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Z A P I S N I K 
 
 

rednega občnega zbora Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (v nadaljevanju: DUPPS), 
opravljenega dne 21. 1. 2021, s pričetkom ob 18.30 in z zaključkom ob 19.52 uri. Redni občni zbor 
DUUPS je bil zaradi višje sile (pandemije) opravljen po aplikaciji ZOOM na naslovu https://uni-lj-
si.zoom.us/j/4212733508?pwd=WjZxMUlmL1drUnl2cUZBWENESVJDZz09 kot videokonferenca, ki je 
bila pravočasno napovedana z osebnimi vabili, vabilo pa je bilo objavljeno tudi na spletni strani DUPPS. 
 
Prisotni po podatkih aplikacije ZOOM (skupno 22 članov): 

 
Martina Lipnik, Alma Zavodnik Lamovšek, Tomislav Vauda, Anton Prosen, Mojca Šašek Divjak, 
Gregor Čok, Jana Gojanović Purger, Darja Marinček Prosenc, Danijela Kure Kastelc, Mojca 
Foški, Barbara Lampič, Manca Jug, Veronika Repanšek, Angelca Rus, Liljana Jankovič Gro-
belšek, Katarina Konda, Jana Breznik, Jože Slak, Maruška Šubic Kovač, Boštjan Cotič, Nataša 
Pichler Milanovič, Miran Gajšek. 

 
Na občnem zboru, ki ga je sklicala in do točke 2 vodila predsednica DUPPS dr. Mojca Šašek Divjak, od 
te točke dalje pa predsedujoča delovnega predsedstva dr. Liljana Jankovič Grobelšek, so bile obravna-
vane naslednje točke dnevnega reda: 
 

1. Otvoritev občnega zbora, pozdrav predsednice DUPPS 
2. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora 
3. Predstavitev predloga dnevnega reda občnega zbora, razprava in glasovanje o tem pre-

dlogu 
4. Poročila o delu organov DUPPS in o zaključnem računu 

 poročili predsednice (za izvršni odbor) in nadzornega odbora 

 predstavitev zaključnega računa DUPPS za obdobje od 2018 do 2020 

 sprejem poročil o delu DUPPS in zaključnem računu 
5. Volitve v organe DUPPS 

https://uni-lj-si.zoom.us/j/4212733508?pwd=WjZxMUlmL1drUnl2cUZBWENESVJDZz09
https://uni-lj-si.zoom.us/j/4212733508?pwd=WjZxMUlmL1drUnl2cUZBWENESVJDZz09
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 izvolitev volilne komisije 

 ugotovitev kandidatov za predsednika/ice DUPPS, predstavitev kandidatov in njiho-
vih programov dela za obdobje 2021-2023, razprava o predloženih programih in izvo-
litev predsednika/ice DUPPS ter izglasovanje programa dela DUPPS 

 ugotovitev kandidatov za člane izvršnega odbora DUPPS 

 ugotovitev kandidatov za člane nadzornega odbora DUPPS 

 ugotovitev kandidatov za člane častnega razsodišča DUPPS 

 volitve in razglasitev rezultatov volitev za predsednika/ico DUPPS, člane izvršnega 
odbora DUPPS, člane nadzornega odbora DUPPS in člane častnega razsodišča 
DUPPS 

6. Razno 
7. Zaključek občnega zbora 

 
V zvezi z obravnavanimi točkami dnevnega reda je bilo obrazloženo in sklenjeno naslednje: 
 
Ad. 1 
 
Predsednica DUPPS dr. Mojca Šašek Divjak je ob 18. uri, ob kateri je bil predviden pričetek občnega 
zbora kot videokonference po aplikaciji ZOOM, ugotovila, da je na občnem zboru prisotnih zgolj 21 čla-
nov, torej 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 v tem času v okviru neformalnih pogovorov prisotnim prikazala rezul-
tate ankete, opravljene v zvezi s tem, kaj bi lahko bila tema naslednjega Sedlarjevega srečanja. Predse-
dnica DUPPS dr. Mojca Šašek Divjak je nato, ob 18. 30 uri, ugotovila, da je prisotnih 10 članov DUPPS, 
ki niso člani organov DUPPS, kar je glede na navedeno določbo pomenilo, da je občni zbor sklepčen. 
Po tej ugotovitvi je razglasila pričetek občnega zbora in pozdravila vse prisotne. 
 
