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ZAPISNIK 17. LETNEGA OBČNEGA ZBORA
DRUŠTVA AVTOMATIKOV SLOVENIJE
Občni zbor Društva avtomatikov Slovenije je bil v petek, 20. 11. 2009 ob 15. uri v
prostorih gostišča Osvald Stanislav Jenko v Žirovnici, Selo 17. Občni zbor je
potekal po predlaganem dnevnem redu.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov občnega zbora (delovno predsedstvo, zapisnikar,
overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija)
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. Občnega zbora DAS
3. Poročilo o delu društva v letu 2008/2009
4. Finančno poročilo za leto 2008/2009
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Plan dela za leto 2010
7. Finančni plan za leto 2010
8. Predstavitev projekta "I3E-Promoting Innovation in the Industrial
Informatics and Embedded Systems Sectors through Networking" – Vladimir
Jovan, IJS
9. Razno
Ugotovitve in sklepi:
Dnevni red je bil soglasno sprejet, sklepčnost pa po pravilih društva zagotovljena.
Prisotnih je bilo 38 članov DAS.
Ad 1.
V delovne organe občnega zbora so bili soglasno izbrani:
•
•
•
•

delovno predsedstvo: Karel Jezernik, Jože Pukl, Tomaž Perme
zapisnikar: Aleš Hace
overovitelja : Božidar Bratina, Peter Cafuta
verifikacijska komisija: Roman Kamnik, Jože Harnik
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Ad 2.
Karel Jezernik je prebral zapisnik 16. rednega občnega zbora. Sprejeli smo:
SKLEP 1: Zbor je soglasno potrdil zapisnik 16. rednega občnega zbora.
Ad 3.
Poročilo o delu društva v zadnjem letu dni je podal Boris Tovornik. Aktivnosti DAS v
preteklem letu so bile:
a. Promocija DAS
- Redna promocija DAS v reviji Avtomatika, kjer je urednik Nenad Muškinja
- Promocija DAS čez konferenčne dejavnosti AIG'09 in ERK'09
- Boris Tovornik je bil povabljen k pogovoru za časopis Finance
- Razstava in promocija društva na sejmu MOS
- DAS je so-sponzoriral tudi Robotsko tekmovanje za osnovne in srednje šole, ki
se je letos izvajalo na UM-FERI
b. Strokovna ekskurzija
V letu 2008 smo izvedli strokovno ekskurzijo v Moravske toplice TERME 3000.
c. Članstvo, spletne strani DAS in izobraževanje
DAS ima trenutno več kot 300 članov iz skoraj 200 podjetij in institucij.
Članarano za 2008 je plačalo 215 članov. Zaradi težav z ažurnostjo podatkov
članov našega društva smo izdelali spletno bazo članstva DAS, ki je sedaj v
testnem delovanju in je že tudi dostopna na spletnih straneh DAS. V kratkem
bomo pozvali vse člane, da sami pregledajo in popravijo svoje podatke.
Obnovljene so bile tudi spletne strani društva, sedaj se društvo na spletu
predstavlja s spletnim portalom na novem naslovu http://www.drustvo-das.si.
Domena gostuje na komercialnem spletnem strežniku in se proti plačilu
pogodbeno profesionalno vzdržuje.
d. Anketa DAS
V lanskem letu smo ponovno izvedli anketo DAS, letos pa smo še obdelali
rezultate, ki si pripravljeni za predstavitev.
e. ERK'09
Pri razporejanju člankov na ERK, ki so bili povezani z avtomatizacijo, je
sodeloval Gregor Klančar.
f. Uvrstitev na seznam upravičencev do donacij iz dohodnine
DAS je na podlagi lani pridobljenega statusa društva v javnem interesu v
letošnjem letu že vključen na seznam upravičencev do donacij iz dohodnine, ki ga
je približno sredi leta objavilo Ministrstvo za finance RS. Tako lahko letos člani
DAS del letošnje dohodnine (0.5%) darujejo društvu. Pozivamo člane DAS, da
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izpolnijo obrazec in ga pošljejo še pred iztekom leta na pristojni davčni urad ter
tako namenijo del dohodnine našemu društvu.
g. Konferenca AIG'09
To leto je pri organizaciji konference sodelovalo podjetje ICM d.o.o. z namenom,
da se pritegne širša in številčnejša avdienca ter tudi da se izboljša sponzoriranje.
ICM d.o.o., ki je že sicer organizator strokovnih sejmov, med drugim tudi sejma
avtomatike IFAM, je v okviru dogovorov pred sklenitvijo sodelovanja to
zagotavljal (najmanj 450 udeležencev in kopico sponzorjev). Na takšnih osnovah
je bila sklenjena tudi pogodba o sodelovanju: organizacijo konference je po
tehnični plati prevzelo podjetje ICM d.o.o. Predvidoma naj bi AIG'09 potekal v
Portorožu 28. in 29. maja 2009 v kongresnem centru LifeClass. Na žalost je bilo
število prijavljenih udeležencev, razstavljalcev in sponzorjev premalo, kar bi
vodilo v velik neuspeh konference. Podjetje ICM d.o.o. je posredovalo sporočilo,
da odpoveduje konferenco, češ, da ni interesa. Iz tega razloga je organizacijski
odbor AIG'09 sklenil, da se AIG'09 v takšni obliki odpove in se namesto tega
izvede kot spletna konferenca, kar se je tudi zgodilo. AIG'09 je tako torej potekal
