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ZAPISNIK VOLILNEGA ZBORA DRUŠTVA iz 2015
Volilni Zbor DCM društva za ceste severovzhodne Slovenije je potekal v petek dne
4. decembra 2015, s pričetkom ob 18.00 uri, v gostišču Anderlič v Mariboru.
Na volilnem Zboru je bilo prisotnih 49 članov DCM in 4 gosti, od skupnega števila
129 članov po ažuriranem spisku članov v novembru 2015.
Prisotne na srečanju so pisno ali telefonsko pozdravili in nam želijo uspešno delo in
druženje: Bojan Pavlinič, Jurček Kristovič, Gačič Veljko, Aleš Klinc, Stanko Valand,
Aljaž Zidar in dr. Martin Lipičnik, ki se zaradi različnih upravičenih razlogov, niso
mogli pridružiti srečanju.
Spisek članov DCM in Seznam z imeni in podpisi prisotnih članov DCM na volilnem
Zboru, bosta prilogi originalnega Zapisnika za obvestilo Upravne enoto Maribor.
Zbor Društva se je začel s kratkim pozdravnim nagovorom prisotnim članom društva
in gostom s strani predsednika DCM, Borisa Stergarja.
Na sestanku je bil kot gost g. Zvone Britovšek, predsednik DRC Družbe za raziskave
v cestni in prometni stroki Slovenije d. o. o., katere ustanovitveni član je tudi DCM.
V pozdravnem nagovoru je pozdravil prisotne in podal nekaj usmeritev za delovanje
društev v bodoče.
Kot gost je pozdravil prisotne tudi:
Ad 1) Izvolitev delovnih organov za vodenje volilnega zbora Društva
Tajnik društva Silvo Cesnik je predlagal, da se v skladu s Pravili Društva, za
ugotovitev in potrditev stanja prisotnosti potrebnega števila članov, najprej imenuje 3
članska verifikacijska komisija v sestavi:
Zvonko Kuhelnik, Miha Stergar, Vida Kočunik.

Glasovanje:
Prisotni so potrdili sestavo verifikacijske komisije.
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je na zboru prisotnih več kot 25 članov, kar je
potreben pogoj za sklepčnost zbora, na podlagi 12. člena Pravil DCM.
Nato je tajnik DCM predlagal imena članov za delovno predsedstvo v sestavi:
-

Silvo Cesnik, predsednik
Samo Peter Medved, član
Barbara Bratina, članica in zapisničarka
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Za overitelja Zapisnika sta predlagana:
- Matej Moharić in
- Tina Velenšek.

Glasovanje:
Prisotni so soglasno z 49 glasovi potrdili predlog kandidatov za vodenje zbora.
Predsedujoči zbora je nato seznanil prisotne s predlogom dnevnega reda.
Dnevni red zbora oz. skupščine Društva
1.
2.
3.
4.
5.

Izvolitev delovnih organov za vodenje volilnega zbora Društva.
Poročilo predsednika o delu Društva v preteklem štiri letnem mandatu.
Finančno poročilo Društva za zadnji dve leti, poudarek na 2015.
Poročilo Nadzornega odbora Društva za pretekli 4 – letni mandat.
Volitve predsednika Društva, članov upravnega odbora, nadzornega
odbora in častnega razsodišča.
6. Imenovanje strokovnih odborov Društva in njihovih vodij.
7. Predstavitev bodočega programa dela in sprejemanje dodatnih predlogov.
8. Podelitev jubilejnih priznanj ob 30-letnici obstoja in delovanja društva.
9. Razno.
Po zaključku zbora sledi tradicionalno letno zaključno druženje članov.
Ob hrani in kozarcu rujnega, bomo nazdravili prihajajočemu letu 2016.
Glasovanje:
Prisotni so potrdili predlagani Dnevni red z 49 glasovi.
Ad 2)
Poročilo o delu Društva v preteklem štiri letnem mandatu je podal dosedanji
predsednik Društva Boris Stergar ( poročilo je priloga Zapisnika).
Glasovanje:
Prisotni so potrdili Poročilo o delu Društva z 49 glasovi.
Ad 3)
Finančno poročilo Društva za pretekli mandat, s poudarkom na letu 2015 je podal
podpredsednik Društva Samo P. Medved (poročilo je priloga Zapisnika).

