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XXXV. letna volilna SKUPŠČINA  ED Celje 

dne 7. 4. 2016 od 15-18 h 

v prostorih podjetja Elektro-Celje, Vrunčeva 2a/IV 

 

 

DNEVNI RED: 
1. Otvoritev skupščine 

2. Izvolitev organov skupščine (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, dva 

overovatelja, zapisnikar). 

3. Predavanje g. Romana Korenini, u.d.i.el. »Prostorski informacijski sistem v 

Telekomu Slovenije«. 

4. Poročila: a)  verifikacijske komisije 

                   b)  pregled dela ED od 9.4.15 – 7.4.16 (Budna) 

                   c)  nadzornega odbora ED za leto 2015 (Petrovič) 

                   d)  častnega razsodišča ED od 9.4.15– 7.4.16 (Janez Gril) 

                   e)  razprava in sprejem poročil 

5. Razrešitev dosedanjih organov  

6. Volitve novih organov ED Celje 

7. Sprejem letnega programa dela in finančnega načrta 

8. Razno 

 

 

1.Predsednik pozdravi vse navzoče. 

 

2. Predlaga izvolitev organov skupščine: 

a) delovno predsedstvo: Jože Bertalanič-predsednik, M. Žumer, I. Bratanič, 

b) verifikacijska komisija: Peter Cestnik-predsednik, K. Muhovec, F. Glavnik, 

c) overovatelja: Tone Medved in Stanko Ivanšek 

d) zapisnikar: Marjan Malovrh 

 

Vsi predlagani kandidati so bili soglasno sprejeti. 

 

3. Sledilo je zanimivo 60 min. predavanje o prostorskem informacijskem sistemu 

v TS: SW, HW, AvcGIS, Network, Engineet infrastrukture, digitalizacija TK 

omrežja, prostorska umestitev situacij, digitalizacija tras, Gis pregledovalnik, Granit 

sistem, informacije iz terena, delo analiz, izdelava projektov, idejne rešitve…! 

 

4. a) G. Peter Cestnik poroča, da je pristnih 26 (70%) članov , kar po 17. členu 

statuta – po 30 minutah zadošča, če je prisotnih najmanj 15 članov, glej prilogo 1 
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b) Predsednik ED Celje Janko Budna je podal pregled dela ED CE v 2015 do 

Skupščine 7. 4. 2016 – glej prilogo 2 (Preds. št. 14, Celje, dne 1.3.2016).  

INTERNET : Od 9.2.2012 je pod »ED Celje« ali »ezs-zveza.si« možen dostop do 

vseh podatkov ED CE s slikami preko interneta!  

c) Predsednik nadzornega odbora Milan Petrovič je povedal, da je NO dne 29.2.16 

pregledal finančno poslovanje ED za leto 2015 in ugotovil stanje na TRR dne 31. 

12. 2015: 3.806,54 €, terjatve do DDV 112,62 € pa se naj odpišejo, glej prilogo 3.  

d) Predsednik častnega razsodišča Janez Gril, u.d.i.el. je zbolel in je poslal 

poročilo, ki ga je prebral predsedujoči, da se komisija ni sestala, ker ni prejela 

nobene kritike, oz. pripombe, redno pa so se udeleževali sej IO – glej prilogo 4 (V 

Celju, 7.4. 2016). 

e) Poročila so bila soglasno sprejeta. 

 

5. Razreši se sedanje vodstvo ED CE.   

 

6. Peter Cestnik, v imenu verifikacijske komisije predlaga za novega predsednika 

ED Celje Jožeta Tomažiča, vendar jo ne sprejme. Tudi predsednik NO Petrovič, kot 

tajnik Malovrh ne želita opravljati dosedanjih funkcij! Problemi so nejasnosti z 

blagajnami? Predsednik delovnega predsedstva predlaga: sedanje vodstvo ED CE 

ostane do sredine meseca junija 2016, ko izvede predviden plan I. polletja 2016, s 

tem, da se ne pobere denar za članarino na skupščini, kot je bil dosedanji običaj, 

ravno tako se ne pobira prispevkov za izlete. Junija t. l. se ponovno skliče Skupščina 

ED CE in se izvoli novo vodstvo, oz. društvo izbriše ali zamrzne! 

 

7. Program dela za: 

I. polletje so vsi člani prejeli skupaj z vabilo na Skupščino. 

II. polletje: Skupščina ED CE v mesecu juniju pripravi program v kolikor bo ED 

CE še obstajalo!  

Finančni načrt predvideva plačilo članarine po 0.- € t.j. 0 € ter eventualna sredstva 

donatorjev. 

 

8. Pod razno ni bilo pripomb! Predsednik je prisotne povabil na kavico in pijačo v 

bližnji hotel Celeia, katerega so se prisotni udeležili in dogovarjali o nadaljnjem 

delu. 

 

PRILOGE: 
1. Prisotni na XXXV. Skupščini 

2. Pregled dela ED CE 

3. Poročilo o finančnem poslovanju ED v 2015 

4. Poročilo častnega razsodišča 

 

DOSTAVITI: članom ED CE z e-pošto ter EZS 

 

http://www.ezs-zveza.si/objave/prikaz/vsebina/416/
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 Zapisnikar: Marjan  Malovrh , i.e.               Predsednik delovnega predsedstva: 

                                                                               Jože Bertalanič, u.d.i.el. 

 

Overovatelja:    Tone Medved, ing. el. 

                           Stane Ivanšek, ing. el. 

 

                                                                                Predsednik ED Celje: 

                                                                                 Janko Budna, ing. el. 

   


