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Zapisnik 22. (volilnega) občnega zbora 
 

Društva avtomatikov Slovenije (DAS) 
 
 
 
 
 

Občni zbor Društva avtomatikov Slovenije je bil v petek, 28. 11. 2014 ob 13.15 v Gostilni 
pri izviru Hublja v Ajdovščini.  
 
V uvodu je Drago Matko ob 25. letnici društva DAS pripravil zanimivo predavanje z 
naslovom KAKO SMO USTANOVILI DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE. Sledil je 
občni zbor društva, ki je potekal po predlaganem dnevnem redu. 

 
 

Dnevni red: 
 

1. Izvolitev organov občnega zbora. 
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 21. občnega zbora DAS. 
3. Poročilo o delu društva 2013/14. 
4. Finančno poročilo 2013/14. 
5. Poročilo nadzornega odbora. 
6. Razrešitev starih in izvolitev novih organov društva. 
7. Plan dela za leto 2015 in novi mandat. 
8. Finančni plan za leto 2015. 
9. Razno. 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet, sklepčnost pa po pravilih društva zagotovljena. 
Prisotnih je bilo 44 članov DAS-a. 

 
 

1. Izvolitev organov občnega zbora: delovno predsedstvo, zapisnikar, overovatelj, komisije 
 

V delovne organe občnega zbora so bili predlagani in soglasno izbrani: 
• delovno predsedstvo: Drago Matko (predsednik), Stanko Strmčnik, Boris Tovornik; 
• zapisnikar: Božidar Bratina; 
• overovatelja: Peter Planinšič, Janez Pogorelc; 
• verifikacijska komisija: Borut Preložnik, Martin Stepančič; 
• kandidacijska komisija: Marjan Golob, Rihard Karba; 
• volilna komisija: Jože Harnik, Simon Tomažič. 
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2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 21. občnega zbora 
 

Na zapisnik in sklepe 21. občnega zbora ni bilo pripomb. 
 

SKLEP 1: Zbor je soglasno potrdil sklepe in zapisnik 21. rednega občnega zbora. 
 
 

3. Poročilo o delu društva 
 

Poročilo o delu društva je podal Sašo Blažič. 
 

1. Organizacija konferenc AIG 
 
Konferenca AIG‘11: 
- 31. 3. in 1. 4. 2011 v kongresnem centru hotela Habakuk v Mariboru 
- 7 vabljenih predavanj vrhunskih domačih in tujih strokovnjakov, 5 posebej izbranih tem, 

predstavljenih pod naslovom Industrijski forum in 36 predstavitev člankov ter študentska 
sekcija 

- 170 registriranih udeležencev 
 
Konferenca AIG‘13: 
- in 5. 4. 2013 v konferenčnih prostorih hotela City v Mariboru 
- 8 vabljenih predavanj, 6 predstavitev v okviru Industrijskega foruma in 32 predstavitev 

člankov, študentska sekcija, podelitev nagrad TM 
- 172 registriranih udeležencev 
 
Obe konferenci sta bili zelo uspešni in lepo sprejeti. 

 
2. Terminološki slovar avtomatike 

Predstavljena je prva naklada natisnjenega slovarja, ki ga bodo prejeli vsi člani društva, ki 
bodo plačali članarino za naslednje obdobje. Avtorji so Rihard Karba, Gorazd Karer, Juš 
Kocijan, Tadej Bajd in Mojca Žagar Karer. Sodelavci avtorjev pa so Peter Planinšič, 
Nenad Muškinja in Rajko Svečko. Namenjen zlasti strokovnjakom in študentom, ki se 
ukvarjajo z različnimi področji avtomatike, robotike ter ostalimi, ki se z našim prepletajo. 
Slovar v sedanji obliki je nastajal od leta 2011do 2014, gradil pa je na 25-letni tradiciji, saj 
začetki dela sovpadajo z ustanovitvijo društva. Izid je bil pri Založbi ZRC je v 
soizdajateljstvu Društva avtomatikov Slovenije in Inštituta za slovenski jezik Frana 
Ramovša ZRC SAZU. Slovar vsebuje 1753 terminov s področja avtomatike, ki vključuje 
matematično modeliranje, simulacijo dinamičnih sistemov, avtomatsko vodenje s 
pripadajočimi gradniki in robotiko. Področje se prepleta tudi z obdelavo signalov, 
informacijskimi tehnologijami in proizvodnimi tehnologijami. Poleg definicij in podatkov 
o prednostnih terminih slovar vsebuje tudi 2007 angleških ustreznikov. Kmalu tudi na 
spletu (Terminologišče).Izid Terminološkega slovarja avtomatike so podprli: glavna 
pokrovitelja podjetji Miel in Siemens, ter ostali pokrovitelji: Emsiso, Inea, Lineatech, 
Metronik in Talum. Prav tako gre zahvala za vsestransko podporo pri nastajanju slovarja 
Institutu Jožef Stefan, Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, in Fakulteti za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. 
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3. Poletne šole Avtomatike 