Ad. 2 
 
Predsednica DUPPS dr. Mojca Šašek Divjak je, v skladu z določbo 15. člena statuta DUPPS, predlagala 
izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora v sestavi dr. Liljana Jankovič Grobelšek kot predsedujo-
ča, Tomislav Vauda kot zapisnikar, in mag. Katarina Konda ter Angelca Rus kot overovateljici zapisnika, 
ter predlog dala na javno glasovanje. Po zaključku javnega glasovanja je dr. Mojca Šašek Divjak ugoto-
vila, da je občni zbor z javnim glasovanjem sprejel sklep št. 1, ki se glasi: 
 

Izvoli se delovno predsedstvo občnega zbora DUPPS v sestavi dr. Liljana Jankovič Gro-
belšek kot predsedujoča, Tomislav Vauda kot zapisnikar, in mag. Katarina Konda ter An-
gelca Rus kot overovateljici zapisnika. 

 
Ad. 3 
 
Predsedujoča delovnega predsedstva dr. Liljana Jankovič Grobelšek je prisotne seznanila s predlogom 
dnevnega reda kot je zapisan na vabilu na redni občni zbor DUPPS z dne 8. 12. 2020. Po seznanitvi je 
prisotne pozvala k obravnavi tega predloga in k podaji pripomb ter predlogov za spremembe in dopolni-
tve dnevnega reda. Ker nihče ni imel pripomb ter predlogov za spremembe in dopolnitve dnevnega reda, 
je dr. Liljana Jankovič Grobelšek prisotnim predlagala sprejem dnevnega reda kot je zapisan na vabilu, 
ter predlog dala na javno glasovanje. Po zaključku javnega glasovanja je dr. Liljana Jankovič Grobelšek 
ugotovila, da 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 8. 12. 
2020, sesprejme kot dnevni red občnega zbora DUPPS na dan 21. 1. 2021. 

 
Ad. 4 
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Po sprejetju dnevnega reda je predsedujoča delovnega predsedstva dr. Liljana Jankovič Grobelšek 
pozvala k predstavitvi poročil o delu organov DUPPS in o zaključnem računu. 
 
Predsednica DUPPS dr. Mojca Šašek Divjak je poročala o delu izvršnega odbora DUPPS (v nadaljeva-
nju: IO DUPPS) v preteklem obdobju in kot poseben uspeh poudarila izvedbo dveh dobro obiskanih in 
kvalitetnih Sedlarjevih srečanj (30. in 31. po vrsti): prvo 31. maja 2019 in drugo 2. oktobra 2020, ki je bilo 
zaradi epidemije izvedeno kot video konferenca z nastopi v živo. Kot drugo pomembno aktivnost društva 
je izpostavila izvedbo bienalne Nagrade Maks Fabiani, s svečano podelitvijo in razstavo na gradu v 
Štanjelu 16. novembra 2019. Ta razstava je bila predstavljena tudi na Fakulteti za gradbeništvo januarja 
2020 v Ljubljani. Poleg tega je društvo v zadnjem mandatu priredilo več zanimivih predavanj in okroglih 
miz. Lansko leto je pridobilo tudi status nevladne organizacije na področju prostora in kulture. Dobro je 
zaživela DUPPS-ova spletna stran z rednimi objavami vseh dogodkov, njihovih fotografij in video po-
snetkov Sedlarjevih srečanj. 
 
Predsednica je poudarila, da je celotna vodstvena ekipa (izvršni odbor, nadzorni odbor, častno razsodi-
šče) v zadnjem mandatu prizadevno in uspešno delala in je kljub omejitvam zaradi koronavirusa dosegla 
dobro povezovanje in učinkovito delovanje, tudi s pomočjo e- sestankov in Zoom konferenc. Zato se je 
lepo zahvalila vsem za sodelovanje, tudi širši organizacijski ekipi Sedlarjevih srečanj in Nagrade Maks 
Fabiani. 
 
