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ZAPISNIK 20. REDNE SKUPŠČINE DKAS; dne 15.11.2012, ob 18.00 uri v prostorih ZAPS 

 

Prisotnost: 

 Ob 18:00_začetek skupščine Ob 19:20_konec skupščine 

Vsi člani 91 91 

Prisotni člani 31 33 

Pooblastila 10 15 

Predlog: Skupščina se začne ob 18:00. Glasovanje se opravi ob koncu, ko se ponovno preveri 

prisotnost in sklepčnost. 

 

Delovno predsedstvo skupščine: 

 Nataša Bratina Jurkovič 

 Suzana Simič, 

 Petra Krajner. 

 

Skupščino vodi:  

 Nataša Bratina Jurkovič 

  

Dnevni red: 

1. Pregled delovanja društva v zadnjem letu 

2. Poročilo blagajnika 

3. Določitev višine članarine 

4. Organizacija dela v prihodnjem letu 

5. Razno 

Predlagan dnevni red se potrdi. 

 

 

1. Pregled delovanja društva v zadnjem letu 

Lenart Pretnar na kratko, kronološko v besedi in sliki predstavi delovanje društva v preteklem letu. 

Pregled delovanja je priloga zapisnika skupščine. 

 

 

2. Poročilo blagajnika 

Nevenka Žvokelj v imenu blagajnika društva (Špela Kragelj Bračko) predstavi poročilo blagajnika. 

Poročilo je priloga zapisnika skupščine. 

 

 

3. Določitev višine članarine 

Suzana Simič poda nekaj uvodnih pojasnil: 

 V preteklem obdobju so bili poslani trije dopisi, s katerimi se poziva člane k poravnanju 

preteklih članarin. V dopisih so bile predlagane nekatere možnosti, ki bi članom olajšale 

plačevanje dolgov. Iz tega naslova smo v začetku septembra izdali preko 30 izpisnic.  

 V preteklem obdobju je DKAS pridobil 6 novih članic, kar pomeni, da DKAS skupaj šteje 91 

članov. 

 Z dopisno skupščino je DKAS uredil sistem in redosled plačevanja članarin, pri čemer se je ob 

20 obletnici delovanja društva oprostila članarina za leto 2012. V prihajajočih dneh je 

pričakovati položnico za plačilo članarine za leto 2011, katere višino je določila predhodna 

redna skupščina. S tem se poplača vse članarine za pretekla obdobja. 

 V letu 2013 člani DKAS prejmejo položnico za leto 2013 (tekoče leto) v višini, ki jo določi ta, 

20 redna skupščina. 

Predlog: UO DKAS predlaga, da ostane višina članarine nespremenjena, pomeni: 

 50€ za člane in  
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 25€ za prvi dve leti članstva NOVIH članov. Pri tem se šteje, da so novi člani tisti diplomanti 

krajinske arhitekture, ki še nikoli niso bili člani DKAS. 

Predlog je dan na razpravo… 

 

Darja Matjašec:  

Predlaga naj upokojeni kolegi ostanejo člani društva, članarina naj se jim v celoti oprosti, članstvo pa 

ne pomeni hkrati tudi volilne pravice.  

 

Alenka Padežnik: 

Predlaga naj se pregleda kakšnega statusa so člani in se tistim, ki predvidoma ne morejo plačevati tako 

visoke članarine, le ta zniža. 

 

Karla Jankovič: 

Predlaga naj se, glede na trenutno stanje, članarina zniža vsem (za vse enako), saj so se tudi tistim, še 

zaposlenim znižali prihodki, nekateri člani pa celo izgubili delo. 

 

Predlog: Višina članarine se zmanjša in sicer: 

 40€ za člane in  

 20€ za prvi dve leti članstva novih članov. 

O predlogu se glasuje ob koncu skupščine. 

