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

ZAPISNIK
1. seje Izvršnega odbora (IO) DUPPS
v mandatu od 24.11. 2016,
ki je bila opravljena v četrtek, dne 12. 1.2017,
v prostorih MOL Oddelek za urejanje prostora, Poljanska c.
28, Ljubljana, s pričetkom ob 17 00 uri in zaključkom ob 19 00
uri

Prisotni člani IO: Mojca Šašek Divjak, Alma Zavodnik Lamovšek, Manca Jug, Tomislav
Vauda in Liljana Jankovič Grobelšek
Odsotni člani IO: Lucija Ažman Momirski, Aljaž Lepšina
Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev tajnika in blagajnika DUPPS
3. Pregled nalog IO DUPPS (statut DUPPS)
4. Način delovanja DUPPS (predlogi za bolj učinkovito delovanje)
5. Program dela DUPPS v 2017
a. Sedlarjevo srečanje – tema, nosilci projekta, razpis, mediji in drugo
b. Bienalna Nagrada Maks Fabiani – nosilci projekta, razpis, spremembe in
dopolnitve statuta,
c. Razstava ob 60 letnici delovanja Društva in NMF v Štanjelu
d. Tabor urbanistov
6. Finance
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) Določitev tajnika in blagajnika DUPPS
Skladno s statutom se na prvi seji IO DUPPS v novem mandatu določi tajnika in blagajnika
DUPPS. Za tajnika se izbere Aljaž Lepšina, za blagajnika pa Tomislav Vauda.
Ad 3) Pregled nalog IO DUPPS
Statut DUPPS je zastarel in ga je treba posodobiti tudi zaradi Zakona o društvih. Sklenjeno
je bilo, da Alma Zavodnik Lamovšek in Tomislav Vauda pripravita predlog sprememb ali
novega statuta, ki ga obravnavajo člani IO DUPPS.
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Ad 4) Način delovanja DUPPS (predlogi za bolj učinkovito delovanje)
Sklenjeno je, da DUPPS poskuša bolj aktivno in javno delovati in hkrati oblikuje svoja
mnenja tudi neodvisno, ne le znotraj Odgovorno do prostora. V januarju 2017 se pripravita
dve mnenji:
1. Mnenje k predlogu Zakonu o pooblaščenih arhitektih in inženirjih – glede nujno potrebne
licence P. Alma Zavodnik Lamovšek pripravi osnutek katerega bo pregledala komisija za
zakonodajo, zainteresirani člani IO DUPPS ter predsednica društva.
2. Mnenje k predlogu Zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na
razvojnem območju v Občini Hoče – Slivnica.
Osnutek pripravi komisija za zakonodajo DUPPS, katerega bo pregledal IO DUPPS in
predsednica društva.
Nadalje je bilo sklenjeno, da se začne urejati Arhiv DUPPS, Aljaž Lepšina shrani celotno
spletno stran društva, urejati se začne tudi tiskan arhiv.
Ad 5) Program dela DUPPS v 2017
a) 28. Sedlarjevo srečanje
Sklenjeno je bilo, da se v januarju 2017 uskladi temo 28. Sedlarjevega srečanja (obstoječi
predlogi teme so: prenova, reaktiviranje DUO, in druge)
Nadalje sta bila za okvirna datuma srečanja določena petek, 2.6. ali petek, 9.6.2017 v
Ljubljani. Prvo obvestilo s povabilom k oddaji prispevkov bo objavljeno konec januarja.
b) Bienalna Nagrada Maks Fabiani – NMF
Sklenjeno je, da Tomislav Vauda in Mojca Šašek Divjak pripravita predlog sprememb ali
novega statuta NMF. Uvede se nagrada NMF za študentska dela.
Obrazloženo je, da je bila v petek, 13.1.2017 oddana prijava na razpis MOP za
sofinanciranje nagrad v sklopu katerega bi se financirala NMF.
Nadalje je bilo sklenjeno, da se razpis o NMF objavi v marcu, žiriranje naj bi potekalo
predvidoma septembra, svečana podelitev pa oktobra ali novembra 2017 v Štanjelu.
Kotizacija za oddajo nominacij bo v višini 100 €. DUPPS ne bo prevzelo tiskanja za NMF,
podani pa bodo pogoji za oblikovanje plakatov (postavitev).
Zmagovalen projekt bo nominiran za evropsko planersko nagrado v začetku leta 2018.
c) Razstava ob 60 letnici delovanja Društva
Obrazloženo je bilo, da še vedno ni rezultata razpisa na MK.
Sklenjeno je bilo, da bo razstava ambicioznejša, če bodo finančna sredstva na voljo
Nadalje je bilo sklenjeno, da bo razstava potekala v sklopu podelitve NMF v Štanjelu jeseni.
Če sredstev ne bi bilo, bo razstava skromnejša. Obrazloženo je bilo, da ima društvo zbrane
zbornike skoraj vseh Sedlarjevih srečanj, ki bi bili aktualni za razstavo.
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d) Tabor urbanistov
Obrazloženo je bilo, da gre za zahtevno idejo, ki se še gradi in za katero se zbirajo
informacije in ideje. Dodatno je bilo pojasnjeno, da je potrebno ugotoviti: koga bi nagovarjali,
kdo bi bili predavatelji, kje bi pridobili sredstva idr..
Ad 6) Finance
Obrazloženo je bilo, da trenutno stanje na računu znaša 3220 €. S članarinami društvo ne
pokriva niti plačila stroškov za prostore, ki so edini zunanji strošek. Dodatno je bilo
pojasnjeno, da organizacija vsakoletnega Sedlarjevega srečanja omogoča kritje stroškov
delovanja.
Sklenjeno je bilo, da se premisli o bolj aktivnem delovanju oziroma bolj rednemu nagovoru
članov (vsaj enkrat mesečno preko e-pošte in drugih aktivnost), da bi imeli slednji več koristi
od včlanitve v društvo. S tem bi pritegnili nove člane in večji priliv plačanih članarin.

Zapisal:

Predsednica DUPPS

Aljaž Lepšina

Liljana Jankovič
Grobelšek
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