Po predstavitvi poročila predsednice DUPPS je v imenu nadzornega odbora DUPPS (v nadaljevanju: 
NO DUPPS) o delu tega organa poročal predsednik NO DUPPS izr. prof. dr. Anton Prosen. Uvodoma je 
povedal, da je NO po zakonu organ, ki naj bi kontroliral društvo, in da NO DUPPS nadzira poslovanje 
DUPPS med obema občnima zboroma v okviru pooblastil, določenih v statutu DUPPS. Člani NO 
DUPPS so bili vabljeni na vse seje IO DUPPS in na vse aktivnosti, ki jih je organiziral DUPPS. NO 
DUPPS ugotavlja, da je letno poročilo za leto 2020, ki ga je pripravil IO DUPPS skupaj s finančno slu-
žbo, sestavljen jasno, pregledno, v skladu z zakonodajo, veljavnimi računovodskimi standardi in pravili 
DUPPS. NO DUPPS ocenjuje, da letno poročilo izkazuje resnični prikaz finančnega in poslovnega izida 
DUPPS. DUPPS je uspešno izpolnjeval svoje naloge za člane DUPPS v skladu s statutom DUPPS in v 
skladu s programom in letnim načrtom. Sredstva so se uporabljala v skladu z njihovim namenom, po-
drobnosti so zapisane v poročilu predsednice DUPPS in v pojasnilih k računovodskemu izkazu. NO 
DUPPS izraža pohvalo predsednici in IO DUPPS za izvajanje programa dela v dvoletnem obdobju z 
željo, da DUPPS nadaljuje vse aktivnosti v skladu z društvenimi akti in v skladu z zakonodajo, ki ureja 
društva. Člani NO DUPPS soglasno potrjujejo poročilo o strokovnem delovanju DUPPS in poročilo o 
njegovem finančnem poslovanju v letih 2019 in 2020. 
 
V nadaljevanju je blagajnik DUPPS Tomislav Vauda predstavil zaključni račun DUPPS za leto 2019 in 
prihodke ter odhodke v letu 2020. 
 
Glede zaključnega računa DUPPS za leto 2019 je povedal, da je sprejem zaključnega računa ena od 
nalog občnega zbora, naštetih v 16. členu statuta DUPPS. Zaključni račun oziroma poslovno poročilo za 
leto 2019 je dne 20. 3. 2020 pripravil računovodski servis Barbarella d.o.o., in je javno dostopno na 
spletni strani AJPES. Iz tega poročila je razvidno, da je po bilanci stanja DUPPS imel na dan 31. 12. 
2019 samo kratkoročna sredstva, in sicer in sicer v višini 11.917,44 EUR, in da so po izkazu poslovnega 
izida stroški in odhodki v letu 2019 znašali 10.182,07 EUR, prihodki pa 12.010,36 EUR, od tega prihodki 
od članarin 2.060,00 EUR, kotizacije od Nagrade Maks Fabiani 3.371,04 EUR, prihodki Sedlarjevega 
srečanja 3.485,00 EUR, in donacije 3.094,29 EUR. Sam poslovni izid za leto 2019 je tako bil presežek 
prihodkov nad odhodki v višini 1.828,29 EUR. 
 
Poslovno poročilo za leto 2020 ob času priprave gradiva še ni bilo izdelano, zato je za leto 2020 pred-
stavil samo stanje na transakcijskem računu DUPPS na dan 31. 12. 2020 in prihodke in odhodke za leto 
2020. Dne 1. 1. 2020 je na računu DUPPS bilo z 8.805,99 EUR, stanje na dan 31. 12. 2020 pa je bilo 
12.391,56 EUR, torej je bilo na računu 3.585,57 EUR več kot ob začetku leta. Prihodkov je sicer bilo za 
7.240,92 EUR, odhodkov pa za 3.655,35 EUR, in jih je v nadaljevanju predstavil po posameznih postav-
kah. 