 

 

4. Organizacija dela v prihodnjem letu 

Zadnja strokovna konferenca oz. posvet je bil organiziran leta 2008. UO DKAS aprila 2013, kot 

osrednji dogodek organizira strokovno konferenco. Predhodni UO predlagal temo: »obnovljivi viri 

energije«. Prisotni na skupščini so pozvani k razmišljanju in podaji predlogov za temo dogodka… 

 

Jelka Hudoklin: 

Razmišlja komu sporočamo in kaj želimo sporočiti. Ciljna publika bi lahko bile občinske strokovne 

službe. Predlaga temo: možnosti in načini vključevanja javnosti. 

 

Maja Simoneti: 

Predlaga naj se nadaljuje s temo Krajinska politika Slovenije. Spodbudi k razmišljanju kaj oz. kje, ali 

v čem je specifičen prispevek te stroke. Kdo upravlja s krajino? Kdo je pristojen za krajino? Spomni 

na številne resorje in razdeljena ministrstva in se ob tem sprašuje: »Kdo je pristojen za upravljanje s 

krajino?« Predlaga naj se z inovativnimi metodami pritegne publiko. 

 

Aleš Mlakar: 

Konferenca na BF 23.11.2012 ob 40. letnici študija je zastavljena (mišljena) kot začetek dela in ne kot 

enkratni (osamljeni) dogodek, zato predlaga nadaljevanje tega gibanja. Ko je bil s strani predhodnega 

UO podan predlog o obnovljivih virih energije je bil Nacionalni energetski program pred sprejetjem, 

zato se je zdelo, da so priložnosti za to temo že zamujene. A ker so se aktivnosti pri pripravi le tega 

ustavile in program ni bil sprejet je mogoče, da tema ponovno postane aktualna. 

 

Blanka Bartol: 

Podpre idejo Maje in Aleša; Krajinska politika zadeva tudi druge resorje. Obnovljivi viri bi lahko bili 

aktualni v sklopu priprave strateških dokumentov za novo plansko obdobje, ki so v pripravi. 

 

Andreja Zapušek Černe: 

Spomni, da je strošek organizacije in izvedbe zadnje konference znašal cca 8.000,00 € in zato 

predlaga, naj se o kotizaciji vseeno še razmisli. 
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Darja Matjašec:  

Predlaga naj tema ne ostane znotraj stroke; od nas za nas. Opozarja, da je zaprtost stroke že dlje časa 

problem. 

 

Jasna Kobler: 

Opozori, da »krajine ni več«, saj se briše iz predpisov, oz. črta iz zakonov. 

 

Blanka Bartol: 

Predlaga možnost povezovanja z drugimi strokami, tudi zaradi stroškov. Pove mnenje, da se na 

določenih delovnih področjih sliši krajino in se je izraz »prijel« kjer ni bilo pričakovati, da se bo. 

 

Maja Simoneti: 

Ker teritorialna kohezija govori o krajini je mogoče tudi to, da se pri nas posledično le prepisuje. 

Glede na obdobje iz trenutne razmere predlaga dve možnosti: 

 Se povežemo z določeno stroko, saj se vsaka vsebina na neki točki dotakne tudi krajine. 

 Vztrajamo pri krajinski politiki, saj je krajina aktualna tema, zato jo čim učinkoviteje in tudi 

čim ceneje »spravimo na oder«. Ob tem povabimo druge stroke, s katerimi odpiramo tudi 

gobja, ali bolj filozofska vprašanja. 

 

Alenka Padežnik: 

Predlaga, naj se v duhu finančne izvedljivosti uporabi t.i. flesh mode, ali prepoznavnost »z nekim 

štosom« in naj se dela zunaj (v krajini s krajino) in med ljudmi. 