Glasovanje:
Prisotni so potrdili Finančno poročilo z 49 glasovi.
Ad 4)
Poročilo Nadzornega odbora je podal predsednik NO DCM Igor Špolar
(poročilo je priloga Zapisnika).
Glasovanje:
Prisotni so potrdili poročilo Nadzornega odbora z 49 glasovi.
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Ad 5)
Volitve novega predsednika Društva, članov UO, NO in ČR
Po razpravi na Upravnem odboru društva se je dosedanji predsednik Boris Stergar
strinjal, da bi vodil Društvo še en mandat. Člani UO smo ga zaradi uspešnega
delovanja Društva, podprli in predlagamo članstvu na volilnem zboru, da se Boris
Stergar izvoli za predsednika DCM za še en mandat.
Glasovanje:
Prisotni so z 49 glasovi potrdili g. BORISA STERGARA za predsednika
Društva za naslednje štiriletno mandatno obdobje… 2016- 2019.
Predsedujoči je nato v imenu UO DCM in delovnega predsedstva zbora sporočil, da
so pripravljene liste predlaganih kandidatov za člane novega UO, NO in ČR Društva.
Postopek nadaljnjega glasovanja je:
- preberejo se liste kandidatov, dajo se v razpravo z možnostjo sprememb
- nato se glasuje o potrditvi posameznih list kandidatov,
- sledi hkratno glasovanje za vse člane z liste za posamezni Odbor Društva.
Glasovanje:
Prisotni so potrdili listo kandidatov UO DCM in z 49 glasovi se izvolijo v:
Upravni odbor Društva:
1. BORIS STERGAR, predsednik
2. PETER SAMO MEDVED, podpredsednik
3. MATEJ MOHARIĆ, tajnik
4. ANDREJ GODEC, član
5. KARLA LOBNIK, članica
6. SILVO CESNIK, član
7. BARBARA BRATINA, članica
8. GREGOR FICKO, član
9. ZVONKO KUHELNIK, član
10. TINA VELENŠEK, članica
11. MARKO RENČELJ, član
Glasovanje:
Prisotni so potrdili listo kandidatov NO DCM in z 49 glasovi se izvolijo v:
Nadzorni odbor Društva:
1. STANISLAV TOMINC, predsednik
2. DANIJELA FIŠER
, članica
3. DUŠAN OGRIZEK , član
Glasovanje:
Prisotni so potrdili tudi listo kandidatov ČR DCM in z 49 glasovi se izvolijo v:
Častno razsodišče Društva:
1. NEVENKA RIHTARIČ, predsednica
2. BORUT MACUH
, član
3. KLAVDIJA TAJNIKAR, članica
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Predsedujoči zbora:
Ugotavljam, da so dosedanji člani in organi Društva z današnjimi volitvami –
RAZREŠENI !
Posamezne funkcije in naloge za 4-letno mandatno obdobje, do decembra 2019
prevzemajo novo izvoljeni člani oz. Odbori Društva.
Dosedanji tajnik DCM Silvo Cesnik je obvestil prisotne, da zaradi upokojitve predaja
naloge tajnika društva, mlademu kolegu Mateju Mohariću, ki dela na fakulteti. V
letošnjem letu je v postopku uvajanja opravil že veliko tajniškega dela.
Predsednik zbora nato pozdravi novega predsednika društva in mu preda besedo.
Boris Stergar se zahvali članom na zboru za izvolitev in za izkazano zaupanje.
Zahvali se dosedanjim članom UO za dobro sodelovanje in vodenje Društva in
pozove novo izvoljene člane in organe k dobremu sodelovanju in delu.
AD 6
Imenovanje strokovnih odborov Društva in njihovih članov.
Za vzdrževanje aktivnega dela društva in angažiranje večjega števila članov v
realizaciji aktivnosti po Programu dela, se v skladu z 19. členom Pravil Društva,
na predlog članov Upravnega odbora, formirajo strokovni Odbori, potrdijo vodje
posameznih odborov, ki pa si nato sami izberejo še po dva člana:
Predlagamo formiranje naslednjih STROKOVNIH ODBOROV DRUŠTVA:
1. Odbor za prometno infrastrukturo in prometne objekte, – dr. Marko Renčelj
2. Odbor za promet in prometne sisteme, – dr. Andrej Godec
3. Odbor za urbanizem, arhitekturo in komunalo, – Matjaž Bertoncelj
4. Odbor za tehnologijo gradnje prometnic, – Bogdan Vrezner
5. Odbor za izobraževanje članstva, – mag. Matej Dobovšek

Glasovanje:
Prisotni so z 49 glasovi potrdili Listo odborov in njihove vodje.
Vodje posameznih odborov si sami izberejo še po dva člana – sodelavca in to
sporočijo tajniku društva v roku meseca dni.

