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Zapisnik 

 
občnega zbora Slovenskega društva za razsvetljavo,  

 
ki je bil dne 11. oktobra 2018 z začetkom ob 16:30 

v prostorih hotela Plesnik v Logarski dolini v sklopu posvetovanja Razsvetljava 2018. 
 
 
 
Verifikacijska komisija je ob 16:30 ugotovila, da je občni zbor po statutu sklepčen. 
 
 
 
Dnevni red: 

1. Otvoritev občnega zbora  
2. Izvolitev organov zbora 
3. Pozdrav gostov 
4. Poročila: 

- predsednika SDR 
- blagajnika in tajnika SDR 
- nadzorni odbor 
- častnega razsodišča 
- predsednika SNK 

5. Razprava po poročilih 
6. Razrešnica organov SDR in SNK  
7. Program dela za mandatno obdobje 2018-2020 
8. Volitve novih članov SDR in SNK 
9. Razno 

 
ad. 1 
Tajnik društva dr. Matej B. Kobav je najprej lepo pozdravil vse udeležence občnega zbora in se jim zahvalil za 
udeležbo. Nato je predlagal delovno predsedstvo v naslednji sestavi: 

 predsednik:   Milan Opec 
 član:    Marjeta Zupančič 

 član in tajnik:   Zoran Markovič 
 

in verifikacijsko komisijo v sestavi: 
predsednik:  Matej B. Kobav 
član:   Grega Bizjak    
član:   Grega Kosec   

 
ad. 2 
Delovno predsedstvo in verifikacijska komisija so bili soglasno sprejeti (ZA - 52, PROTI – 0). Glede na rezultat 
glasovanja je delovno predsedstvo nadaljevalo z vodenjem občnega zbora. Pripomb glede dnevnega reda ni bilo, 
zato je delo občega zbora potekalo nemoteno naprej po navedenih točkah dnevnega reda.  
 
ad. 3 
Gostov letos ni bilo. 
 
ad. 4 
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Poročilo predsednika društva (Marta Klanjšek Gunde): 
- Ker je bila predsednica odstotna je poročilo prebral tajnik društva Matej B. Kobav. V poročilu, ki je 

sestavni del zapisnika, je na kratko opisala aktivnosti članov društva v času njenega mandata to je v 
letih 2017 in 2018. 

Poročilo tajnika društva (Matej B. Kobav): 
- tajnik je na kratko opisal svoje delo, ki ga je opravljal v zadnjih dveh letih. Pri delu je bil poudarek 

na organizaciji konference Lux Europa 2018, pripravi posvetovanja Razsvetljava 2018 in organizaciji 
dogodka ob mednarodnem dnevu svetlobe, ki je bil 16. maja. Omenil je tudi uspešno prodajo 
publikacij SDR in CIE, vzdrževanje domače strani društva, pripravo SDR elektronskih novic in 
posredovanje informacij članom društva.  

- Pohvalil je donatorje, ki so v letošnjem letu že nakazali svoje donacije. To so: MTS International 
d.o.o. (bronasti), Tehmar d.o.o. (bronasti), Media Light – GE (srebrni), Sloluks (bronasti), Siteco - 
OSRAM (zlati), Philips (bronasti), Hella d.o.o. (bronasti), Lumenia (zlati), Elektronabava (bronasti), 
Vip-virant (bronasti), Zumtobel (srebrni). 

- Javno je ošvrknil nekatere »donatorje« ki niso poravnali svojih obveznosti. Neplačnike bo v prvi fazi 
obvestil, da ne bodo več predstavljeni kot donatorji na spletni strani SDR, če ne bodo poravnali 
zapadlih obveznosti. 

- Poslovanje SDR je pozitivno, glavni vir dohodka je organizacija konferenc in posvetovanja, članarine, 
donacije, prodaja publikacij. Še enkrat je pozval donatorje in fizične člane k poravnavi donacij in 
članarin. Članarino je poravnalo kot fizična oseba le 10 članov, zato bomo v prihodnjem letu 
verjetno spet pošiljali položnice za članarino članom v fizični obliki na dom. 

- Na sedežu SDR si lahko zainteresirani člani ogledajo vsa CIE priporočila in standarde. SDR je namreč 
svojo knjižnico obogatil z vsemi zadnjimi publikacijami CIE. 

- Pričele so se aktivnosti za naslednje obdobje: dogodek ob dnevu svetlobe, posodabljanje e-novic,… 
Poročilo nadzornega odbora društva (Zvonko Arčon): 

- Nadzorni odbor se je seznanil z dejavnostmi in finančnim poslovanjem do 10.10.2018 in ni imel 
pripomb na delo v zadnjem mandatnem obdobju. 

Poročilo častnega razsodišče društva (Borut Bernat): 
- G. Borut Bernat je podal poročilo v katerem je povedal, da v zadnjem obdobju častno razsodišče ni 

imelo dela. 
Poročilo predsednika SNK (prof. Grega Bizjak): 

- Predsednik je predstavil poročilo in aktivnosti posameznih članov SNK. 
ad. 5 
 
Na poročila ni bilo pripomb. Predsednik delovnega predsedstva je predlagal glasovanje o sprejemu poročil. 
 
