
Letna skupščina DKAS  
 
11. septembra ob 18.00 v dvorani MZP, Langusova 4, Ljubljana 
 
Prisotni člani: Saša Piano, Tina Verbič, Aleš Mlakar, Barbara Goličnik, Barbara Mlakar, 
Sergej Hiti, Karla Jankovič, Maja Simoneti, Darja Matjašec, Andreja Zapušek, Ana 
Kučan, Bojana Bajželj, Blanka Bartol, Jelka Habjan, Lenart Pretnar, Andrej Strgar, 
Luka Javornik, Darja Pergovnik, Vesna Kolar Planinšič, Jože Novak, Nevenka Žvokelj, 
Tanja Maljevac, Nataša Bratina Jurkovič, Jelka Hudoklin, Andreja Baškovč, Ina Šuklje 
Erjavec. 
 
Prisotni študenti krajinske arhitekture: Linda Sušec, Tina Grzelj, Kaja Flis, Andrej 
Bašelj, Jošt Berčič, Žiga Malik, Eva Zupan.  
 
Začetek zasedanja je bil odložen za 30 minut, nakar je bila skupščina sklepčna, ker je 
bila  navzoča tretjina članov društva (26 članov). Na podlagi določil statuta so bili kot 
aktivni člani opredeljeni vsi, ki so po prejetju poziva plačali članarino za leto 2007  
(75 članov).  
 
Članarino za leto 2007 je poravnalo 75 članov.  
 
Sklep 1: Vsem članom, ki niso plačali članarine za leto 2007 preneha članstvo v DKAS. 
 
Seznam članov, ki jim je s sklepom skupščine članstvo v DKAS prenehalo:  
 
 

1  Tomaž Acman 
2  Mojca Balant 
3  Damijana Belak 
4  Aleš Bizjak 
5  Damjan Černe 
6  Nina Froggatt 
7  Robert Gostinčar 
8  Alja Grošelj 
9  Iztok Kavčič 

10  Milana Klemen 
11  Jasna Koblar 
12  Janja Kokolj Prošek 
13  Vesna Kolar Planinšič 
14  Mojca Kopač 
15  Suzana Korun 
16  Nataša Koruza 
17  Arabela Križ 
18  Alenka Lapanja 
19  Peter Lučič 
20  Metka Marinček 
21  Helena Matoz 
22  Andreja  Mihelčič 
23  Jože Novak 
24  Mojca Novak 
25  Leonida Oberski  Labaš 
26  Alenka Padežnik 
27  Darja Pergovnik 
28  Dejan Planko 
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29  Marko Prem 
30  Tanja Simonič 
31  Tanja Srdič 
32  Niko Stare 
33  Tomaž Stupar 
34  Ana Vidmar 
35  Andreja Vučer 
36  Bojan Žnidaršič 
37  Irena Zaletelj 

 
 
Sklep 2: Članom, ki jim je prenehalo članstvo, bo poslano obvestilo. Članstvo bo vsem 
ponovno vzpostavljeno takoj, ko plačajo članarino za leto 2007 in 2008.  
 
Skupščino je vodila Ana Kučan v imenu delovnega predsedstva v sestavi: Maja 
Simoneti, Darja Matjašec, Jelka Hudoklin in Tanja Maljevac in po sledečem programu: 
 
1. Pozdrav predsednice 
2. Glasovanje za spremembe statuta  (vodila Jelka Hudoklin) 
3. Pozdrav predstavnika študentov (Andrej Bašelj) 
4. Poročilo o delu - programski del (predstavila Maja Simoneti) 
5. Finančno poročilo (predstavila Andreja Zapušek) 
6. Poročilo nadzornega odbora (predstavila Jelka Habjan) 
7. Poročilo častnega razsodišča (predstavila Nevenka Žvokelj) 
8. Določitev višine članarine 2008 
9. Predlog programa za leto 2008/2009 (predstavile Kučan, Simoneti, Hudoklin)  
10. Predlog za sklic volilne skupščine 2009 
11. Razno 
 
Add 2 Spremembe statuta –  
Za spremembe statuta je 45 od 75 članov. S tem je novi statut potrjen. Jelka Hudoklin 
je predstavila ključne spremembe statuta. Statut prinaša kot novost članstvo za 
študente, opredeli sodelovanje z ZAPS in EFLO in omogoča uveljavitev delovanja 
društva v javnem interesu.  
 
