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ZAPISNIK  

 
LETNEGA OBČNEGA ZBORA ELEKTROTEHNIŠKEGA DRUŠTVA DOLENJSKE, 

21.03.2019, v prostorih Šolskega centra Novo mesto 
 
 
 
Občni zbor Elektrotehniškega društva Dolenjske je potekal v četrtek, 21. marca 2019, s 
pričetkom ob 1600 uri v veliki predavalnici 251 v 2. nadstropju Šolskega centra Novo mesto, 
Šegova ulica 112. 
 
Občni zbor je potekal v 4 sklopih in sicer: 
 
- Otvoritev in pozdravni nagovor predsednika ED D g. Srečka Križmana 
- Predavanje: Internet stvari (IoT) v praksi  
- Občni zbor – delovno organizacijski del 
- Ogled laboratorijev ŠC Nm in druženje 
 
Otvoritev OZ: 
Predsednik ED Dolenjske g. Srečko Križman je pričel zasedanje Občnega zbora s pozdravnim 
nagovorom. 
 
V nadaljevanju je g Križman predlagal izvolitev delovnega predsedstva v sestavi: 

- Rajko Vrlinič - predsednik 
- Milan Mlakar - član delovnega predsedstva 
- Andrej Paternost - član delovnega predsedstva 

 
Prisotni so predlog sestave predsedstva sprejeli soglasno. 
 
Predsednik delovnega predsedstva je pozdravil vse prisotne ter predlagal naslednji dnevni red: 
 

1. Otvoritev zbora in pozdrav predsednika (že izvedeno) 
2. Izvolitev delovnega predsedstva za vodenje občnega zbora (že potrjeno). 
3. Predstavitev in potrditev dnevnega reda 
4. Izvolitev ostalih organov občnega zbora 
5. Predavanje ŠC Novo mesto – Internet stvari (IoT) v praksi 
6. Poročila predsednika društva, blagajnika, nadzornega odbora in disciplinske komisije  
7. Predstavitev predloga in potrjevanje spremembe imena društva 
8. Predstavitev in potrditev sprememb novega temeljnega akta, statuta društva 
9. Letni delovni program 
10. Razno 

 
Po zaključku zbora: 

- Ogled laboratorijev ŠC Novo mesto, Multimedije in SCiDROM-a 
- Druženje 

 
 
T3) Predstavljen je bil navedeni dnevni red, ki je bil soglasno sprejet. 
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T4) Predsedujoči je predlagal ostale organe zbora in sicer: 
Za zapisnikarja je bil predlagan Zmago Udovič in za overovatelje Mirko Povše in Borut 
Skinder. 
 
Prisotni so predlog za zapisnikarja in dveh overovateljev sprejeli soglasno. 
 
S preverbo prisotnosti se je ugotovilo, da je na zboru prisotnih 33 članov. 
 
 
T5) Predavanje 
Sledilo je zanimivo predavanje predstavnikov ŠC Novo mesto dr. Marka Pavlina in g. Luke 
Kovačiča z naslovom Internet stvari (IoT) v praksi. Glavna tema so bili senzorji za nadzor 
kvalitete zraka in dostop do podatkov. Predavanje je trajalo 30 min in nato še 15 min 
razprava. 
 
Nadaljevanje delovnega dela OZ: 
Predsedstvo ugotavlja, da je zbor sklepčen, ker je prisotnih več kot polovica v tem letu 
evidentiranih članov društva. 
 
 
T6) Poročila: 
Poročilo predsednika društva :  
G. Križman je opisal delovanje društva v preteklem letu, vse aktivnosti, ki jih je društvo 
izvajalo na organizaciji in izvedbi strokovne ekskurzije, strokovnih predavanj in aktivnostih 
vezanih na priprave preimenovanje imena društva, vključno s pripravo temeljnega akta. 
 
Finančno poročilo:  
Financiranje društva ter trenutno stanje finančnih sredstev na transakcijskem računu društva je 
opisal blagajnik društva g. T. Zupančič. 
Poslovanje društva v letu 2018 je bilo glede na začetno stanje 01.01.2018, ki je znašalo 
2.172,15 € pozitivno, saj se je stanje na TRR društva glede na prihodke in odhodke zvišalo in 
je na 31.12.2018 znašalo 3.417,99 €. 
 
Poročilo nadzornega odbora: 
V imenu NO poročilo podal g.G. Božič in poudaril, da je društvo delovalo skladno s statutom 
in veljavnimi predpisi in ni bilo ugotovljeno nobenih nepravilnosti. 
 
Poročilo disciplinske komisije: 
Komisija ugotavlja, da v minulem letu ni bilo kršitev, ki bi zahtevale delovanje komisije. 
 
Predsednik občnega zbora g. Vrlinič je prisotne povabil k razpravi o poročilih. Posebne razprave 
na vsebino poročil ni bilo, zato je predsedujoči predlagal sprejetje poročil. 
 
SKLEP št.1: Občni zbor soglasno sprejema vsa v tej točki podana poročila. 
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T7) Sprememba imena društva 
G. Silvo Balant je predstavil pobudo in predlog spremembe imena društva iz 
Elektrotehniškega društva Dolenjske (EDD) v Elektrotehniško društvo Dolenjske in Bele 
krajine (EDDBK).  
 
Predsednik delovnega predsedstva je dal predlog o preimenovanju na glasovanje. Predlog je 
bil sprejet soglasno. 
 