Rezultati glasovanja: ZA - 52, PROTI – 0.  
Glede na rezultat so bila poročila soglasno sprejeta. 
 
ad. 6 
Predsednik delovnega predsedstva je predlagal razrešitev dosedanjih članov vodstva SDR. 
Rezultati glasovanja: ZA - 52, PROTI -0. 
Razrešnica je bila soglasno podeljena. 
 
ad. 7 
G. Matija Klinkon je kot edini kandidat za predsednika SDR predstavil program za mandatno obdobje 2018-2020. 
Ena od njegovih prednostnih nalog je čim večji obisk posvetovanj SDR s strani članstva. Na posvetovanje je zato 
potrebno privabiti oz. povabiti več tujih predavateljev. G. Matija Klinkon se je zavezal nadaljevati uspešno delo 
društva. Pohvalil je delo dosedanjih predsednikov in vseh članov. 
 
ad. 8 
Predsednik delovnega predsedstva g. Milan Opec je predlagal glasovanje o kandidatu za predsednika društva in 
njegovem programu. 
Rezultati glasovanja: ZA - 52, PROTI-0. 
G. Matija Klinkon je bil soglasno izvoljen za predsednika društva za obdobje 2018-2020. 
 
Ostali kandidati za organe SDR so bili predlagani v paketu: 

• Podpredsednik: Marta Klanšek Gunde, KI 
Tajnik, blagajnik: doc. dr. Matej B. Kobav, Fakulteta za elektrotehniko, 
Predsednik SNK: prof. dr. Grega Bizjak, Fakulteta za elektrotehniko, 
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 tajnik SNK: dr. Matej B. Kobav, Fakulteta za elektrotehniko, 
 predstavnik DIV1: prof. dr. Marta Klanjšek Gunde, Kemijski inštitut, 
 predstavnik DIV2: prof. dr. Grega Bizjak, Fakulteta za elektrotehniko 
 predstavnik DIV3: doc. dr. Matej B. Kobav, Fakulteta za elektrotehniko, 
 predstavnik DIV4: Marko Bizjak, Javna razsvetljava d.d., 
 predstavnik DIV6: dr. Katja Rebec Malovrh 
 predstavnik DIV8: ni kandidata 
Izvršni odbor: 

• po funkciji (predsednik, podpredsednik, tajnik, predsednik SNK, predstavniki odsekov v 
SNK) 

• voljeni člani (Marjeta Zupančič Meglič, Blaž Vidic, Mihael Garibaldi, Zoran Kert, Borut 
Bernat, Breda Prejac, Lucio Gobbo, Andrej Orgulan) 

Nadzorni odbor: 
• Damijan Čižič (predsednik) 
• Milan Opec 
• Peter Zelnik 

Častno razsodišče: 
• Ive Vardič 
• Borut Bernat 
• Klavdija Tonejc 

Predsednik delovnega predsedstva g. Milan Opec je predlagal, da se o ostalih kandidatih za mesta v vodstvu 
SDR glasuje v paketu s čimer so se prisotni strinjali. 
Rezultati glasovanja: ZA - 52, PROTI -0 
Kandidati so soglasno izvoljeni v organe SDR za obdobje 2018-2020. 
 
ad.9 
Novoizvoljeni predsednik društva Matija Klinkon se je zahvalil za izkazano zaupanje. 
 
Dopolnitev odbora za pregled zakonodaje na področju osvetlitve v muzejih 
Pred dvema letoma je bil ustanovljen odbor za pregled zakonodaje na področju osvetlitve v muzejih. Ker se do 
sedaj ni nič zgodilo, se odbor dopolni in se ga pozove da prične z delom. 
 
Prevod standarda kSIST prEN 17037 
Na pobudo ga. Neže Močnik, da bi bilo dobro imeti slovenski prevod standarda v pripravi kSIST prEN 17037 - 
Daylight of Buildings (ko bo dokončno sprejet), SDR podpre finančno izdelavo prevoda standarda. Del stroškov 
prevoda je pripravljen kriti tudi Velux. 
 
Mednarodni dan svetlobe, 16.5.2019 
V letu 2019 je potrebno povečati aktivnosti ob dnevu svetlobe. Dogodek bo vsekakor na Fakulteti za 
elektrotehniko v Ljubljani. Organizirala ga bosta Fakulteta in SDR, vabljeni pa so tudi drugi, da aktivno 
sodelujejo pri pripravi. 
 
Knjiga Razsvetljava 
Predlagana je je bila razširitev knjige in pregled ter dopolnitev vsebine. Pri slikah je potrebno dodati vire in 
vprašati za dovoljenje za uporabo slik. V knjigi je objavljena tabela z zahtevami za posamezna delovna mesta. 
Če želimo tabelo objaviti v delih ali celoti, je potrebno plačati avtorske pravice SISTu. Preveri se možnost objave 
tabele z zahtevami iz CIE dokumenta in ne iz standarda SIST. Seveda, če sta tabeli enaki oziroma primerljivi. S 
pomočjo sponzorjev bi knjigo lahko natisnili in prodajali po ustrezno nizki ceni, tudi, če bi bilo potrebno plačati 
avtorske pravice za del standarda, ki bi bil objavljen. 
 
Občni zbor zaključen ob 17:45. 
 
Zapisnik sestavil: Milan Opec 
 
 
Overovatelja zapisnika: 
 
 
Matej Kobav      Grega Bizjak 
 
Ljubljana  13.11.2018 


