Dolenjsko geodetsko društvo
Ljubljanska cesta 26
8000 Novo mesto

ZAPISNIK ZBORA ČLANOV DOLENJSKEGA GEODETSKEGA
DRUŠTVA
Datum: 21.03.2017 v Kočevju- gostišče Falkenau
Pričetek ob 15.00 uri
Predvideni dnevni red zbora članov:

 Otvoritev zbora in sprejem dnevnega reda
 Letna poročila predsednika, blagajnika, nadzornega odbora in častnega razsodišča za





leto 2016
Potrditev članarine za leto 2017
Plan dela v letu 2017
Strokovna ekskurzija v l. 2017
Razno

Ad.1) Otvoritev zbora in sprejem dnevnega reda
Imenovano je bilo delovno predsedstvo v sestavi: Franci Bačar, ki je zbor vodil in člana
predsedstva Janez Dular ter Majda Meštrič. Za zapisnikarja zbora je bila imenovana Melita Rataj
in overovatelja zapisnika Mojca Ožbolt in Primož Mavsar. Imenovana je bila tudi verifikacijska
komisija in sicer v sestavi Suzana Jurič in Branka Rihter Malinger.
Verifikacijska komisija je ugotovila sklepčnost zbora članov:
Ugotovitev sklepčnosti:
ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA: 89
ŠTEVILO PRISOTNIH: 34
Glede na 18. člen Pravil DGD je zbor članov sklepčen po preteku pol ure, če je prisotnih vsaj 10
članov društva. Zbor članov je bil zato prekinjen in sledilo je nadaljevanje ob 15.30 uri dne
21.03.2017.
Delovno predsedstvo je ponovno zasedlo svoja mesta in prevzelo vodenje občnega zbora.
Predsednik zbora je predlagal dnevni red, zapisan na vabilu članom.
K predlaganemu dnevnemu redu je predsednik DGD podal še točko:
 Sprememba pravil DGD
GLASOVANJE O SPREJEMU DNEVNEGA REDA
Proti: /
Vzdržani:/
Za: 34
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Ad2.) Poročila
3.1. Poročilo društva je podal predsednik Boštjan Pucelj. Poročilo je priloga zapisnika.
3.2. Finančno poročilo društva je pripravila blagajničarka Mateja Janežič. Poročilo je priloga
zapisnika.
3.3. Poročilo nadzornega odbora je podala predsednica NO Majda Meštrič. Poročilo je priloga
zapisnika.
3.4. Poročilo častnega razsodišča je podal Toni Pate. Podano je bilo ustno poročilo. V
preteklem letu se častno razsodišče ni sestalo.
GLASOVANJE O SPREJEMU POROČIL:
Proti: /
Vzdržani:/
Za: 34
Ad3).Potrditev članarine za leto 2017
Predlog:
- članarina za leto 2017 je 25,00 EUR, v kolikor se plača do konca maja 2017. Po 1. juniju se
poveča na 30 EUR.
- študentje in upokojenci plačajo 50% zneska polne članarine.
Na ZGS je bilo dogovorjeno, da se vse diplomante študija geodezije povabi v društva in se jim
prvo leto omogoči brezplačno udeležbo. Potrebno se je na ZGS pozanimati kako je z geodetskim
vestnikom za te morebitne nove člane.
GLASOVANJE O SPREJEMU VIŠINE ČLANARINE ZA L. 2017:
Proti: /
Vzdržani:/
Za: 34
Ad4.) Plan dela 2017
Predsednik Boštjan Pucelj je podal plan aktivnosti v letu 2017. Plan je priloga k zapisniku.
GLASOVANJE ZA POTRDITEV PLANA DELA 2017:
Proti: /
Vzdržani: /
Za: 34
Ad5.) Strokovna ekskurzija 2017
Na zboru je predstavljen program za letošnjo strokovno ekskurzijo – Romunija (glede na sklep
lanskega zbora).
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Izglasovan je bil datum 18.05.2017 – 21.05.2017. Prispevek društva je 80 EUR za člane z
poravnano članarino do konca maja 2017.
Podano je nekaj predlogov za izlet 2018: Đerdap, Pariz, Slovaška, Rezija-Benečija, Albanija….
Podana je bila tudi pobuda za izlet z letalom.
Članom se tudi predstavi možnost izleta z Ljubljančani na Poljsko konec maja.
Ad6.) Sprememba pravil DGD
Predsednik predstavi nujne spremembe v pravilih in sicer 3. in 7. člen.
Ad7.) Razno
6.1.) V društvo je z zaprisego sprejet Janez Kralj, geodetsko podjetje – Geodet-Kralj iz Bistrice
ob Sotli. Novi član z letošnjim letom je tudi Ilija Vuk, zaposlen v podjetju Geoss - Črnomlju.
6.2.) Podelitev priznanja zaslužnemu članu društva mag. Janezu Slaku. Obrazložitev je bila
predstavljena vsem udeležencem in je priloga k zapisniku. Podelitev je izvršil predsednik društva
Boštjan Pucelj.
6.3.) Soavtor monografije Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem Boštjan Pucelj je
predstavil delo. 200 knjig je pripadalo DGD. Odločeno je, da člani društva prispevajo za knjigo
20 EUR, nečlani pa 25 EUR. Knjigo se dobi na OGU NM oziroma sedežu DGD.
Ogled razstave Geodetski instrumenti in oprema v Dolenjskem muzeju je še možen do 14.04.
2017. Vodeni ogledi po razstavi bodo 06.04., 07.04. ter 11.04. 2017.
6.4.) Letošnji geodetski dan bo 23. in 24. maja na Brdu pri Kranju.
6.5.) Donatorjem ob letošnji 40. letnici društva je bila v zahvalo izročena monografija.
6.6.) Zbor smo zaključili s pogovorom z avtorjem monografije mag. Janezom Slakom.

Zbor je bil zaključen ob 19.00 uri.
Zapisala: Rataj Melita
Overovatelj zapisnika 1: Mojca Ožbolt
Overovatelj zapisnika 2: Primož Mavsar
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