 4 

 
Po zaključku predstavitev je predsedujoča delovnega predsedstva dr. Liljana Jankovič Grobelšek prisot-
ne pozvala k obravnavi in sprejemu poročil o delu organov DUPPS ter zaključnega računa za leto 2019 
in o seznanitvi s prihodki in odhodki za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020. K besedi se je javila dr. Mojca 
Šašek Divjak in poudarila, da so vsi, ki so s strani DUPPS sodelovali pri pripravi Sedlarjevega srečanja, 
to delali prostovoljno, torej zastonj, stroški pa so nastali predvsem v zvezi z zbornikom, v zvezi z delom 
dveh študentov, od katerih je eden asistiral, drugi pa fotografiral, in v zvezi z malico, stroški so zato bili 
nizki kolikor se je le dalo. K temu je dr. Liljana Jankovič Grobelšek dodala, da je bilo primerjalno med 
obema Sedlarjevima srečanjema v letu 2019 bistveno več prihodkov, vendar tudi bistveno več stroškov, 
kot pri Sedlarjevem srečanju v letu 2020, ki ga je zaznamovala epidemija COVID 19, tako da sta obe leti 
uspešni in pozitivni. Dr. Mojca Šašek Divjak je k temu še dodala, da so bile lansko leto znižane tako 
članarine kot kotizacije, zato je bilo manj tudi prilivov iz tega naslova. Dr. Liljana Jankovič Grobelšek je 
nadaljevala, da se iz razreza vidi da so donacije bile kar uspešne, tudi kotizacije za Sedlarjevo srečanje, 
članarine so pač upadle v letu 2020, sicer se na članarine ni nikoli dalo zanašati. Nato se je k besedi 
javil Boštjan Cotič in vprašal glede vira iz dohodnin, in sicer ali sta samo dva dala svojo dohodnino za 
DUPPS. Tomislav Vauda je odgovoril, da sta bili na račun DUPPS izvršeni dve vplačili iz proračuna RS, 
da pa to ne pomeni da sta samo dva dala svojo dohodnino, in da iz njemu dostopnih dokumentov ni 
razvidno, kdo naj bi bile osebe, ki so dale svojo dohodnino za DUPPS. Ko ni bilo več vprašanj ali pri-
pomb k predstavljenemu, je dr. Liljana Jankovič Grobelšek prisotnim predlagala sprejem predstavljene-
ga, ter predlog za sprejem dala na javno glasovanje. Po zaključku javnega glasovanja je dr. Liljana Jan-
kovič Grobelšek ugotovila, da je občni zbor 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 6. 12. 2018 in zaključni račun DUPPS za leto 2019. 
 
Občni zbor se je seznanil s prihodki in odhodki za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020. 

 
Ad. 5 
 
Predsedujoča delovnega predsedstva dr. Liljana Jankovič Grobelšek je prisotne seznanila, da je dose-
danjim članom vodstva DUPPS potekel mandat, in da je zato potrebno izvolitvi novo vodstvo. Povedala 
je, da je za izvedbo volitev predsednika DUPPS, članov IO DUPPS, članov NO DUPPS in članov čast-
nega razsodišča DUPPS po določbi 15. člena statuta DUPPS potrebno izvoliti tričlansko volilno komisijo. 
V to komisijo so bili predlagani izr. prof. dr. Anton Prosen, Boštjan Cotič in mag. Veronika Repanšek.. 
Ker ni bilo pripomb je dr. Liljana Jankovič Grobelšek predlog dala na javno glasovanje. Po zaključku 
javnega glasovanja je dr. Liljana Jankovič Grobelšek ugotovila, da je občni zbor z javnim glasovanjem 
sprejel sklep št. 4, ki se glasi: 
 

Za člane volilne komisije se izvolijo izr. prof. dr. Anton Prosen, Boštjan Cotič in mag. Ve-
ronika Repanšek. 