Ugotovljeno je bilo, da društvo nima primerne infrastrukture in zadostnih sredstev za 
samostojno organizacijo poletnih šol za osnovnošolce in dijake. Klub temu je Fakulteta za 
elektrotehniko pričela leta 2011 s sedaj že zelo uveljavljenim Poletnim taborom inovativnih 
tehnologij, kjer vsako leto sodelujejo tudi naši člani in promovirajo področje avtomatike med 
mladimi 
 

4. Članske izkaznice in ugodnosti za člane 
Leta 2012 smo izdali članske izkaznice in jih razdelili članom. Člani lahko s članskimi 
izkaznicami koristijo popuste pri nakupu blaga in storitev, kjer trenutno ugodnosti nudijo 4 
ponudniki, ki so objavljeni na spletni strani društva. Želja je, da se nabor ponudnikov razširi. 
Prav tako, bodo letos vsi člani, ki bodo plačali članarino, prejeli Terminološki slovar 
avtomatike. 
 

5. Organizacija sekcij Avtomatika in Robotika na ERK 2014 
Pomembni novosti sta, da od leta 2012 člani društva sami skrbimo za recenziranje prispevkov 
v sekcijah Avtomatika in Robotika oz. Avtomatika in robotika ter, da smo dosegli združitev 
sekcij Avtomatika in Robotika v enovito sekcijo Avtomatika in robotika (od leta 2014) – letos 
uspešni „mešani“ sekciji. 
 
Organizacija sekcij: 
2011 – ena sekcija Avtomatika in dve sekciji Robotika 
2012 – plenarno predavanje Draga Matka, dve sekciji Avtomatika in dve sekciji Robotika 
2013 – ena sekcija Avtomatika in ena sekcija Robotika (sočasno!) 
2014 – dve sekciji Avtomatika in robotika 
 

6. Strokovne ekskurzije 
Vsako leto se za člane društva organizira strokovne ekskurzije v slovenska podjetja in 
industrijo. V minulem obdobju so bile organizirane ekskurzije v:  

2. 12. 2011 
Ogled obrata Notol v podjetju Krka v Novem mestu 
Občni zbor v restavraciji Prepih v Stopičah pri Novem mestu 
23. 11. 2012 
Ogled podjetja TAB ter turističnega rudnika in muzeja Podzemlje Pece 
Občni zbor na Turistični kmetiji Marin ‐ Miler v Šentanelu 
22. 11. 2013 
Ogled podjetij Iskraemeco v Kranju in Domel v Železnikih 
Občni zbor v gostišču Pri Zalogarju v Selcah 
28. 11. 2014 
Ogled podjetja Pipistrel v Ajdovščini 
Občni zbor v Gostilni pri izviru Hublja v Ajdovščini 

 
7. Organizacija strokovnih predavanj 

DAS je moderiral strokovna predavanja industrijskih partnerjev v okviru več dogodkov, 
prav tako so bili člani DAS vabljeni na strokovna predavanja: 
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- 15. 11. 2011: Damir Žibrat (Nivelco) 
- 2. 12. 2011: Janez Žmuc (Metronik) 
- 14. 12. 2011: Tine Tomažič (Pipistrel) – Zakulisje poti do zmage: NASA 

GreenFlightChallenge 2011 
- 15. 12. 2011: Thobias Nef (ARTORG Center for Biomedical Engineering Research 