SKLEP št.2:  Ime društva Elektrotehniško društvo Dolenjske se spremeni v Elektrotehniško 
društvo Dolenjske in Bele krajine – EDDBK. 
 
T8) Temeljni akt 
Vezano na pravkar izglasovano preimenovanje društva je g. S. Križman predstavil temeljni 
akt – statut EDDBK, katerega tekst je bil, ob posvetu z Upravno enote Novo mesto, usklajen 
na delovnem srečanju članov društva dne 17.1.2019 in potrjen na redni seji izvršnega odbora 
društva dne 29.1.2019. Evidentirani člani so statut EDDBK prejeli kot gradivo ob vabilu za ta 
občni zbor. 
 
Ob tem je poudaril naslednja izhodišča in bistvene spremembe; 
 
- Obstoječa Pravila elektrotehniškega društva Dolenjske izhajajo iz leta 1997 in so potrebna 

obnove že zaradi skladnosti z veljavnim Zakonom o društvih. 
- Elektrotehniško društvo Dolenjske in Bele krajine je samostojno prostovoljno in 

nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom udejanjenja skupnih 
interesov, druženja, izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja elektrotehnike. 

- Deluje na območju jugovzhodne regije, natančneje Dolenjske, Bele krajine, vključujoč 
občine katere pokriva tudi GZDBK ali z distribucijskim omrežjem distribucijski enoti 
podjetja Elektro Ljubljana, DE Novo mesto in DE Kočevje.  

- Določena je grafična podoba znaka društva. 
- Za omogočanje delovanja društva, lahko društvo pridobi sredstva tudi z opravljanjem 

pridobitnih dejavnosti in storitev, s katerimi omogoči uresničevanje namena in ciljev 
društva oz. za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Zato so opredeljene dopolnilne 
dejavnosti skladno z uradno klasifikacijo. 

- Posodobljeno je imenovanje organov društva. Uvede se nov organ, predsedstvo upravnega 
odbora. 

- Dodatno je razdelano delovanje, medsebojno sodelovanje, delovne naloge, pristojnosti in 
odgovornosti organov društva; 

 
- zbor članov (v nadaljevanju tudi: ZČ), 
- upravni odbor društva (v nadaljevanju tudi: UO), 
- predsedstvo  upravnega odbora (v nadaljevanju PUO), 
- nadzorni odbor (v nadaljevanju tudi: NO), 
- častno razsodišče (v nadaljevanju tudi: ČR). 

 
in voljenih funkcij društva: 

 
- predsednika društva, 
- podpredsednika_ov, 
- tajnika društva in 
- blagajnika društva. 
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- V njegovih prehodnih določbah je določeno delovanje društva, pristojnosti in odgovornosti 
voljenih organov društva, po overitvi statuta EDDBK do naslednjega volilnega zbora. 
Občni zbor začne delovati kot Zbor članov, Izvršilni odbor kot Upravni odbor  in  
Disciplinska komisija kot Častno razsodišče. 

 
Predsednik delovnega predsedstva je dal sprejetje predstavljenega temeljnega akta EDDBK 
na glasovanje. Predlog je bil sprejet soglasno. 
 
SKLEP št.3: Občni zbor soglasno sprejme predlagani statut društva EDDBK. Društvo 
prične delovati skladno z njim, ko ga potrdi (overi) pristojni oddelek UE Novo mesto. 
 
T9) Letni program društva 
Predsednik je predstavil glavne načrtovane aktivnosti društva v letu 2019; 
 
1. Aktivnosti v zvezi s postopki potrebnimi za formalno preimenovanje ED D v ED DBK 

- uradna potrditev statuta na UE 
- potrebne spremembe v registrih, na banki, EZS, itn 
- izpolnitev novih prijavnic članov (na ime EDDBK) in s tem pogojev za delovanje 

društva  skladno z  Zakona o  varstvu osebnih podatkov 
2. Preko EZS sodelovanje društva pri pripravi in obnovi tehnične regulative ter vključevanje 

tudi v druge aktivnosti EZS. 
3. Formaliziranje sodelovanja z GZDBK. 
4. Organizacija strokovne ekskurzije v pomladanskem terminu 
5. Organizacija strokovnega srečanja, predavanja v jesenskem terminu 

 
T10) Razno 
Z. Udovič je prebral listo dosedanjih zaslužnih članov. Prisotne je predsednik g. S. Križman 
pozval za podajanju predlogov za imenovanje zaslužnih članov v letošnjem letu. Rok za 
oddajo predlogov je 19.4.2019 članom IO ali na email: info.eddbk@gmail.com.  
 
Predsednik delovnega predsedstva je zaključil občni zbor, se zahvalil prisotnim za 
sodelovanje in jih povabil na voden ogled laboratorijev ŠC Novo mesto, po ogledu pa k 
sklepnemu druženju in pogovoru. 
 
Občni zbor je bil zaključen ob 17:50 uri. 
 
Priloga:  

- Seznam prisotnih na OZ 
- Poročilo predsednika 
- Finančno poročilo 
- Poročilo Nadzornega odbora 

 
 Zapisal : Predsednik delovnega predsedstva: 

 Zmago Udovič Rajko Vrlinič  

 

 Overovatelja zapisnika: 

 Mirko Povše  

 Borut Skinder  


