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Letni zbor članov Elektrotehniškega društva Dolenjske in Bele krajine 
 

Datum in čas: 17. 9. 2020 s pričetkom ob 15.30 uri in zaključkom ob 16.35 uri  

Kraj: Izobraževalni center Renault Nissan Adriatic v Dolenji vasi pri Mirni Peči.  

Število udeležencev zbora: 25  

 

Dnevni red:  

1. Otvoritev zbora in pozdrav predsednika  
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev zapisnika  
3. Predstavitev poročil: 

- predsednik društva,  
- blagajnik društva, 
-  nadzorni odbor in  
- disciplinska komisija.  

4. Predstavitev Načrta delovanja društva za leto 2020/21 - letni delovni program 
5. Razno 

 
Vsebina in sklepi:  

Pred samim zborom članov nam je vodja centra v kratkem nagovoru predstavil novi Izobraževalni center 
Renault Nissan Adria. V nadaljevanju smo poslušali strokovno predavanje  na temo »Načrtovanje polnilne 
infrastrukture na poslovnih in večstanovanjskih lokacijah«, ki je v skladu z dogovorom z IZS točkovan z 2 
točkami obveznega izobraževanja za pooblaščene in nadzorne inženirje iz izbranih vsebin. 
Po predavanju smo opravili še ogled objekta Adriatic. 
 
Ad 1. 
S preverbo prisotnosti je bilo ugotovljeno, da je na zboru prisotnih 25 članov, kar je manj kot polovica vseh 
članov društva. Skladno z 21. členom Statuta ED DBK se je sklepčnost zagotovila z odložitvijo zasedanja za 
30 minut. 
 
Predsednik ED Dolenjske in Bele krajine g. Srečko Križman je pričel zasedanje Zbora članov društva s 
pozdravnim nagovorom in pojasnil, da je zaradi aktualnih epidemioloških razmer v letošnjem letu zbor sklican 
kasneje kot običajno.  
 
V nadaljevanju je g Križman predstavil dnevni red, ki je bil kot predlog že pred zborom dostavljen vsem članom 
društva. 
 
Prisotni na predstavljen dnevni red niso imeli pripomb in dopolnitev. 
 
Ad 2. 
Za nemoteno delo Zbora društva je predsednik društva podal predlog izvolitev članov v organe zbora, 
ki je bil sprejet soglasno: 
 
V delovno predsedstvo se izvolijo: 
- Rajko Vrlinič – predsednik, 
- Silvo Balant - član, 
- Ive Vardič – član. 
 
V verifikacijsko komisijo se izvolijo: 
- Silvo Balant - predsednik, 
- Rajko Vrlinič – član, 
- Ive Vardič – član. 
 



 

Zapisnik zbora članov 

Ljubljanska cesta 7 

8000 Novo mesto 

E-pošta: info.eddbk@gmail.com 

 

  

Elektrotehniško društvo Dolenjske in Bele krajine, E-naslov: info.eddbk@gmail.com,  
http://www.ezs-zveza.si/drustva-in-odbori/elektrotehniska-drustva/ed-dolenjske-in-bele-krajine/ 

JAVNO         Davčna številka: 41250923, Matična številka: 5202361, TR: SI56 0297 0001 1431 324 pri NLB d. d.             Stran: 2 

 
Za overovatelja zapisnika se izvolita: 
- Borut Skinder, 
- Jože Iskra. 
 
Za zapisnikarja se izvoli: 
- Zmago Udovič – zapisnikar. 
 
Predsednik delovnega predsedstva je pozdravil vse prisotne in se zahvalil za zaupanje ter nadaljeval 
predsedovanje po točkah dnevnega reda. 
 
Predsedstvo ugotavlja, da je zbor skladno z 21. členom Statuta ED DBK sklepčen, ker je po preteku 30 min 
po začetku zasedanja prisotnih 25 članov društva. 
 
Predsednik društva je pred podajanjem poročila prisotne obvestil o izgubi dolgoletnega člana Zdravka Šavora, 
ki je preminil pred kratkim. Spoštovanje in spomin na umrlega je zbor počastil z minuto molka.  
 
Ad 3. 
Poročilo predsednika društva:  
G. Križman je opisal delovanje društva v preteklem letu, vse aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo na sestankih 
upravnega odbora, na organizaciji in izvedbi strokovnih ekskurzij, strokovnih predavanj in aktivnosti, vezanih 
na sodelovanje pri prenovi pravilnikov. 
 
Poročilo blagajnika društva:  
Financiranje društva ter stanje finančnih sredstev na transakcijskem računu društva je opisal blagajnik društva 
g. T. Zupančič. Podal je poročilo o finančnem poslovanju v letu 2019, ki s prihodki 2.095,24€ in odhodki 
3.125,63 izkazuje presežek odhodkov v vrednosti 1.030,39 € 
Podal je tudi polletno poročilo za leto 2020, ki s prihodki 1.339,44 € in odhodki 354,99 € izkazuje presežek 
dohodkov v vrednosti 984,45 €. 
 
Poročilo nadzornega odbora: 
V imenu NO je poročilo podal g. G. Božič in poudaril, da je društvo delovalo skladno s statutom in veljavnimi 
predpisi in ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti. 
 
Poročilo disciplinske komisije: 
Komisija ugotavlja, da v minulem letu ni bilo kršitev, ki bi zahtevale sklic in ukrepanje 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. 
 
Zbor članov je vsa podana poročila v tej točki sprejel soglasno. 
 
Ad 4. 
Predsednik je predstavil glavne načrtovane aktivnosti društva v letu 2020, opredeljene v štiriletnem planu od 
nastopa mandata, s poudarkom na predvidenih in dopolnjenih aktivnostih za leto 2020. 
 
Letni program društva se bo izvajal v skladu s priporočili NIJZ. 
 
Ad 5. 
Ni bilo razprav. 
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Predsednik delovnega predsedstva je zaključil občni zbor, se zahvalil prisotnim za sodelovanje in jih povabil 
na sklepno druženje in pogovor z opozorilom na upoštevanje ukrepov pred preprečevanjem širjenja virusa. 
 
 
 
Priloge:  
- Seznam prisotnih na ZČ. 
- Poročilo predsednika. 
- Finančno poročilo. 
- Poročilo nadzornega odbora. 
- Poročilo disciplinske komisije. 
 
 
Zapisal :                                                                                          Predsednik delovnega predsedstva: 
  
Zmago Udovič                                                                                         Rajko Vrlinič  
 
 
 
Overovatelja zapisnika: 
 
Borut Skinder 
 
  
Jože Iskra 
 
 