Sklep 3: Spremembe statuta se soglasne sprejme z 11.09.2008. UO poskrbi za 
posredovanje novega statuta Upravni enoti. 
 
Add 3 Pozdrav predstavnika študentov 
 
O delovanju študentov v društvu DŠKA je poročal predsednik Andrej Bašelj. Med 
njihove dejavnosti spadajo organizacija predavanj, družabni in športni dogodki, 
organizacija tečajev računalniškega opismenjevanja. Trenutno imajo slovenski študenti 
zamrznjen status v ELASI (evropsko združenje študentov krajinske arhitekture).  
 
Študenti si predstavljajo delovanje na novo ustanovljene študentske sekcije v DKAS, 
kot vzajemno sodelovanje študentov s starejšimi kolegi. Od članov si želijo pomoč pri 
organizaciji računalniških tečajev, strokovnih vodstvih po ekskurzijah ter razstavah, 
hkrati pa so se pripravljeni vključevati v društvene projekte.   
Maja Simoneti je predlagala poletne izobraževalne vikend delavnice za študente in 
člane ter študente povabila k sodelovanju pri oblikovanju internetne strani (predvsem 
za projekt Kdo je kdo v KA). Ina Šuklje Erjavec jih je povabila k odpiranju tem, ki jih 
zanimajo ali se jim zdijo aktualne.  
 
Add 4 Poročilo o delu - programski del  
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Predsednica Maja Simoneti je predstavila poročilo o delu 2007/2008, katero je bilo 
članom predhodno posredovano tudi po elektronski pošti.  
 
Poročilo je pokrivalo naslednje teme:  
- Sodelovanje z EFLA, oktober 2007 
- II Salon pejzažne arhitekture u Beogradu, december 2007 
- Natis rokovnika, skicirke in knjižne kazalke DKAS na temo promocije krajinske 
konvencije, december 2007 
- Udeležba na sejmu Flora 2008, marec 2008 
- Izvedba mednarodne konference Odprt javni prostor/ Public Open Space, april 2007 
- Razstava Javni odprt prostor v okviru Tedna arhitekture, junij 2008 
- Javni odziv DKAS na novo načrtovane posege na Krasu, zima 2008 
- Sodelovanje z ZAPS  
- Včlanitev v sklad Jožeta Plečnika, julij 2008 
- Razstava potuje, september 2008 
 
Sklep 4: Poročilo se soglasno sprejme. 
 
Add 5 Finančno poročilo  
Blagajničarka DKAS Andreja Zapušek je predstavila finančno poročilo za leto 
2007/2008. Poročilo je priloga zapisnika. 
 
Sklep 5: Finančno poročilo se soglasno sprejme. 
 
Add 6 Poročilo nadzornega odbora (predstavila Jelka Habjan) 
 
Jelka Habljan je predstavila poročilo nadzornega odbora za leto 2007/2008. 
 
Nadzorni odbor se ni udeležaval sej UO-ja, vendar je njegovo delovanje spremljal po 
elektronskih medijih. Pregledal je poročila o delovanju društva: programsko poročilo in 
namensko rabo sredstev v skladu s programom. Seznanil se je z plačilom kazni 
DURSU v višini 1600, katero je bilo posledica napačnega odvajanja akontacije za 
avtorski honorar v obdobju spremembe vodstva ter nepravočasnega odgovora 
sedanjega vodstva DURSU zaradi problemov s pošto. Nadzorni odbor ni odkril nobenih 
nepravilnosti v delovanju društva. Poročilo je priloga zapisnika.     
 