Ad 7
Predstavitev bodočega programa dela in sprejemanje dodatnih predlogov.
Osnutek Programa dela Društva v novem mandatu s poudarkom na Program dela za
2016 je podal novi predsednik društva.
Z dopolnitvami na podlagi predlogov in sklepov z današnjega Zbora, se bo Program
ustrezno dopolnil in sprejel na prvi seji novega Upravnega odbora, nato se posreduje
članom v seznanitev in potrditev po E - pošti.
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Na sestanku so bili podali še naslednji predlogi:
- Društvo naj bo še naprej kritičen opazovalec in naj se dejavno vključuje v
razprave oz. izvajanje lokalne in državne prometne politike.
- Aktivno naj bo tudi v spremljanju tehnične regulative za prometno
infrastrukturo in v predlaganju potrebnih korekcij zakonodaje.
- Odbor za promet in prometne sisteme naj se v svojem delovanju poveže z
Društvom za razvoj prometa in v sodelovanju zasnuje in izpelje katero od
načrtovanih aktivnosti.
- Bajec se je zahvalil Polajnku za odličen prispevek v časopisu Večer ob 90 letnici nekdanjega zelo uspešnega mariborskega župana Vitje Rodeta.
- Polajnko je predlagal, da se DCM preko sorodnih društev in DRC družbe za
razvoj slovenske cestne in prometne stroke, zavzame, da se nobeni temeljni
dokumenti o cestno prometnih rešitvah, ne smejo sprejeti brez sodelovanja
društev za ceste in ustrezno povezanih strok.

Ad 8)
Podelitev jubilejnih priznanj ob 30-letnici obstoja in delovanja društva.
Na predlog članov UO, priznanja ob 30 letnici delovanja društva prejmejo:
a)
b)
c)
d)

Ustanovni člani društva
Dosedanji predsedniki društva
Najbolj aktivni člani in članice društva ter
Ustanove, firme in sponzorji, ki najbolj podpirajo delovanje društva.

Ustanovni člani Društva za ceste Maribor so bili:
Ivan Martin Lipičnik, Veljko Gačić, Stanislav Tominc, Jasna Kajzer Resnik, Bojan
Pavlinič, Janez Andrej Žnidarič, Janez Bojc, Zdravko Katić ter žal že pokojna, Franc
Krajnčič in Radmilo Perunović.
Dosedanji predsedniki društva so:
dr. Ivan Martin Lipičnik, Angel Polajnko, mag.Stanislav Tominc in Boris Stergar.
Najbolj aktivni člani in članice društva so bili:
Samo Peter Medved, Silvo Cesnik, Karla Lobnik, Tomaž Tollazzi, Andrej Godec,
Katja Hanžič, Barbara Bratina, Gregor Ficko, Ljiljana Herga, Matjaž Bertoncelj,
Janko Brecel, Jurček Kristovič in Peter Lepener.
V začetkih delovanja Društva je zanj zelo veliko postoril, ustanovni član in prvi tajnik
Radmilo Perunović, ki je sredi dela nevarno zbolel in prehitro umrl. Člani se ga, ob
različnih dejavnostih v Društvu, vedno in tudi danes, s hvaležnostjo spominjamo!
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Ustanove, firme in sponzorji, ki najbolj podpirajo delovanje društva so:
•
•
•
•
•
•

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM
DRC družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, d. o. o.
Lineal d. o. o.
BPI d. o. o.
SGP Pomgrad d. d.
Euroval Turizem d. o. o.

Jubilejna priznanja bo posameznikom in predstavnikom družb podelil predsednik,
tekste obrazložitev pa bo prebrala Barbara Bratina.
Sledila je svečana podelitev jubilejnih priznanj.

Delo Zbora DCM društva za ceste SV Slovenije je bilo zaključeno ob 19.30 uri.
Predsednik DCM je nato pozval k skupni večerji in ob kozarcu rujnega vsem
prisotnim, članom Društva in njihovim družinam zaželel prijetnih prazničnih dni, obilo
zdravja in srečno 2016.
Redno letno druženje prisotnih članov se je nadaljevalo do 24. ure.
Maribor, 04. 12. 2015

Zapisničarka:

Predsednik delovnega predsedstva:

Barbara Bratina

Silvo Cesnik

Overitelja zapisnika z lastnoročnim podpisom overjata točnost zapisanega.
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