University of Bern) – Assistive Technology for Elderly People with Cognitive Impairment 
- 16. 5. 2013: Dnevi avtomatike – Društvo je sodelovalu pri moderiranju predstavitev 

inovativnih projektov (Metronik – Saša Sokolić, IJS –  Boštjan Pregelj, INEA – Igor 
Steiner, Kolektor SINABIT – Marko Mandelj) 

- 3. 10. 2013: Vaclav Šmidl (Zahodnočeška univerza v Plznu) – Bayesian Theory and its 
Advantages for System Identification 

- 12. 11. 2013: delavnica Smart Factory (organizator Kompetenčni center za sodobne 
tehnologije vodenja) v okviru Living bits and things 2013 

- 3. 4. 2014: Tine Tomažič (Pipistrel) – Modeliranje, simulacija in avtomatsko vodenje v 
letalstvu 

- 17. 4. 2014: Dan Avtomatike (v sklopu prireditve podelitev priznanj TM Tehnologija 
vodenja procesov za najboljša diplomska dela) 

- 30. 5. 2014: Sašo Blažič – Ljapunove funkcije – Mala čarovnija velikega čarovnika 
- 18. 9. 2014: Fernando Auat Cheein (Universidad Técnica Federico Santa María, Čile) – 

Research and Education in Chile: a presentation of the Universidad Técnica Federico Santa 
María 

 
8. So-organizacija dogodkov  

Bili smo partnerji dogodkov: 
- Industrijski forum IRT 2011, IRT 2012, IRT 2013, IRT 2014 
- NIDays 2013 in NIDays 2014 (National instruments) 
 
So-organizacija konference CESCIT v okviru IFAC konference »Conference on Embedded 
Systems, Computational Intelligence and Telematics in Control, ki bo v Mariboru v hotelu 
City od 22. do 24. junija 2015: 
Prijava društva za organizacijo konference 
Zbiranje prijav (rok je 8. december 2014) 
 

9. Objavljanje diplomskih del 
UM FERI je pričel z objavami diplomskih del medtem, ko UL FE in IJS še nista uredila objav. 

 
10.  Objave v medijih 

Celostranska objava na temo avtomatizacije in robotike v časniku Delo 25. 11. 2013: 
• En članek na osnovi odgovorov Saša Blažiča in Stanka Strmčnika 
• Zelo kratek članek namenjen opisu društva 
 
Naše glasilo je Avtomatika – Nenad Muškinja je urednik rubrike društva. Objavljeni so bili 
prispevki o konferenci AIG’11 v revijah Avtomatika in IRT3000, prispevek o konferenci 
AIG’13 v reviji Avtomatika, prispevki o naših ekskurzijah v revijah Avtomatika, Ventil in 
IRT3000 ter objava prispevkov naših članov v revijah Avtomatika, Ventil in IRT3000. 
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11. Finance 

Društvo več ni zavezanec za DDV. Vsako leto pridobimo precej sredstev iz naslova namenitve 
dela dohodnine za društva, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. 
Vsako leto je potrebno upravičiti status s poročilom o delu in finančnim poročilom (MVŠZT). 
Vsako leto se prijavimo na Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih 
združenjih, kjer nam krijejo 800 EUR za članarino v IFAC (znaša 1500 EUR), krijejo stroške 
poti za vodstvene funkcije v IFAC. Dogovorili smo se, da se člani društva izbrišejo iz članstva 
in baze, če 3x zapored niso plačali članarine. 
 

10. Sodelovanje v združenju IFAC 
V okviru sodelovanja se je Sašo Blažič udeležil Generalne skupščine združenja IFAC leta 2011 
(Milano) in leta 2014 (Cape Town). Matjaž Colnarič s FERI je predsedoval koordinacijskemu 
odboru CC 3 (Computers, Cognition and Communication) v obdobju 2011–2014. Člani društva 
v tehničnih komitejih pri IFAC: 
2011-14: Matjaž Colnarič in Gašper Mušič (TC 3.1), Igor Škrjanc in Juš Kocijan (TC 3.2), Aleš 
Hace (TC 4.2), Đani Juričić (TC 6.4), Aleš Belič (TC 8.2), Maja Atanasijević-Kunc in Andreja 
Rojko (TC 9.4) 
2014-17: Matjaž Colnarič in Gašper Mušič (TC 3.1), Igor Škrjanc in Juš Kocijan (TC 3.2), Aleš 
Hace (TC 4.2), Tomaž Perme (TC 5.1), Đani Juričić (TC 6.4), Gregor Klančar in Sašo Blažič 
(TC 7.5), Aleš Belič (TC 8.2), Maja Atanasijević-Kunc (TC 9.4). 
 