Sklep 6: Poročilo nadzornega se soglasno sprejme. 
 
Add 7 Poročilo častnega razsodišča (predstavila Nevenka Žvokelj) 
 
Ker v letu 2007/2008 ni bilo nobenih prijav nepravilnost, delovanje častnega razsodišča 
ni bilo potrebno.  
 
Sklep 7: Poročilo častnega razsodišča se soglasno sprejme. 
 
Add 8 Določitev višine članarine 2008 
 
Sklep 8: Višina članarine za leto 2008 se poviša na 50 EUR za stalne člane in na 25 
EUR za nove člane. Zvišani delež 5 EUR je namenjen plačilu članstva IFLA/EFLA.  
 
Sklep 9: Položnice za leto 2008 se pošlje do konca oktobra. Plačilo članarine se 
pričakuje do konca leta 2008  
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Add 9 Predlog programa za leto 2008/2009 (predstavile Kučan, Simoneti, 
Hudoklin)  
 
Predlog programa  
a) ponatis zbornika konference 2008 in kataloga razstave 2008 
b) izdaja terminološkega slovarja - prioritetni program za leto 2009 
vodja projekta Jelka Hudoklin, v sodelovanju s FGG in prof. dr. A. Prosenom (se ga 
povabi k sourednikovanju) in dr. Dragom Perkom z ZRC SAZU kot nosilcema raziskave 
TSUP - terminološki slovar urejanja prostora, ki jo je naročil MOP v sodelovanju z 
MŠZŠ (vodja projekta Jelka Hudoklin, v sodelovanju s FGG in prof. dr. A. Prosenom:, 
rok april 2009 - mesec krajinske arhitekture) 
Člani so predlagali, da bi bilo smiselno za izpeljavo projekta pridobiti partnerje (npr. 
ZAPS …) ali pa se prijaviti na razpise. Tako bi bila morda mogoča objava celotnega 
slovarja in ne samo dela besed vezanih na KA.   

c) izdelava pregleda kdo je kdo v slovenski krajinski arhitekturi (realizacija prve faze v 
web različici z možnostjo tiskanja jesen 2009, za sodelovanje se zaprosi predstojnika 
Oddelka Krajinske arhitekture za vključitev tajnika Oddelka g. Podboja  )  

Članica Vesna Kolar Planinšič se pridružuje projektu.  
 
d) popularizacijski fotografski natečaj slovenske krajine (zagon projekta Tanja 
Maljevac in Eva Zupan v sodelovanju z Arnejem Hodaličem in National Geographic 
Slovenija, zagon jesen 2008, cilj realizacija jesen 2009)  

e) sodelovanje na razstavi Flora 2009  

f) podpora manjših akcij in izobraževalnih prireditev (glede na razpise za pridobitev 
sredstev za realizacijo programov). 

Člani so bili pozvani k programskim predlogom.  
Nataša Bratina Jurkovič in Maja Simoneti sta predlagali družabni dogodek pred novim 
letom.  
 
Nataša Bratina Jurkovič je predlagala nadgradnjo internetne strani DKAS z vsebinami 
o Konvencijo o krajini.  Poročala je o nagradi Sveta Evrope, katera se podeljuje na 
področjih varstva, upravljanja in ozaveščanja ter pozvala člane, da se prijavijo.  
 
Sklep 10: Program za leto 2008/2009 je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep 11: Nataša Bratina Jurkovič je prevzela nalogo, da bo obdobno poročala o 
dogajanju na področju Konvencije o krajini ter Civilscap-a. 
 
Add 10 Predlog za sklic volilne skupščine 2009 
 
Sklep 12: Skupščina se organizira septembra 2009, saj bodo dela aktualnega UO sele 
tedaj večinoma zaključena.  
 
Add 11 Razno 
 
Darja Matjašec je pozvala člane ZAPS, k oblikovanju list za kandidaturo v MSKA in 
MSP na skupščini ZAPS.  
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