Zapisnik
občnega zbora Slovenskega društva za razsvetljavo,
ki je bil dne 12. oktobra 2017 z začetkom ob 17:00
v prostorih Fakultete za elektrotehniko UL, Tržaška cesta 25
Verifikacijska komisija je ob 17:00 preštela udeležence. Prisotnih je bilo 9 članov in en gost (brez plačane
članarine). Komisija je ugotovila, da je občni zbor po statutu nesklepčen.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Otvoritev občnega zbora
Izvolitev organov zbora
Pozdrav gostov
Poročila:
- predsednika SDR
- blagajnika in tajnika SDR
- nadzorni odbor
- častnega razsodišča
- predsednika SNK
- LUX Europa 2017
5. Razprava po poročilih
6. 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:
Marjeta Zupančič Meglič
član:
Moma Stojkovič
član in tajnik:
Mija Rangus

ad. 2
Delovno predsedstvo je bila soglasno sprejeto (ZA - 9, PROTI – 0). Glede na rezultat glasovanja je delovno
predsedstvo zasedlo svoje položaje in 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
Poročilo predsednika društva (Marta Klanjšek Gunde):
- predsednica je pozdravila prisotne in na kratko opisala aktivnosti članov društva v času obdobju med
letom 2016-2017 ter aktivnosti povezane z Lux Europa, ki je bila septembra 2017 v Ljubljani.

Zapisnik občnega zbora SDR 2017

stran 1

Poročilo tajnika društva (Matej B. Kobav):
- tajnik je na kratko opisal svoje delo. Pri delu je bil poudarek na organizaciji LUX Europa 2017,
vzdrževanju domače strani društva, pripravi 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), Media Light – GE (srebrni), Tehmar d.o.o. (bronasti), Zumtobel Group (srebrni),
Mines team (bronasti), Lumenia (bronasti), Sloluks (bronasti), Philips (bronasti), Vip Virant d.d.d
(bronasti), Intra Lighting d.o.o. (bronasti), Siteco – OSRAM (zlati), Hella d.o.o. (bronasti),
Elektronabava d.o.o. (bronasti), Javna razsvetljava d.d. (srebrni) – čakamo (ni bilo nakazano do
6.12.2017), Disano Adria (bronasti) – čakamo (ni bilo nakazano do 6.12.2017).
- Javno je ošvrknil nekatere »donatorje« ki pa niso poravnali svojih obveznosti: Grah Automotive
(zlati), DPK Inženiring d.o.o., Svetloba d.o.o. (srebrni), Minel Schreder (bronasti), Dito d.o.o.,
Vezave d.o.o., Xelix d.o.o. – Thorn (bronasti), Ekomond d.o.o. (bronasti).
- Neplačnike bo v prvi fazi obvestil, da se ne bodo pojavljali kot donatorji na spletni strani SDR, če ne
bodo poravnali zapadlih obveznosti.
- Podaril je tudi podporo institucij: Univerza v Mariboru, FERI in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
elektrotehniko
- Povzel je, da je v letu 2017 članarino poravnalo 11 oseb (po 25,00 €) in 10 pravnih oseb v skupnem
znesku 3.750,00 € in sicer donatorji lahko prispevajo v članske vrste skupno 75 članov.
- Prihodki društva so iz prodaje priporočil SNK, članarin, donacij, dohodka od dohodnine in
posvetovanja. Delo v SDR predstavlja priprava LUX Europe, e-novic in vzdrževanje domače strani.
- Poslovanje SDR je pozitivno.
Poročilo predsednika SNK (prof. Gregor Bizjak):
- Predsednik je predstavil poročilo in aktivnosti posameznih članov SNK.
Poročilo Lux Europa 2017:
Splošna ocena je, da je bila konferenca Lux Europa pripravljena odlično. Organizacijski odbor je prejel 166
povzetkov in od tega sprejel 133 prispevkov, zavrnil pa 33 prispevkov. Končni program je zajemal 1 vabljeno
predavanje, 7 plenarnih predstavitev, 71 predstavitev (15 min), 31 poster predstavitev (5 min), 24 postrov;
skupaj torej 134 prispevkov. Dogodka se je udeležilo 119 običajnih udeležencev, 30 študentov (tujih), 19 SDR
članov (special ticket), 11 udeležencev sponzorjev in razstavljavcev in 5 spremljevalnih oseb. Na dogodku je bilo
84.928,82 € prihodkov, 69.607,53 € odhodkov, razlika torej 15.321,29 € prihodkov. Konferenca je bila uspešna
torej tudi z vidika financ.

ad. 5
Na poročila ni bilo pripomb.

ad. 6
Pod razno smo obravnavali naslednje tematike:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lux Europa 2017
Mednarodni dan svetlobe 2018 (16. maj)
Odbor za muzeje (Marjeta Zupančič Meglič in Lucio Gobbo)
Umaknitev svetilk ULOR=0 s spletne strani
Umaknitev prodaje priporočil (objava predelanih poročil v PDF obliki na spletu)
FWD internih komunikacij?
Prodaja zbornika Lux Europa?
Predlog spremembe Uredbe o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v
Republiki Sloveniji.
Prevod SIST EN 13201
Uredba o Zelenem naročanju

Občni zbor zaključen ob 15:45.
Zapisnik sestavila: Katja Malovrh Rebec
Overitelja zapisnika:
Matej Kobav

Grega Bizjak

Ljubljana 20.10.2017
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