
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 24. 11. 2016 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

rednega občnega zbora Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (v nadaljevanju: DUPPS), 
opravljenega dne 24. 11. 2016 v svečani dvorani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v 
Ljubljani, Jamova ulica 2, Ljubljana, s pričetkom ob 17.30 in z zaključkom ob 19.19 uri. 
 
Prisotni: 

Alma Zavodnik Lamovšek, Mojca Šašek Divjak, Nataša Pichler-Milanovič, Aljaž Lepšina, Grega 
Indof, Martina Lipnik, Katarina Konda, Manca Jug, Gregor Čok, Pavel Gantar, Tadej Žaucer, 
Maruška Šubic Kovač, Igor Cotič, Liljana Jankovič Grobelšek, Boštjan Cotič, Anton Prosen, 
Lučka Ažman Momirski, Andrej Pogačnik, Nika Lužar 
 
Pooblastila Danijela Kure Kastelc, Ivan Stanič, Kaliopa Dimitrovska Andrews, Barbara Mušič, 
Kristijan Lavtižar, Jože Kos Grabar, Miran Gajšek, Tomislav Vauda. 

 
Na občnem zboru, ki ga je sklicala in do točke 2 vodila predsednica DUPPS dr. Liljana Jankovič Grobel-
šek, od te točke dalje pa predsedujoči delovnega predsedstva prof. dr. Andrej Pogačnik, so bile obrav-
navane naslednje točke dnevnega reda: 
 

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 pre-

dlogu 
4. Poročila o delu organov društva in o zaključnem računu za leto 2015 
5. Volitve v organe društva 
6. Zaključek občnega zbora 

 
V zvezi z obravnavanimi točkami dnevnega reda je bilo obrazloženo in sklenjeno naslednje: 
 
Ad. 1 
 
Predsednica DUPPS dr. Liljana Jankovič Grobelšek je ob 17. uri, ob kateri je bil predviden pričetek obč-
nega zbora, ugotovila, da je na občnem zboru prisotnih manj kot polovica članov, in da zato občni zbor, 
glede na določbo drugega odstavka 14. člena statuta DUPPS, ni sklepčen. Zato je, v skladu z določbo 
tretjega odstavka 14. člena statuta DUPPS, zasedanje odložila za 30 minut, in nato, ob 17. 30 uri, ugoto-
vila, da je prisotnih več kot 10 članov DUPPS, ki niso člani organov društva, kar je glede na navedeno 
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določbo pomenilo, da je občni zbor sklepčen. Po tej ugotovitvi je razglasila pričetek občnega zbora in 
pozdravila vse prisotne. 
 
 
Ad. 2 
 
Predsednica DUPPS dr. Liljana Jankovič Grobelšek je, v skladu z določbo 15. člena statuta DUPPS, 
predlagala izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora v sestavi prof. dr. Andrej Pogačnik kot pred-
sedujoči, Aljaž Lepšina kot zapisnikar, in Mojca Šašek Divjak ter Boštjan Cotič kot overovatelja zapisni-
ka. 
 
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 prof. dr. Andrej Pogačnik 
kot predsedujoči, Aljaž Lepšina kot zapisnikar, in Mojca Šašek Divjak ter Boštjan Cotič 
kot overovatelja zapisnika. 

 
Ad. 3 
 
Predsedujoči delovnega predsedstva prof. dr. Andrej Pogačnik je prisotne seznanil s predlogom dnev-
nega reda kot je zapisan na vabilu na redni občni zbor DUPPS z dne 15. 11. 2016. Po seznanitvi je 
prisotne pozval k obravnavi tega predloga in k podaji pripomb ter ev. predlogov za spremembe in dopol-
nitve dnevnega reda. 
 
Po opravljeni predstavitvi in obravnavi predloga dnevnega reda je občni zbor z javnim glasovanjem 
sprejel sklep št. 2, ki se glasi: 
 

Predlog dnevnega reda, kot je zapisan na vabilu za redni občni zbor DUPPS z dne 15. 11. 
2016, se sprejme kot dnevni red občnega zbora DUPPS na dan 24. 11. 2016. 

 
Ad. 4 
 
Po sprejetju dnevnega reda je predsedujoči delovnega predsedstva prof. dr. Andrej Pogačnik pozval k 
predstavitvi poročil o delu organov društva in o zaključnem računu za 2015. 
 
Predsednica DUPPS dr. Liljana Jankovič Grobelšek je poročala o delu izvršnega odbora DUPPS v pre-
teklem obdobju in kot poseben uspeh poudarila pridobitev statusa društva v javnem interesu na področju 
prostora (status pridobljen v letu 2015). 
 
V marcu 2015 je bil pripravljen odziv DUPPS na napovedane spremembe zakonodaje in vseskozi tvorno 
sodelovanje v okviru Odgovorno do prostora pri pripombah na novi zakonodajni trojček.  
 
Junija 2015 je bilo organizirano 26. Sedlarjevo srečanja Vizije prostorskega razvoja - urejanje voda, z 
mednarodno udeležbo. Obenem ni bilo pozabljeno na 40. obletnici smrti prof. Saše Sedlarja. Oktobra je 
bila organizirana okrogla miza ob izdaji Urbanega izziva - Zbornika Sedlarjevega srečanja. Novembra so 
bile v Štanjelu podeljene jubilejne nagrade Maks Fabiani. Razstava nagrajenih del se je uspešno selila 
po Sloveniji in Hrvaški. 
 