SKLEP 2: Zbor je poročilo o delu društva soglasno sprejel. 
 

4. Finančno poročilo 
Finančno poročilo je podal Nenad Muškinja, in sicer najprej za preteklo leto 2013. 
 

Stroški v letu 2013:  
Stroški plačilnega prometa in vodenja TRR 270,93 
Knjigovodske storitve 500,00 
Stroški reprezentance in prevozov 1585,77 
Članarina IFAC 1.500,00 
Konferenca AIG'13 15.437,66 
DDV in davek od dohodkov 2.009,55 
Skupaj 21.303,91 
  
Prihodki v letu 2013:  
Članarina 2012 - 2013 3.000,00 
Konferenca AIG'13 20.060,00 
RS MF DURS 736,38 
ARRS 1.136,14 
Obresti 2,29 
Skupaj 24.934,81 
  
Presežek prihodkov nad stroški 3.630,90 
  

Stanje na TRR dne 1.1.2013: 12.160,40  ter  Stanje na TRR dne 31.12.2013: 15.791,30 
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V nadaljevanju je Nenad Muškinja predstavil še delno finančno poročila za leto 2014. 

  
Delni stroški v letu 2014:  
Stroški plačilnega prometa in vodenja TRR 169,20 
Knjigovodske storitve 600,00 
Stroški reprezentance in prevozov 425,50 
Članarina IFAC 1.500,00 
Domena AIG 209,06 
Terminološki slovar avtomatike 7874,05 
Davek od dohodkov in prispevki 2204,98 
Skupaj 12.982,79 
  
Delni prihodki v letu 2014:  
Članarina 2012 200,0 
Terminološki slovar avtomatike - Donacije 3.000,00 
RS MF DURS 78,37 
ARRS 800,00 
Donacija dohodnine 644,58 
Skupaj 4.722,95 
  
Presežek stroškov nad prihodki 8.259,84 
  

Stanje na TRR dne 1.1.2014: 15.791,30 
Stanje na TRR dne 27.11.2014: 7.531,46 
 
Do konca leta 2014 planiramo prihodek od članarine: 3.000,00 in strošek ekskurzije in OZ: 
1.000,00 
 
SKLEP 3: Zbor je finančno poročilo za leto 2013 in delno poročilo za 2014 soglasno sprejel. 
 
 
5. Poročilo nadzornega odbora 
Poročilo o delu Nadzornega odbora je prebral Drago Matko. Nadzorni odbor je pregledal 
poslovanje društva in ugotovil, da je bilo vodenje in finančno poslovanje zgledno, brez 
nepravilnosti in v skladu s pravili DAS. 

 
SKLEP 4: Zbor je poročilo nadzornega odbora soglasno sprejel. 
 
 
6. Razrešitev starih in izvolitev novih organov 
Člani DAS-a se zahvaljujejo predsedniku in njegovim najožjim sodelavcem za zgledno vodenje 
društva.  
 
SKLEP 5: Zbor je soglasno potrdil razrešitev starega vodstva. 
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Kandidacijska komisija je pregledala predlagane nove organe DAS-a.  

 
Izvršni odbor: 

• Nenad Muškinja (predsednik) 
• Giovanni Godena (podpredsednik) 
• Božidar Bratina (tajnik) 
• Milan Rotovnik (blagajnik) 
• Sašo Blažič 
• Roman Kamnik 
• Gorazd Karer 
• Andrej Rotovnik 
• Dragan Selan 

 
Nadzorni odbor: 

• Stanko Strmčnik (predsednik) 
• Drago Matko 
• Boris Tovornik  

 
Na predlog organov izvršnega odbora ni bilo dopolnitev. Na predlog organov nadzornega odbora 
ni bilo dopolnitev. Kandidatna lista je bila potrjena, volitve so bile izvedene javno. 
 
