
 
 

  
 
                 Društvo krajinskih arhitektov Slovenije 
                 Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana 
 

      
 

ZAPISNIK 
 
18. redna letna skupščina DKAS 
 
30. september 2010 ob 16.30 v dvorani ZAPS, Vegova 8, Ljubljana 
 
Prisotni (23 članov): Nevenka Žvokelj, Irena Rozman Fattori, Jelka Habjan, Živana Mejač, 
Jelka Hudoklin, Lenart Pretnar, Maja Vodnik, Suzana Simič, Andrej Strgar, Aleš Mlakar, 
Dušan Stupar, Luka Javornik, Nika Cigoj, Klara Sulič, Mojca Balant, Andreja Zapušek Černe, 
Damjan Černe, Blanka Bartol, Nataša Bratina Jurkovič, Barbara Mlakar, Sergej Hiti, Karla 
Jankovič, Jože Novak 
 
Pooblastila (18 članov): Petra Vertelj Nared, Darja Matjašec, Tanja Maljevac, Andreja 
Mihelčič, Milana Klemen, Mitja Simič, Damjan Frece, Izidor Jerala, Saša Piano, Darja 
Crnek, Alenka Polutnik, Alenka Padežnik, Radovan Romih, Živana Mejač, Jana Kozamernik, 
Tina Verbič, Marko Prem, Lidija Breskvar Žaucer 
 
Skupščina je bila ob 16.30 nesklepčna, zato je bil začetek v skladu s statutom premaknjen 
za 30 minut. Skupščina je bila s prihodom dodatnih članov in pooblastil ob 17.00 sklepčna 
(23 + 18 = 41). Skupno število aktivnih in neaktivnih članov na dan skupščine je bilo 115. 
 
Točka 1:  Delovno predsedstvo 
 
Za delovno predsedstvo skupščine so bili predlagani Blanka Bartol, Nevenka Žvokelj in 
Lenart Pretnar. 
 
Sklep 1:  Delovno predsedstvo je bilo soglasno sprejeto. Skupščino je v imenu  
  delovnega predsedstva vodila Blanka Bartol. 
 
 
Točka 2:  Dnevni red 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 
1. imenovanje delovnega predsedstva, 
2. predstavitev in potrditev dnevnega reda, 
3. poročilo o delu - programski del, 
4. finančno poročilo, višina članarine 2011, 
5. poročilo nadzornega odbora, 
6. poročilo častnega razsodišča, 
7. predlog programa za leto 2010/2011,  
8. razno. 
 
Sklep 2:  Dnevni red je bil soglasno sprejet. 



Točka 3:  Poročilo o delu - programski del 
 
Član UO Dušan Stupar je v imenu UO DKAS predstavil poročilo o delu v letu 2009/2010. 
Poročilo je obravnavalo naslednje teme: 
 
1. spremljanje zakonodaje in aktualnih dogodkov, 
2. sodelovanje v projektu "Odgovorno do prostora", 
3. sodelovanje v projektu "Mreža za prostor", 
4. nadaljevanje razstave Javni odprti prostor, 
5. mesec krajinske arhitekture april 2010, 
6. mednarodno sodelovanje, 
7. ostalo in 
8. razno. 
Poročilo je priloga zapisnika. 
 
V razpravi je Nataša Bratina Jurkovič dodala, da je na povabilo organizatorja 
mednarodnega seminarja Krajina in izobraževanje, ki je potekal novembra 2009 v 
Barceloni, predstavila izvedeni projekt društva "Mi urejamo krajino", kot primer dobre 
prakse iz Slovenije. 
 
Sklep 3:  Poročilo je bilo z dopolnitvijo iz razprave soglasno sprejeto. 
 
 
Točka 4:  Finančno poročilo, višina članarine 2011 
 
Andreja Zapušek Černe je predstavila finančno poročilo za leto 2009/2010. Poročilo je 
priloga zapisnika. 
UO predlaga višino članarine za leto 2011. Letna članarina znaša 50€ / znižana 25€. 
Članarina za 2011 se tako lahko plačuje z januarjem 2011. 
 
V razpravi je bilo govora o načinu financiranja naslednje konference 7 strokovnega 
srečanja. 
 
Sklep 4a:  Finančno poročilo je bilo soglasno sprejeto. 
Sklep 4b:  Predlagana višina članarine je bila soglasno sprejeta. Pripravi se seznam 
  upokojenih članov. 
 
 
Točka 5:  Poročilo nadzornega odbora 
 
Lenart Pretnar predstavi poročilo nadzornega odbora za leto 2009/2010.  
 
Nadzorni odbor ugotavlja, da DKAS pridobiva sredstva iz članarin, da jih porablja v skladu s 
sprejetim programom dela, da je trenutno stanje na računu pozitivno ter da je finančno 
poslovanje društva pregledno urejeno. Poročilo je priloga zapisnika. 
 
Sklep 5:  Poročilo je bilo soglasno sprejeto. 
 