na spletnem naslovu http://www.aig.si v času od 29. 6. 2009 do 3. 7. 2009. V ta
namen smo s kolegi na FERI Maribor pripravili programska orodja in na spletu
objavili članke tistih avtorjev, ki so se strinjali s tako obliko izvedbe. Teh člankov
je bilo 24 in smo jih razporedili v 6 sekcij.
V zvezi z neizvedbo AIG'09 v Portorožu so bile aktivnosti IO DAS naslednje:
a) OI DAS se seznani z aktivnostmi, ki so potekale v zvezi s konferenco AIG.
Prav tako se seznani z aktivnostmi in obveznostmi, ki izhajajo iz Dogovora –
Pogodbe o pripravi, organizaciji in izvedbi strokovne konference AIG z dne
02.03.2009 (v nadaljevanju Pogodba), sklenjena med DAS in družbo ICM d.o.o..
b) IO ugotavlja, da konferenca ni bila uspešno izvedena oz. pripravljena kot to
predvideva Pogodba. Glede na navedeno dejstvo IO ugotavlja in nadaljevanju
sprejema ustrezen sklep, da zaradi neizpolnjenih obveznosti po Pogodbi med DAS
in ICM d.o.o., v skladu s 15. členom te Pogodbe od nje nepreklicno odstopa z
dnem 28. 09. 2009.
c) IO prav tako ugotavlja, da društvu DAS z neizvedbo konference niso nastali
dodatni stroški, ter po preveritvi medsebojnih obveznosti do druge pogodbene
stranke (tj. družbe ICM d.o.o.) ugotavlja, da do navedene družbe nima nikakršnih
obveznosti.
c) Predsednik DAS predlaga, da se družbi ICM d.o.o. pošlje pisen odstop od
Pogodbe z naslednjo vsebino: DAS z dnem 21.09.2009, zaradi neizpolnitve
obveznosti družbe ICM d.o.o. nepreklicno odstopa od Dogovora – Pogodbe o
pripravi, organizaciji in izvedbi strokovne konference AIG z dne 02.03.2009. IO
pooblašča predsednika DAS, da odstop od pogodbe pisno (s priporočeno pošiljko
s povratnico) posreduje družbi ICM d.o.o. in ga z navedenim tudi seznani.
SKLEP 2: Zbor je soglasno sprejel poročilo o delu društva 2008/2009.
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Ad 4.
Nenad Muškinja je predstavil finančno poročilo leto 2008 in 2009 do 17.11.2009.
Poročal je, da smo leto 2008 zaključili s pozitivnim stanjem 2548€, promet v
letošnjem letu pa se je odvijal tako, da je stanje na dan 17.11.2009 4305,14€. Nenad
Muškinja je tudi predlagal, da se ljubljanski bančni račun DAS na SKB ukine, ker se
ne uporablja, povzroča pa posledično zgolj nepotrebne stroške.
SKLEP 3: Zbor je soglasno sprejel finančno poročilo društva za 2008/2009.
SKLEP 4: Zbor je soglasno sprejel sklep, da se bančni račun DAS na SKB ukine.
Ad 5.
Poročilo nadzornega odbora je v odsotnosti predsednika NO Draga Matka prebral
član NO Peter Šega. Nadzorni odbor je ugotovil, da je celotno poslovanje društva,
vključno s finančnim in materialnim poslovanjem, pregledno in vzorno vodeno ter ni
ugotovil nobenih nepravilnosti. Nadzorni odbor je tudi ugotovil, da je bilo poslovanje
v preteklem obdobju med 16. in 17. občnim zborom zakonito, v skladu s pravili
Društva, in da v gospodarjenju s sredstvi ni bilo nepravilnosti.
SKLEP 5: OZ DAS je soglasno potrdil poročilo NO.
Ad 6.
Boris Tovornik je predstavil plan dela za leto 2010:
• Anketa: Stanje avtomatizacije v Sloveniji –objava rezultatov ankete v revijah
Avtomatika in IRT3000?
• Objava brošure o društvu. Avtomatika in IRT3000
• Soorganizacija strokovnih predavanj in seminarjev ( FE, FERI, IJS ) – za člane
DAS bi bil popust pri plačilu kotizacije
• Sodelovanje pri organizaciji znanstvenih in strokovnih dogodkov ERK, v
strokovnih revijah, na študentskih in dijaških tekmovanjih in promocija društva
• Predlagamo, da se v reviji Avtomatika poskrbi tudi za objavo diplom, magisterijev
in doktoratov (avtor, naslov, povzetek) iz področja avtomatike. Takšna objava bo
potekala tudi na spletnih straneh društva.
• Iskanje novih partnerstev in podporo za organizacijo konference v letu 2011.
• Redna letna ekskurzija in volilni občni zbor – iščemo novega predsednika in
organe društva za obdobje 2011 – 2014.
• Redna letna ekskurzija
SKLEP 6: OZ DAS je soglasno potrdil plan dela za leto 2010.
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Ad 7.
Nenad Muškinja je predstavil finančni plan za leto 2010, ki vključuje prihodke iz
članarin v iznosu 2000€ter predvidene odhodke za strokovno ekskurzijo, za
knjigovodstvo, za članarino v mednarodnem združenju IFAC v iznosu 2000€.
SKLEP 7: OZ DAS je soglasno potrdil finančni plan za leto 2010.
Ad 8.
Vladimir Jovan iz IJS je predstavil projekt "I3E-Promoting Innovation in the
Industrial Informatics and Embedded Systems Sectors through Networking".
Ad 9.
Peter Šega je poudaril organizacijski prispevek Maribora, kar terja posebno pohvalo.
Sestanek se je zaključil ob 16.15 uri.

Zapisal:
Aleš Hace
Overovila:
Božidar Bratina
Peter Cafuta
Predsednik DAS:
Boris Tovornik

Maribor, 26. novembra 2009
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