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 Ljubljana, 10.4. 2009 

Spoštovani člani SDR! 
 
 
 

Za nami je več kot uspešno leto 2008. Po zaslugi posvetovanja Balkan Light sta Slovenija in SDR v svetu še bolj 
prepoznavna. Kolegi iz tujine še vedno hvalijo odlično organizacijo in tudi člani SDR se lahko organizatorjem za 
odlično opravljeno delo še enkrat zahvalimo. 

Pester je tudi program za leto 2009:  

Že v maju je predvidena strokovna ekskurzija, 8. in 9. oktobra pa bo kot običajno posvetovanja društva. 
Letošnje posvetovanje bo seveda v nekoliko manjšem merilu kot preteklo leto,  vendar pa je vodilna tema 
posvetovanja zelo zanimiva, saj aplikacije z LED tehnologijo s svojimi dobrimi (in tudi slabimi) lastnostmi vse bolj 
prodirajo na vsa področja razsvetljave. Zelo bomo veseli, če boste v sklopu posvetovanja tudi vi predstavili svoje 
izkušnje. 

Možnosti za izmenjave idej in izkušenj ter za prijetno druženje bo torej tudi letos dovolj.  

Na kratko še o članarini: 

- Članarina za leto 2009 znaša  tudi letos 25 EUR.  S članarino, ki jo društvo dobi, pokrijemo del stroškov, ki jih 
ima društvo z rednim delovanjem. Večji del denarja od članarine namenimo za plačilo članarine Slovenskega 
nacionalnega komiteja CIE v tej mednarodni organizaciji. 

- Samo članarina žal ni dovolj, da bi pokrivali vse stroške delovanja društva. Priznana slovenska podjetja s 
področja razsvetljave vabimo, da se nam pridružujejo kot donatorji. 

Donacije znatno pripomorejo k delovanju društva, v strokovnih krogih pa povečujejo ugled donatorja. Hkrati pa  
donacija tudi zmanjšuje davek na dohodek pravnih oseb. 

Kaj vse pridobite, če postanete donator, vam z veseljem obrazložita predsednik ali tajnik. 

Ob tej priložnosti bi vas pa rad ponovno obvestil, da je SDR upravičenec do donacij dohodnine (Uradni list RS 
2008/77). Del dohodnine lahko namenite delu našega društva. Obrazec za sporočanje upravičencev do dela 
dohodnine je dostopen na naši domači strani (www.sdr.si). 

Vabimo vas, da se nam pridružite kot: 

SDR
Zlati donator

 

z donacijo nad 1000 EUR 

SDR
Srebrni donator

 

z donacijo med 500 in 1000 EUR 

SDR
Bronasti donator

 

z donacijo med 250 in 500 EUR 

 

OBRNI   ► 
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S plačilom članarine torej podpirate oz. omogočate delovanje Slovenskega društva za razsvetljavo, po drugi 
strani pa Vam prinaša številne izjemne ugodnosti: 

- popust pri publikacijah SDR in CIE, 

- popust pri kotizaciji na posvetovanjih, 

- popust za udeležbe na ekskurzijah, 

- možnost strokovnih informacij in sodelovanja v delovnih skupinah SNK CIE idr.  

Članarina za fizične osebe za leto 2009 znaša 25 EUR. Nakažete jo lahko z bančnim nalogom (vzorec je 
spodaj) ali na drug, bolj sodoben način. Odprt imamo račun pri Novi KB Maribor IBAN: SI56 0417 3000 0689 
282, v namen vpišite Priimek/CL09. Pri sklicu pa vpišite 00 2009-osebna številka, ki jo najdete v zgornjem 
desnem vogalu nalepke na kuverti. Po plačilu članarine boste prejeli tudi člansko izkaznico. 
 

Na vaša vprašanja bova predsednik in tajnik društva z veseljem odgovorila. Želimo pa si tudi vaših pobud. 
 
 

Predsednik:  Tajnik: 
Marko Bizjak     Matej B. Kobav 
marko.bizjak@jr-lj.si matej.kobav@fe.uni-lj.si 
 
 
 Predsednik SDR: 
 Marko Bizjak 

  
  
 
 
PS: Če ne želite več prejemati informacij SDR, nam to sporočite na enega od kontaktov. Hvala. 
 
       


