopolnitve je občni zbor z
javnim glasovanjem sprejel sklep št. 2, ki se glasi:
Predlog dnevnega reda, kot je zapisan na vabilu na redni občni zbor DUPPS z dne 2. 12. 2018, se v
točki 4 »Poročila o delu organov društva in o zaključnem računu" dopolni s podtočko "poročilo o
sodelovanju z ECTP", in sprejme kot dnevni red rednega občnega zbora DUPPS na dan 6. 12. 2018.

Ad. 4
Po sprejetju dnevnega reda je predsedujoči delovnega predsedstva Miran Gajšek pozval k predstavitvi poročil o
delu organov društva in o zaključnem računu za leto 2017.
Predsednica DUPPS Liljana Jankovič Grobelšek je poročala o delu izvršnega odbora DUPPS v preteklem obdobju
in kot poseben uspeh poudarila sanacijo finančnega stanja društva. Delovnemu predsedstvu je predala tudi pisni
izvod svojega poročila pod naslovom Poročilo predsednice o delovanju in dosežkih DUPPS v obdobju 2016 - 2018.
V razpravi o poročilu predsednice DUPPS Liljane Jankovič Grobelšek je Andrej Pogačnik povzel njeno izjavo o
tem, da se DUPPS ni želelo izpostavljati v javnosti, in povedal, da bi morali zavzemati stališča stroke, saj smo
strokovna vest ter da ni prava usmeritev da smo tiho, npr. glede Magne in drugega tira. Liljana Jankovič Grobelšek
je na to odgovorila, da so bila izpostavljena stališča stroke, vendar v okviru skupine Odgovorno do prostora. Miran
Gajšek je povedal, da je prav, da je polemika in da naj bo popotnica za naprej, da vsak pove svoje mnenje.
Blagajnik DUPPS Tomislav Vauda je predstavil zaključni račun DUPPS za leto 2017 in, ker leto 2018 še ni končano
ter zato še ni zaključnega računa za leto 2018, prihodke ter odhodke v letu 2018 do dne 3. 12. 2018. Iz zaključnega
računa je izpostavil, da je bil poslovni izid za leto 2017 presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.208,28 EUR, ter
da je bilo v začetku leta 2018 na transakcijskem računu DUPPS 5.713,41 EUR, na dan 3. 12. 2018 pa 9.587,13
EUR, torej 3.873,72 EUR več kot v začetku leta. Delovnemu predsedstvu je predal pisni izvod svoje predstavitve
pod naslovom Predstavitev zaključnega računa DUPPS za leto 2017 in prihodkov ter odhodkov v letu 2018 na
občnem zboru DUPPS dne 6. 12. 2018.
V imenu nadzornega odbora DUPPS je poročilo o njegovem delu v obdobju 2016 – 2018 predstavil član tega
odbora Boštjan Cotič. Povedal je da so člani nadzornega odbora bili vedno vabljeni na sestanke izvršnega odbora
in da so ugotovili da je izvršni odbor deloval v skladu s statutom DUPPS, zelo dobro pa je tudi finančno stanje. Za
nadaljnje delo pa je predlagal prevetritev statuta DUPPS in formalizacijo statuta Nagrade Maks Fabiani ter sklic
posebnega občnega zbora, ki ne bi bil volilni, na katerem bi to sprejeli. Naslednjem predsedniku DUPPS pa je
priporočil pripravo skupnih strokovnih izhodišč, sprejetih s konsenzom, za novinarska vprašanja.
V razpravi o predlogu Boštjana Cotiča v zvezi z novinarskimi vprašanji je Miran Gajšek povedal, da ne vidi
nekakšnega enotnega pristopa kako animirati novinarje ter da je potreben individualen pristop glede na afinitete
posameznega novinarja in da zato nima smisla nekaj vnaprej pripravljati, je pa potrebno lobirati.
Nato je Miran Gajšek poročal o sodelovanju z ECTP.
V razpravi po poročilu sodelovanja z ECTP je Andrej Pogačnik izpostavil lanski veliki spodrsljaj s strani ECTP, saj
je bilo možno kandidirati le z nalogami na temo letaliških mest, in se je vprašal ali je protest DUPPS doživel kakšen
odziv pri ECTP.
Miran Gajšek je odgovoril, da je do tega prišlo zaradi odločitve na seji izvršnega odbora ECTP, zapisnik o tem je
prišel pozno, tako da ni bilo mogoče nič več spremeniti.
Angelca Rus je vprašala, kako bi bilo možno da bi nekdo iz DUPPS postal član izvršnega odbora ECTP, da bi lahko
imeli vpliv na odločitve ECTP.
Miran Gajšek je odgovoril, da bo napisal dopis generalnemu sekretarju ECTP, da bi nas obvestili, kaj bo naslednja
tema, sicer pa naj bi lahko kandidirali tudi s Planico.
Predsedujoči delovnega predsedstva Miran Gajšek se je po predstavitvi poročil in po opravljenih razpravah o njih
zahvalil predsednici in vsem organom DUPPS za kvalitetno opravljeno delo v preteklem obdobju.
Občni zbor je nato z javnim glasovanjem sprejel sklep št. 3, ki se glasi:

Sprejmejo se poročila o delu organov DUPPS za obdobje od zadnjega občnega zbora z dne 24. 11.
2016 in zaključni račun DUPPS za leto 2017 ter predstavitev prihodkov ter odhodkov DUPPS v letu
2018 do dne 3. 12. 2018.
Ad. 5
Predsedujoči delovnega predsedstva Miran Gajšek je prisotne seznanil, da je za izvedbo volitev predsednika,
članov izvršnega odbora, članov nadzornega odbora in članov častnega razsodišča po določbi 15. člena statuta
DUPPS potrebno izvoliti tričlansko volilno komisijo. V to komisijo je predlagal Petra Bassina, Aljaža Lepšino in
Manco Jug.
Po seznanitvi je občni zbor z javnim glasovanjem sprejel sklep št. 4, ki se glasi:
Za člane volilne komisije se izvolijo Peter Bassin, Aljaž Lepšina in Manca Jug.
Nato je volilna komisija pregledala podane predloge za predsednika in organe DUPPS in ugotovila, da za
predsednika kandidira Mojca Šašek Divjak, da za člane izvršnega odbora kandidirajo Liljana Jankovič Grobelšek,
Tomislav Vauda, Alma Zavodnik Lamovšek, Katarina Konda, Angelca Rus in Urban Vamberger, da za člane
nadzornega odbora kandidirajo Anton Prosen, Boštjan Cotič ter Vito Križman, in da za člane častnega razsodišča
kandidirajo Andrej Pogačnik, Peter Bassin, Darja Marinček Prosenc, ter da za namestnika članov častnega
razsodišča kandidirata Miran Gajšek in Veronika Repanšek.
Pred volitvami je kandidatka za predsednika Mojca Šašek Divjak občnemu zboru predstavila svoj program dela za
naslednje mandatno obdobje in ga v pisni obliki pod naslovom Program za razvoj DUPPS za obdobje 2018 – 2020
predala delovnemu predsedstvu. S tem je izpolnila obveznost iz prvega odstavka 31. člena statuta DUPPS, po
katerem mora kandidat za predsednika občnemu zboru predložiti program dela za naslednje mandatno obdobje.
Po predstavitvi programa dela je volilna komisija pristopila k izvedbi volitev.
V zvezi z volitvami predsednika in organov DUPPS je volilna komisija izvedla tajne volitve. Po preštetju glasov je
komisija razglasila rezultate.
Po seznanitvi z rezultati volitev je občni zbor sprejel sklep št. 5, ki se glasi:
Ugotavlja se, da so izvoljeni:


za predsednico DUPPS:
 Mojca Šašek Divjak,



za člane izvršnega odbora DUPPS:
 Liljana Jankovič Grobelšek,
 Tomislav Vauda,
 Alma Zavodnik Lamovšek,
 Katarina Konda,
 Angelca Rus,
 Urban Vamberger,



za člane nadzornega odbora DUPPS:
 Anton Prosen,
 Boštjan Cotič,
 Vito Križman,



za člane častnega razsodišča DUPPS:
 Andrej Pogačnik,





Peter Bassin,
Darja Marinček Prosenc,

za namestnika članov častnega razsodišča DUPPS:
 Miran Gajšek,
 Veronika Repanšek.

Ad. 6
Predsedujoči delovnega predsedstva Miran Gajšek je čestital vsem izvoljenim in ob 19.50 uri zaključil občni zbor.