 
Nato je predsedujoča delovnega predsedstva dr. Liljana Jankovič Grobelšek pregledala kandidatno listo 
za predsednika in organe DUPPS in ugotovila, da za predsednico DUPPS kandidira doc. dr. Alma Za-
vodnik Lamovšek, univ. dipl. inž. arh., za člane IO DUPPS dr. Liljana Jankovič Grobelšek, univ. dipl. inž. 
arh., Tomislav Vauda, univ. dipl. inž. arh., mag. Katarina Konda, univ. dipl. inž. arh., Urban Vamberger, 
dipl. inž. arh. urb., Jože Slak, univ. dipl. inž. arh., Manca Jug, univ. dipl. inž. arh., doc. dr. Gregor Čok, 
univ. dipl. inž. arh., in Jana Breznik, študentka Prostorskega načrtovanja in geografije, za člane NO 
DUPPS izr. prof. dr. Anton Prosen, univ. dipl. geod. - kom. inž., dr. Mojca Šašek Divjak, univ. dipl. inž. 
arh., in Angelca Rus, univ. dipl. geog., in za člane častnega razsodišča DUPPS prof. dr. Andrej Pogač-
nik, univ. dipl. inž. arh., mag. Peter Bassin, univ. dipl. inž. arh., mag. Darja Marinček Prosenc, univ. dipl. 
inž. kraj. arh., mag. Miran Gajšek, univ. dipl. inž. arh., in mag. Veronika Repanšek, univ. dipl. geod.. 
 
Pred volitvami je kandidatka za predsednico DUPPS doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek občnemu zboru 
predstavila svoj program dela za naslednje mandatno obdobje, kar je obveznost iz prvega odstavka 31. 
člena statuta DUPPS, po katerem mora kandidat za predsednika DUPPS občnemu zboru DUPPS pre-
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dložiti program dela za naslednje mandatno obdobje. Pisni program je predložila že pred občnim zborom 
in ga je torej lahko vsakdo prebral, zato je ob predstavitvi posebej je izpostavila le v nadaljevanju nave-
deno. Tako je izpostavila, da bodo Sedlarjeva srečanja še naprej, letos bo tudi Nagrada Maks Fabiani. 
Morali bi pridobiti več članov, vsaj takšnih ki tudi plačajo članarino. DUPPS bi moral postati bolj proakti-
ven, ker smo tudi društvo v javnem interesu, na področju prostora in na področju kulture, čeprav naj bi 
se s predvideno spremembo zakonodaje vloga društev v javnem interesu skušala omejiti. DUPPS je tudi 
v vlogi, da mora odpirati strokovno debato, zato bi, poleg Sedlarjevih srečanj, bilo potrebno organizirati 
serijo okroglih miz, na katerih bi se odpiralo druge teme kot zgolj zakonodajo, čeprav je res, da se tre-
nutno obetajo kritične spremembe ravno na področju gradbene zakonodaje. S strokovno debato je stroki 
potrebno vrniti njen pomen in vlogo, enako kot imajo to urejeno zdravniki in pravniki, saj naša stroka v 
zadnjem desetletju z vsemi spremembami zakonodaje izgublja svojo vlogo, kar lahko vrnemo le z močjo 
argumentov in s strokovno debato. Okrogle mize bi delali tudi v povezavi z drugimi društvi, to je njen 
skoraj primarni cilj. Na spletni strani DUPPS bi odprli nekaj dodatnih rubrik, tudi za mnenja članov, ki jim 
sicer ni mesto nikjer drugje, in rubriko, kjer bi člani lažje dostopali do kakšnih projektov in raziskav. 
Ohranjati in razvijati je potrebno tudi mednarodna sodelovanja ter organizirati več anket, s katerimi bi 
pridobivali mnenja članov. Posodobiti je tudi potrebno statut DUPPS. 
 
