
ZAPISNIK S SESTANKA IZVRŠNEGA ODBORA ELEKTROTEHNIŠKEGA DRUŠTVA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

z dne, 02.03.2016 

 

Prisotni: Silvo Balant, Mitja Brudar, Andrej Paternost, Andrej Sever, Srečko Križman, Janez Zupančič, 

Rajko Vrlinič, Boris Plut, Milan Mlakar, Ivo Vardič, Andrej Dolinar, Nataša Blažič-Turk, Zmago Udovič. 

Izostanek opravičili: Andrej Martinčič st. 

Sestanka se je udeležilo trinajst članov IO od skupaj štirinajst, odbor je bil večinsko sklepčen. 

Dnevni red: 

1. Poročilo dela društva za leto 2015 

2. Finančno poročilo za leto 2015 

3. Plan dela društva v letu 2016 

4. Razno 

 

K1.) Zakoniti predstavnik (predsednik) društva g. Silvo Balant je podal poročilo o delu društva v letu 2015.  

Nekaj ključnih realizacij iz plana: 

 Društvo je uradno imenovalo zastopnika društva, ni se pa še uradno preimenovalo v 
Elektrotehnično društvo Dolenjske in Bele krajine in ni še spremenilo statuta, pečata in izdelalo 
članske izkaznice. 

 V mesecu februarju 2015 je bilo strokovno predavanje in ogled na temo Soproizvodnje toplotne 
in električne energije (SPTE) - kogeneracija v podjetju KRKA, d.d., Novo mesto, 

 V mesecu maju je bila organizirana in speljana strokovna ekskurzija in ogled luke Koper, 

 V mesecu novembru je bilo organizirano in izpeljano tehnično predavanje na temo širitve NEK in 
ogled Sveta energije v stavbi GEN energije v Krškem. 

 
Poročilo je bilo soglasno sprejeto. 

K2.) Ga. Nataša Blažič-Turk je podala informacijo o finančnem poslovanju v letu 2015.  

Poslovanje društva v letu 2015 je bilo glede na začetno stanje 01. 01. 2015, ki je znašalo 3.130,35 € 

negativno, saj se je stanje blagajne na TRR društva glede na prihodke in odhodke znižalo in je na 

31.12.2015 znašalo 2.791,12 EUR. 

 

Stanje na poslovnem računu v primerjavi z računovodskim stanjem sklada društva na dan 31. 12. 2015, ki 

je znašalo 2.866,53 €, z upoštevanjem vse odhodkov in prihodkov v letu 2015 izkazuje razliko v višini 75,41 

EUR. 

Ugotavljamo, da se računovodsko poročilo in stanje na poslovnem računu ne ujemata, zato je potrebna 

preverba in uskladitev – zadolžena ga. Turk, rok do konca marca 2016. 

 



Predlog, da se v letu 2016 članarina ne spreminja in ostaja na vrednosti 10 EUR. 

Potrebno pa je raziskati, kaj je pravilna definicija: »članarina« ali »prispevek« društvu. Zadolžen Silvo 

Balant, rok do 25.03.2016.  

Še vedno pa je pogoj za članstvo, redno plačilo letne članarine/prispevka. 

 

K3.) V letni plan dela društva 2016 smo zapisali organiziranje in izpeljavo vsaj dveh strokovnih predavanj 

in strokovne ekskurzije. 

Predlogi: g. A. Sever - ogled Robotike Ribnica – za preverbo možnosti organizacije in izpeljavo ogleda 

zadolžen g.M. Mlakar, rok 15.03.16 

Predlog g.J. Zupančič – ogled centra vodenja ELES za preverbo možnosti organizacije in izpeljavo ogleda 

zadolžen g.M. Brudar, rok 15.03.16 

Predlog g. J. Zupančič - ogled laboratorija za razsvetljavo FER Ljubljana za preverbo možnosti organizacije 

in izpeljavo ogleda zadolžen g. I. Vardič, rok 15.03.16 (oba ogleda, ELES in FER se lahko organizirata v 

paketu) 

Sklep: Člani IO in ostali prisotni do 15.03.2016 pripravijo še ostale predloge za strokovna predavanja, 
ekskurzije in delo društva za tekoče leto. 
Predlog g.A. Sever – izvedba predavanja na temo varnosti in izvedbe javne oz. zunanje razsvetljave 
vezano na povečanje varnosti oseb in premoženja 
 
G. B Plut je poudaril pomen in možnost sodelovanja v so organizaciji dogodkov na VSŠ med EDDBK in VSŠ 
s participacijo EDDBK 
 
V plan se še doda sprememba statuta društva in vse ostalo, kar sodi zraven(pečat, izkaznica…), kar je 
potrebno uskladiti z uradnimi nazivi in veljavno zakonodajo. 
 
K4.)Izpostavljena je bila problematika spremembe Zakona o graditvi objektov (pobudnika g. Zupančič in 

g. Vardič) ter vloge elektro stroke pri nadzoru in odgovornih vodij del. Sedanji osnutek za vsa dela 

favorizira arhitekte, kar s strani gledišča naše stoke ni sprejemljivo. Na EZS se da pobudo za ustrezno 

ukrepanje in podajo uradnega stališča o nestrinjanju s takim predlogom, saj bo s tem razvrednotena 

vloga in položaj elektro stroke. Zadolžen g.S. Balant – rok 4.3.2016. 

Sprejet je bil soglasen sklep, da se na IO EZS za zaslužnega člana EDDBK predlaga g. Križman Srečko. 

 

 

 

Zapisal:  Silvo Balant 

  Zmago Udovič 

 


