ZAPISNIK S SESTANKA IZVRŠNEGA ODBORA ELEKTROTEHNIŠKEGA DRUŠTVA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
z dne, 02.03.2017

Prisotni: Silvo Balant, Mitja Brudar, Andrej Paternost, Andrej Sever, Srečko Križman, Janez Zupančič,
Andrej Martinčič st., Boris Plut, Milan Mlakar, Ivo Vardič, Andrej Dolinar, Nataša Blažič-Turk, Zmago
Udovič.
Izostanek opravičili: Rajko Vrlinič
Sestanka se je udeležilo trinajst članov IO od skupaj štirinajst, odbor je bil večinsko sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Poročilo dela društva za leto 2016
Finančno poročilo za leto 2016
Plan dela društva v letu 2017
Razno

K1.) Zakoniti predstavnik (predsednik) društva g. Silvo Balant je podal poročilo o delu društva v letu
2016.
Nekaj ključnih realizacij iz plana:





Društvo je sodelovalo s EZS pri delu Zveze, predlagali smo zaslužnega člana g. Srečka Križmana.
Udeležili smo se srečanja Zveze v Bovcu.
Sodelovali smo pri projektu članske izkaznice EZS, ki bi bila enotna tudi za člane E društev.
Predlog ni bil večinsko sprejet s strani društev, zato je članska izkaznica stvar odločitve vsakega
društva.
V mesecu maju je bila organizirana in speljana strokovna ekskurzija podjetja Yaskawa v Ribnici in
izlet v dolino reke Kolpe, z druženjem v Osilnici.
V mesecu novembru je bilo organiziran ogled Republiškega CV Eles in obisk razstave Nikole Tesle
v Cankarjevem domu ter druženje v Trebnjem.

Poročilo o delu društva je bilo soglasno sprejeto.
K2.) Podano je bilo poročilo o finančnem poslovanju društva v letu 2016.
Poslovanje društva v letu 2016 je bilo glede na začetno stanje 01.01.2016, ki je znašalo 2.866,53 €
negativno, saj se je stanje blagajne na TRR društva glede na prihodke in odhodke znižalo in je na
31.12.2016 znašalo 1.922,10 EUR.
Ugotavljamo, da se računovodsko poročilo in stanje na poslovnem računu ujemata, zaskrbljujoče je
plačilo storitev, ki ga zaračuna NLB za izvedbo plačilnega prometa.
SKLEP:

Preveriti in pretehtati možnost menjave banke s cenejšimi storitvami – zadolžena ga. Turk, rok do konca
marca 2017.
K3.) V letni plan dela društva 2017 smo zapisali organiziranje in izpeljavo strokovnih predavanj in
strokovne ekskurzije.
-

-

Predlog: g. M. Brudar - Ogled RTP 110/20 kV Ločna, oziroma obešanje vodnikov na daljnovodni
trasi RTP Bršljin – RTP Gotna vas. Za organizacijo in izpeljavo ogleda zadolžen g.M. Brudar, rok
31.03.17.
Predlog g. S. Križman – Strokovno predavanje na temo: Spremembe Pravilnika o VPD pred
nevarnostjo električnega toka - za organizacijo in izvedbo zadolžen g. S. Križman, rok 01.10.17.
Predlog g. Z. Udovič – Strokovno predavanje na temo: Kombinirani napajalni sistemi, za
organizacijo in izpeljavo predavanja zadolžen g. Z. Udovič, rok 01.12.17.
Predlog g. B. Plut – Strokovno predavanje na temo: Dejavnosti dijakov ŠC Novo mesto
(predavanje se organizira v paketu z enim od predhodnih predavanj).

SKLEP:
Člani IO in ostali prisotni do 31.03.2017 pripravijo dodatne predloge za ekskurzije in delo društva za
tekoče leto.
K4.) SKLEP:
Sprejet je bil predlog, da se v letu 2017 članarina spremeni iz 10 na vrednost 15 EUR na člana.
Še vedno pa je pogoj za članstvo v društvu, redno plačilo letne članarine/prispevka. O spremembi se
obvesti vse člane društva – zadolženi člani IO - rok 15.3.17.
G. A. Sever predlaga, da se, vezano na propadanje tehnično kulturne dediščine Vodne črpalke za potrebe
železnice v Rožnem dolu, pripravi pisna pobuda EDDBK, lahko v sodelovanju z DSIT Novo mesto, za
obnovitev in vzdrževanje objekta v propadanju. Odgovoren Silvo Balant.
G. J. Zupančič je opozoril na dogodek Dan avtomatike in robotika 2017, ki bo 13.4.17 v organizaciji DSIT
Novo mesto in poudaril pomen in premajhen poudarek elektrotehniške stroke na tem področju in tudi
sodelovanje EDDBK na omenjenem dogodku.
SKLEP:
Potom predstavnikov, članov IO ED obvestimo zainteresirano strokovno javnost (člane EDDBK) o
možnosti obiska in udeležbe na navedenem dogodku. Odgovorni so člani IO v svoji sredini.
G. A. Sever predlaga, da se slavnostna otvoritev RTP Ločna združi z dogodkom ob spominskem dnevu
dr. Plaperja. V sodelovanju z g. M. Brudarjem, g. Andrej Sever razišče to možnost.
Delovni sestanek IO zaključen ob 18.00uri.

Zapisal:

Silvo Balant