SKLEP 6: Zbor je soglasno potrdil novi izvršni odbor DAS-a. 
 
SKLEP 7: Zbor je soglasno potrdil novi nadzorni odbor DAS-a. 
 
Sašo Blažič se je zahvalil svojim sodelavcem, in Nenad Muškinja se je zahvalil staremu vodstvu 
DAS-a. 
 
 
7. Plan dela za leto 2014 in nov mandat 

 
Plan dela za leto 2014 in nov mandat je podal Nenad Muškinja. Poudarek bo na 
naslednjih dejavnostih. 
 
1. Predlog, da bi člani imeli bolj aktivno vlogo in zadolžitve po sekcijah. Predlagana je 
organizacija in zadolžitev članov IO DAS je : 

AIG – N. Muškinja 
ERK – S. Blažič, R. Kamnik 
Mediji – D. Selan 
Gospodarstvo  - G. Godena, A. Rotovnik 
Članstvo – B. Bratina 
Blagajna – M. Rotovnik 
Splet – M. Rotovnik, B. Bratina 
Terminološki slovar avtomatike – G. Karer 
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2. Organizacija in izvedba konference AIG 

Podanih je bilo nekaj informacij glede priprav na konferenco AIG'15:  
• 9. in 10. april 2015 v hotelu City v Mariboru 
• Prvi dan je namenjen predavanjem in razpravi o izkušnjah s pridobivanjem sredstev iz fondov 

EU s primeri dobre prakse, ki so nastali na tej osnovi.  
• Nadaljevali bomo z okroglo mizo in jo zaključili s podelitvijo nagrad za najboljša diplomska 

dela, ki jih podeljuje Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov.  
• Hkrati bo potekala predstavitev študentskih člankov in v nadaljevanju borza kadrov, na katero 

bomo povabili študente iz Univerz v Ljubljani in Mariboru. 
• Zaključek prvega dne bo skupna večerja in družabno srečanje s podelitvijo nagrade za 

najboljši študentski članek. 
• Drugi dan je namenjen predstavitvam člankov aplikativne narave s področja avtomatike, 

robotike, mehatronike in industrijske informatike. 
• V okviru konference bo oba dneva potekala razstava pokroviteljev. 

 
3. Terminološki slovar avtomatike 

• Spodbujanje članov DAS in inštitucij, da ga uporabljajo. 
• Zbiranje pripomb in usklajevanje. 
• Dodajanje novih terminov. 
• Planiranje naslednje izdaje. 

 
Pripombe prisotnih: 
Boris Tovornik je predlaga, da se ga pošlje tudi dekanom fakultet, da se terminologija prične 
uporabljat. Robi Jakob predlaga tudi po en izvod v srednje šole 

 
4. Uvedba ugodnosti za člane 

Osvežiti seznam članov in izdati nove članske izkaznice. Poiskati ponudnike storitev, dogovor 
za popuste in objava na spletnih straneh DAS: 

• naročnina na revije iz področja avtomatike, 
• nakup opreme za izvedbo avtomatizacije, 
• tečaji in izobraževanja iz področja avtomatizacije ter 
• kotizacije na konferencah (AIG, ERK, …). 

 
5. Organizacija strokovnih ekskurzij 

V okviru občnega zbora DAS bodo organizirane ekskurzije, prav tako se predlaga povezava 
strokovnih ekskurzij za študente in člane DAS med inštitucijami. 

 
6. Organizacija srečanj članov DAS 

Vsekakor je potrebno nadaljevati z organizacijo strokovnih predavanj. Predlagamo pa tudi 
spodbujanje članov za večkratna medsebojna srečanja tudi izven organov DAS. Poskusili 
bomo motivirati predstavnike industrije in gospodarstva, da povabijo člane na svoje dogodke: 

• dnevi odprtih vrat, 
• predstavitve novih produktov in storitev, 
• drugo. 
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7. Objave in pojavljanje v medijih 

Pojavljanje v revijah Avtomatika, IRT3000, Ventil, Svet elektronike, Svet mehatronike… 
Nadaljevanje z objavami o tekočih novostih in novice o aktivnostih DAS in spodbujanje 
članov DAS za objave: 

• poročila iz ekskurzij, 
• članki iz AIG,  
• drugo. 