 

Nataša Bratina Jurkovič: 

Ker je krajina lahko nikjer in povsod predlaga, naj se nadaljuje s temo Krajinska politika Slovenije, 

kar naj se realizira čim ceneje, kot na primer: 

 najame se brezplačne prostore na pristojnem ministrstvu ali fakulteti, 

 povabi se domače govornike, ki se jih v naprej opozori oz. prosi, če lahko predavajo brez 

honorarja, 

 v prostorih, kjer poteka dogodek si hrano in pijačo lahko kupi vsak udeleženec sam, 

 kotizacija je minimalna, oz. simbolična, npr. 10€, kar je lahko hkrati tudi nakup zbornika, 

 konferenca je 1 dnevna in poteka v petek. 

 

Andreja Zapušek Černe: 

Spomni na aktualno temo poplav v Sloveniji. 

 

Blanka Bartol:  

Je mnenja, da bodo o poplavah govorile tudi druge stroke in tudi mediji, zato ni potrebno, da prav 

krajinski arhitekti odpiramo to temo. 

 

Jelka Hudoklin: 

Omeni širitev Nature2000, ki bi predvidoma takoj pritegnila številne občinske službe in lahko 

pomenila možnost višje kotizacije. 

 

Jelka Habjan:  

Predlaga naj se odpremo in pritegnemo tudi druge stroke in širšo javnost. 

 

Maja Simoneti: 

Predlaga, naj se konferenca seli po regijah, npr. vsak petek z isto temo, v drugi regiji; osnovnim 

vsebinam se dodajo specifičnosti tiste regije. 
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Predlog: Na konferenci  ob 40. letnici se lahko kot zanimiva izkaže še kakšna tema. UO o vseh 

predlogih razmisli in se odloči. Po potrebi za pomoč prosi še druge člane DKAS. 

 

5. Razno 

Prisotni se strinjajo, da je bilo zapadle članarine potrebno poplačati in urediti način pobiranja le teh. 

 

Strokovna ekskurzija je bil dober dogodek, zato prisotni pozivajo k ponovni organizaciji in predlagajo: 

 Jelka Hudoklin: Ekskurzija po SLO po izvedenih projektih naših članov, ki se zaključi npr. s 

piknikom, 

 Darja Matjašec: Pri organizaciji se povezati z matično sekcijo ZAPS. 

 

Člani predlagajo naj se DKAS pojavlja, oz. aktivno sodeluje tudi pri drugih dogodkih: 

 Andreja Zapušek Černe: Predlaga naj z več aktivnostmi/projekti sodelujemo na Tednu 

arhitekture in prostora. 

 Andreja Ložar: Predlaga naj se DKAS priključi dogodku BIO 

 

Prisotni se strinjajo, naj se razstava ob 20. letnici delovanja DKAS in 40. letnici študija seli po 

Sloveniji. 

 

Maja Simoneti: 

Spodbuja sodelovanje s fakulteto. Opozori, da se v krajini dogajajo spremembe, ki jih ne zaznamo 

dovolj hitro. V okviru fakultete se kažejo tako znanja, kot možnosti za odpiranje, problemov, iskanje 

rešitev, zajem podatkov (teritorialno in količinsko), usmerjeno vodenje ali mentorstvo študentom,… 

 

 

SKLEPI: 

1. Potrdi se pregled delovanja društva v zadnjem letu 

2. Potrdi se poročilo blagajnika 

3. Potrdi se predlog višine članarine za leto  2013 in sicer: 

 40€ za člane in  

 20€ za prvi dve leti članstva novih članov. 

4. Predlogi in sklepi o organizacija dela v prihodnjem letu so zabeleženi. O predlogih se še razpravlja 

in razmišlja. 

5. Predlogi in ideje o katerih se je razpravljalo pod točko razno so zabeleženi. 

 

Predlog: Vsi sklepi se potrdijo 

 

Vsi sklepi so potrjeni. 

 Ob 19:20_konec skupščine 

Vsi člani ki glasujejo  48 

ZA 48 

PROTI / 

VZDRŽANI / 

 

Skupščina se je zaključila ob 19:20. Predsednica DKAS Suzana Simič povabi na otvoritev razstave. 

 

 

 

Zapisala:  

Petra KRAJNER  