Po predstavitvi je predsedujoča delovnega predsedstva dr. Liljana Jankovič Grobelšek odprla razpravo o 
programu dela. Najprej se je javila k besedi mag. Katarina Konda in pohvalila program, hkrati pa podala 
predlog da DUPPS tudi na Facebook-u naredi svojo spletno stran. Tudi mag. Miran Gajšek zelo podpira 
program, še posebej glede poudarjene strokovnosti. Strokovnost je pomembna, kot licenca za planira-
nje, kot glasnost do ministrstev, prav tako članstvo v ECTP, ki je pripravilo RESTART Europe, kot odgo-
vor na krizo zaradi COVID 19. Boštjan Cotič je povedal, da podpira predloženi program dela, in da je 
DUPPS že v njegovem mandatu imel Facebook profil, ter da se je morda pozabilo na njega. Bolj se je 
pa potrebno spomniti na ECTP in jih vabiti na naša srečanja, in če je še kakšna varianta da bi kakšnega 
našega člana lahko spravili v komisije za izbore nagrad pri ECTP. Jože Slak program absolutno podpira, 
ga bo pa potrebno temeljito razdelati, da bo učinkovit. Pomembno se mu zdi fokusirati naše sile na pravi 
način, da se sredstva, ki so nam zdaj na voljo, smotrno na nacionalni ravni artikulira in distribuira. Po-
membna se mu zdi tudi naša prepoznavnost v javnosti oziroma osmišljenost naše stroke, torej kako nas 
ljudje prepoznavajo, saj ugotavljamo, da je naša moč v stroki, prepričljivost, relativno šibka. Z vsemi 
ukrepi, ki so navedeni v programu, se da to podpreti in se da to razviti. Delujemo na področju prostora, 
delujemo pa tudi na področju kulture. Misli, da bi bilo fino osmisliti to našo prepoznavnost, vse aktivnosti 
na vseh področjih artikulirati v neko osmišljenost stroke tudi v smislu, da razvijamo kulturo prostora z 
absolutno strokovnostjo, ki je na prvem mestu. Mag. Miran Gajšek je odgovoril Boštjanu Cotiču, da so 
imeli leta 2005 generalno skupščino ECTP na Bledu, leta 2016 generalno skupščino v Ljubljani, trikrat 
so bili člani DUPPS člani žirije, in trikrat so kandidati iz Slovenije dobili posebno priznanje. Res je to bilo 
takrat, ko je sam bil podpredsednik, je pa to precejšnji angažma, kljub temu pa bo poskušal še naprej. 
Se je zahvalil za pobudo in povedal, da so sedaj volitve tudi v ECTP. Tudi Jana Gojanović Purger podpi-
ra kandidaturo, in zelo podpira, da naj stroka nekako izstopi iz dnevnih kruhoborskih debat, ko že pro-
blem nastane, in vidi to skozi idejo okroglih miz, glede katerih predlaga, da niso samo v Ljubljani. Na teh 
okroglih mizah naj se predstavi teoretična izhodišča kako se dela urbanizem in kaj urbanizem vse nudi 
kot stroka in kot sodelovanje, ker bi se na ta način malo distancirali od teh dnevnih igric. Pove, da v 
okolju v katerem trenutno deluje, krajani dojemajo načrtovalce kot nekakšne kruhoborce, ki delajo tako 
kot naroči naročnik, z iskanjem ne dobrih rešitev, ampak kako čimprej priti za najnižjo ceno do nekaj. 
Misli, da to z neko strokovno držo kot društvo lahko naredimo, in s tem med sabo vzpostavimo tudi malo 
več samospoštovanja. Dr. Liljana Jankovič Grobelšek je povedala, da tudi ona podpira kandidaturo, je 
pa malo drugače ZAPS kot DUPPS. ZAPS se bolj obrtniško dojema, DUPPS pa je preplet tako s. p. -jev 
kot d. o. o. – jev in članov iz občin in ministrstev ter fakultet, tako da je bolj pestra druščina, ki ni tako 
cehovsko opredeljena, ima pa Jana Gojanović Purger prav. Ker nihče več ni ni imel pripomb ter predlo-
gov je dr. Liljana Jankovič Grobelšek ugotovila, da je očitno da se program sprejema. Nato se je k bese-
di javil izr. prof. dr. Anton Prosen in povedal, da se bo volilo novo predsednico in nove člane organov, in 
da zato mora biti en formalni sklep, da se staro vodstvo razreši, in da se je na to malo pozabilo. Dr. 
Liljana Jankovič Grobelšek je vprašala ali ima kdo kaj proti, da se razreši staro ekipo. Ker ni bilo pri-
pomb, je dr. Liljana Jankovič Grobelšek ugotovila, da je občni zbor z javnim glasovanjem sprejel sklep 
št. 5, ki se glasi: 
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Razrešijo se dosedanja predsednica in člani organov. 