V letu 2016 je bilo organizirano 27. Sedlarjevo srečanje z naslovom »Vizije prostorskega razvoja: zelena 
tirna infrastruktura« v okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja ESDW European Sustainable De-
velopment Week) in septembra ponovno okrogla miza. Izdan je bil zbornik Urbani izziv s članki iz prete-
klega Sedlarjevega srečanja. Na osnovi sklepov srečanja so bili pripravljeni predlogi za pospešen razvoj 
železniške infrastrukture, ki so bili posredovani predsedniku Vlade RS, predsedniku RS, ministru za 
infrastrukturo, medijem ter mnogim drugim.  
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Predsednica DUPPS dr. Liljana Jankovič Grobelšek je v nadaljevanju predstavila zaključna računa 
DUPPS za leti 2014 in 2015 in pregled prihodkov in odhodkov DUPPS v letu 2016. 
 
Poslovni izid za leto 2014 je bil presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.221,64 €. 
Poslovni izid za leto 2015 je bil presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.407,66 €. 
 
Glede na to, da poslovno leto 2016 še ni končano, je predsednica za leto 2016 predstavili trenutno sta-
nje na transakcijskem računu društva in prihodke ter odhodke. Leto 2016 je društvo pričelo s 5.083,50 € 
na transakcijskem računu, trenutno stanje na dan 21. 11. 2016 pa je bilo 3.409,70 €, torej 1.673,80 € 
manj kot v začetku leta. Prihodkov je bilo za 4.190,00 €. 
 
Dr. Mojca Šašek Divjak je poročala o delu nadzornega odbora DUPPS in povedala, da niso ugotovili 
nobenih nepravilnosti v delu izvršnega odbora in glede zaključnega računa za obdobje od izvolitve na 
Občnem zboru DUPPS 29.9.2014 do Občnega zbora DUPPS 24.11.2016 
 
 
Po opravljenih predstavitvah ni bilo posebne obravnave, občni zbor pa je 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 29. 9. 2014  in zaključni račun DUPPS za leto 2015. 

 
Ad. 5 
 
Predsedujoči delovnega predsedstva prof. dr. Andrej Pogačnik je prisotne seznanil, da je za izvedbo 
volitev predsednika DUPPS, članov IO DUPPS, članov nadzornega odbora in članov častnega razsodi-
šča po določbi 15. člena statuta DUPPS potrebno izvoliti tričlansko volilno komisijo. V to komisijo so bili 
predlagani izr. prof. dr. Lučka Ažman Momirski, Manca Jug in Nika Lužar. 
 
Po seznanitvi je občni zbor z javnim glasovanjem sprejel sklep št. 4, ki se glasi: 
 

Za člane volilne komisije se izvoli izr. prof. dr. Lučka Ažman Momirski, Manca Jug in Ni-
ka Lužar. 

 
Nato je volilna komisija pregledala prispele kandidatne liste za predsednika in organe DUPPS 

in ugotovila, da za predsednika kandidira Liljana Jankovič Grobelšek, za člane izvršnega 

odbora Lučka Ažman Momirski, Tomislav Vauda, Mojca Šašek Divjak, Manca Jug, Aljaž 

Lepšina, Martina Lipnik in Alma Zavodnik Lamovšek, za člane nadzornega odbora Igor Cotič, 

Boštjan Cotič in Anton Prosen ter za člane častnega razsodišča Andrej Pogačnik, Katarina 

Konda, Maruška Šubic Kovač, Nataša Pichler-Milanovič, Martina Lipnik. 

 
Pred volitvami je kandidatka za predsednika DUPPS Liljana Jankovič Grobelšek občnemu zboru pred-
stavila svoj program dela za naslednje mandatno obdobje in s tem izpolnila obveznost iz prvega odstav-
ka 31. člena statuta DUPPS, po katerem mora kandidat za predsednika občnemu zboru predložiti pro-
gram dela za naslednje mandatno obdobje. 
 
Po predstavitvi programa dela je volilna komisija pristopila k izvedbi volitev. 
 
V zvezi z volitvami predsednika in članov izvršnega odbora je volilna komisija izvedla tajne volitve, glede 
članov nadzornega odbora in častnega razsodišča pa javne, saj za nobenega od teh dveh organov ni 
kandidiralo večje število članov od po statutu predvidenega in zato ni bilo potrebno opraviti izbire. Po 
preštetju glasov je komisija razglasila rezultate. 
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Po seznanitvi je občni zbor sprejel sklep št. 5, ki se glasi: 
 

Ugotavlja se, da so izvoljeni: 
 

 za predsednico DUPPS: 

 Liljana Jankovič Grobelšek, 
 

 za člane izvršnega odbora DUPPS: 

 Lučka Ažman Momirski, 

 Mojca Šašek Divjak, 

 Alma Zavodnik Lamovšek, 

 Tomislav Vauda, 

 Manca Jug, 

 Aljaž Lepšina, 
 

 za člane nadzornega odbora DUPPS: 

 Igor Cotič, 

 Boštjan Cotič , 

 Anton Prosen,  
 

 za člane častnega razsodišča DUPPS: 

 Andrej Pogačnik, 

 Nataša Pichler-Milanovič, 

 Maruška Šubic Kovač, 

 Martina Lipnik, 

 Katarina Konda 
 
Ad. 6 
 
Predsedujoči delovnega predsedstva prof. dr. Andrej Pogačnik je ob 19.19 uri zaključil občni zbor. 
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Zapisal: 
 
Aljaž Lepšina prof. dr. Andrej Pogačnik 
  
 Predsedujoči delovnega predsedstva 
 
 
 
 
 
Overovatelja zapisnika: 
 
………………………………………………………. 
 
 
 
 
………………………………………………………. 