Točka 6:  Poročilo častnega razsodišča 
 
Poročilo častnega razsodišča za leto 2009/2010 predstavi Sergej Hiti v imenu Petre Vertelj 
Nared. V letu 2009/2010 častno razsodišče ni prejelo ali obravnavalo kršitev statuta 
društva. Poročilo je priloga zapisnika. 
 
Sklep 6:  Poročilo je bilo soglasno sprejeto.  
 
 
Točka 7:  Predlog programa za leto 2010/2011 
 
V imenu UO DKAS je Blanka Bartol predstavila program dela v prihodnjem letu: 
 

- posvet na temo "umeščanje fotovoltaike in drugih objektov za izrabo OVE v prostor" 
k čemur bi lahko povabili druga društva - v začetku leta 2011 in morebitna izdaja 
zbornika s priporočili (januar, najkasneje februar), 

- mesec krajinske arhitekture »krajinska arhitektura v knjigi«, ki bi se navezoval na 
Ljubljano, prestolnico knjige, v okviru katerega bi organizirali naslednje dogodke: 

- predstavitev in promocija strokovne literature; predstavitev in prodaja knjig 
katerih avtorji so slovenski krajinski arhitekti v različnih knjigarnah v LJ, 
lahko tudi v drugih mestih, 

- razstava strokovne literature v sodelovanju s fakulteto, 
- posvet o vlogi strokovne literature za razvoj stroke, v okviru katerega bi 

predstavili tudi zbornik s posveta na temo fotovoltajike ter 
- intervencije Paz!Park. 

- možnost sodelovanja z Društvom konservatorjev pri izvedbi znanstvenega simpozija 
‘’Vrtna arhitektura 18. stoletja v Srednji Evropi’’, raziskovanje, rekonstruiranje, 
ohranjanje«.  

 
Poleg teh aktivnosti pa upravni odbor Društva krajinskih arhitektov Slovenije predlaga 
nadaljevanje aktivnosti iz programa, ki ga je predstavil ob nastopu mandata: 
  

- sodelovanje v novem projektu Mreže za prostor z dogodkom v mesecu krajinske 
arhitekture, 

- nadaljevanje aktivnega sodelovanja v partnerstvu Odgovorno do prostora (aktualna 
vprašanja, razširitev ankete?), 

- občasne predstavitve in druženje (praksa, zakoni, potovanja…), 
- strokovna ekskurzija ali piknik, 
- povečanje prepoznavnosti društva v širši javnosti (mesec krajinske arhitekture, 

objave v medijih, vključevanje v projekte), 
- mednarodno sodelovanje, 
- sodelovanje na razpisih, 
- oblikovanje več delovnih teles (določiti koordinatorje za posamezna delovna telesa 

in način delovanja) ter 
- nadaljevanje tekočih dejavnosti (informiranje članov). 

 
Prvi del razprave je bil usmerjen na delo skupine za spremljanje sprememb zakonodaje. 
Skupina se redno in kakovostno odziva na predloge sprememb zakonodaje, vendar bi 
potrebovala nove člane, predvsem bi bilo potrebno vključiti mlajše člane. Položaj na 
področju planiranja in urbanizma se zaostruje, problematično je tudi dejstvo, da razmere 
za krajinsko arhitekturo niso najboljše. 
 
Drugi del razprave je bil usmerjen v promocijo dela društva in v pridobivanje novih članov. 
Potrebno bi bilo povečati prepoznavnost DKAS med krajinskimi arhitekti in predstaviti delo 



društva študentom. UO DKAS naj premisli o pripravi konference o dilemi, obstoju oziroma 
uveljavljanju stroke. Društvo bi moralo pripraviti promocijo po vsaki točki delovanja 
društva in promovirati tudi posamezne ljudi oziroma člane društva. V sodelovanju s šolo bi 
društvo lahko pripravilo tudi mesečne predstavitve dela krajinskih arhitektov iz prakse za 
študente. V okviru DKAS bi lahko organizirali tudi redna mesečna srečanja namenjena 
izmenjavi mnenj, sugestij in priporočil ali predstavitvam dela članov. UO DKAS naj premisli 
o izbiri teme naslednjega strokovnega srečanja.  
 
Aleš Mlakar je predlagal, da se posvet o umeščanju objektov za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov izvede v javno razpravo o Nacionalnem energetskem programu, ker bi bilo 
to najbolj učinkovito.  
 
Sklep 7:  Na podlagi priporočil in mnenj naj UO DKAS dopolni program dela in ga  
  posreduje članom.  
 
 
Točka 8:  Razno 
 
Pod razno ni bilo nobene pobude. 
 
 
 
 
Ljubljana, 28. oktober 2010 
 
 
Napisal: Zapisnik potrdili za DKAS: 
 
Damjan Černe 
 

 
Blanka Bartol 
 
 
 

 
 

 
Nevenka Žvokelj  
 
 

 
 
 

 
 
Lenart Pretnar  
 
 
 
 

  
            
 
 
 
                  