 
Predsedujoča delovnega predsedstva dr. Liljana Jankovič Grobelšek je nato napovedala tajne volitve in 
s tem v zvezi razložila, kako bodo potekale v okviru aplikacije ZOOM. Povedala je, da je zagotovljena 
tajnost volitev na način, da se ne vidi kdo je dal kakšen glas, ampak samo celota rezultatov. Po obrazlo-
žitvi načina volitev, pri kateri jo je dopolnila tudi dr. Mojca Šašek Divjak, je ugotovila, da ni vprašanj, in 
da se lahko prične z volitvami. Volitve so potekale v času od 19.36 ure do 19.38 ure. 
 
Po zaključku volitev je izr. prof. dr. Anton Prosen v imenu volilne komisije ugotovil, da je za predsednico 
volilo 95 % prisotnih, da je nekdo bil vzdržan, in da je s tem doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek izvoljena 
za predsednico DUPPS, ter ji za izvolitev čestital. Glede članov IO DUPPS je ugotovil, da je dr. Liljana 
Jankovič Grobelšek prejela 95 %, Tomislav Vauda 95 %, mag. Katarina Konda 76 %, Urban Vamberger 
62 %, Jože Slak 33 %, Manca Jug 81 %, doc. dr. Gregor Čok 76 %, Jana Breznik 57 %, nihče se ni 
vzdržal, ter ugotovil da so za člane IO DUPPS izvoljeni dr. Liljana Jankovič Grobelšek, Tomislav Vauda, 
Manca Jug, mag. Katarina Konda, doc. dr. Gregor Čok in Urban Vamberger. Glede članov NO DUPPS 
je ugotovil, da so bili s 100 % izvoljeni vsi predlagani, torej izr. prof. dr. Anton Prosen, dr. Mojca Šašek 
Divjak in Angelca Rus. Glede članov častnega razsodišča DUPPS je ugotovil, da so prav tako s 100 % 
bili izvoljeni vsi predlagani, in sicer prof. dr. Andrej Pogačnik, mag. Peter Bassin, mag. Darja Marinček 
Prosenc, mag. Miran Gajšek in mag. Veronika Repanšek. 
 
Po seznanitvi z rezultati volitev je predsedujoča delovnega predsedstva dr. Liljana Jankovič Grobelšek 
prisotnim predlagala sprejem ugotovitev volilne komisije in predlog dala na javno glasovanje. Po zaključ-
ku javnega glasovanja je dr. Liljana Jankovič Grobelšek ugotovila, da je občni zbor z javnim glasova-
njem sprejel sklep št. 6, ki se glasi: 
 

Ugotavlja se, da so izvoljeni: 
 

 za predsednico DUPPS: 

 doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, 
 

 za člane izvršnega odbora DUPPS: 

 dr. Liljana Jankovič Grobelšek, 

 Tomislav Vauda, 

 Manca Jug, 

 mag. Katarina Konda, 

 doc. dr. Gregor Čok, 

 Urban Vamberger, 
 

 za člane nadzornega odbora DUPPS: 

 izr. prof. dr. Anton Prosen, 

 dr. Mojca Šašek Divjak, 

 Angelca Rus, 
 

 za člane častnega razsodišča DUPPS: 

 prof. dr. Andrej Pogačnik, 

 mag. Darja Marinček Prosenc, 

 mag. Veronika Repanšek, 

 mag. Peter Bassin, 

 mag. Miran Gajšek. 
 
Ad. 6 
 
V okviru točke »Razno« se je nova predsednica DUPPS doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek zahvalila za 
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zaupanje, povedala, da računa ne samo na izvoljene, ampak na vse člane DUPPS, da upa, da bo na 
okroglih mizah, na Sedlarjevem srečanju, naslednjem občnem zboru in na splošno na druženjih vedno 
več zainteresiranih, in da bo s tem moč stroke prodrla tudi v družbo. 
 
Ad. 7 
 
Predsedujoča delovnega predsedstva dr. Liljana Jankovič Grobelšek je ob 19.52 uri zaključila občni zbor. 
 
 Predsedujoča delovnega predsedstva 
Zapisnikar Tomislav Vauda dr. Liljana Jankovič Grobelšek 

 

 

 
 
Overovatelj zapisnika mag. Katarina Konda Overovatelj zapisnika Angelca Rus 

 

 

 