 
8. Prijava na razpise 

Nadaljevali bomo s prijavo na razpise za povračilo stroškov članarine v IFAC, povračilo 
stroškov potovanja članov DAS v odborih IFAC in povračilo stroškov tiskanja zbornika AIG. 

 
9. Spletna stran www.društvo-das.si 

Objavljanje aktualnih informacij o dogodkih in aktivnostih DAS. Spodbujanje članov za 
vnašanje sprememb v bazo članov (naslov, e-pošta, ali drugo). Uvajamo avtomatski odgovor 
na prebrano e-pošto, v nasprotnem primeru mora skrbnik baze DAS kontaktirati člana.  
Objava novic s strani članov iz podjetij. 

 
10. Skrb za ugled DAS 

Smernice za vse člane za skrb ugleda društva: 
• spodbujanje članov za promocijo DAS med nečlani, 
• prispevati k razvoju in napredku avtomatike kot znanstveno-tehnične discipline, 
• skrbeti za dvig strokovne ravni svojih članov, 
• stimulirati zanimanje javnosti za avtomatiko s pomočjo različnih medijev in sredstev 

sodobnih komunikacij, 
• vzpodbujati vzgojo kadrov s področja avtomatike in sodelovati pri načrtovanju vzgojno-

izobraževalnih programov, 
• vzpodbujati sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz, delovnih organizacij in 

posameznih strokovnjakov pri strokovnih raziskavah s področja avtomatike, 
• poglabljati sodelovanje med člani društva ter sodelovati z drugimi strokovnimi 

organizacijami doma in v tujini, 
• vzpodbujati intenzivnost izumiteljstva, racionalizatorstvo, konstruktorstvo, tehnično 

ustvarjalnost in raziskovalno dejavnost, 
• podpirati objavljanje strokovnih člankov in izdajanje strokovne in znanstvene literature s 

področja dejavnosti društva. 
 

• Društvo se ne bo vključevalo v politične aktivnosti, oziroma zavzemalo političnih 
stališč! 

• Društvo se ne bo ukvarjalo s komercialno, še zlasti ne s profitno dejavnostjo! 
 

 
SKLEP 8: Zbor je soglasno sprejel predlagani plan dela. 
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8. Finančni plan za leto 2015 

 
Finančni plan za leto 2015 je zaradi odsotnosti Milana Rotovnika podal Nenad Muškinja. 
 

Planirani stroški v letu 2015:  
  
Stroški plačilnega prometa in vodenja TRR 200,00 
Knjigovodske storitve 500,00 
Stroški reprezentance in prevozov 1.000,00 
IFAC članarina 1.500,00 
AIG’15 15.000,00 
 18.200,00 
  
  
Planirani prihodki v letu 2015:  
Članarina 3.000,00 
Donacija dohodnine 1.000,00 
ARRS - IFAC 800,00 
AIG'15 20.000,00 
Skupaj 24.800,00 
  
  
Presežek planiranih prihodkov nad stroški 6.600,00 
  

SKLEP 9: Zbor je predlog finančnega poročila za leto 2015 soglasno sprejel. 
 
 

9. Razno 
Izvršni odbor je na svoj dopisni seji sprejel naslednji sklep: 
Izvršni odbor predlaga občnemu zboru, da razglasi Karla Jezernika in Petra Šego za zaslužna 
člana Društva avtomatikov Slovenije. 
 
O tem predlogu je glede na 10. člen statuta odločal še občni zbor. Na glasovanje o razglasitvi 
Karla Jezernika za zaslužnega člana DAS in na glasovanje o razglasitvi Petra Šege za 
zaslužnega člana DAS ni bilo pripomb. Glasovanje je potekalo javno. 
 
SKLEP 10: Zbor je soglasno potrdil Petra Šego za zaslužnega člana DAS.  
 
SKLEP 11: Zbor je soglasno potrdil Karla Jezernika za zaslužnega člana DAS.  
 
 
 
Občni zbor je bil končan ob 16. uri.  
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