ZAPISNIK
volilnega letnega ZBORA ČLANOV DRUŠTVA GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV
MARIBOR, ki je bil v četrtek 3. marca 2011 ob 17. uri v prostorih Konstruktor VGR d.o.o.,
Jadranska c. 25 a, v Mariboru
Predsednik društva Stipan Mudražija je odprl letni volilni Zbor članov društva, pozdravil prisotne in
opisal delovanje društva v minulem štiriletnem obdobju.
Društvo je v tem času poleg svojih rednih dejavnosti pripravilo proslavo ob 60. letnici delovanja
društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor. Proslava je bila v Kazinski dvorani SNG Maribor.
Mestna občina Maribor pa je društvu podelila »mestni pečat Maribora«.
V letošnjem letu pa praznuje 60 let Zveza gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije. V ta namen bo
izšla jubilejna številka Gradbenega vestnika, v katerem bo tudi prispevek našega društva z naslovom
»Dravski mostovi«.
V nadaljevanju je predlagal organe zbora.
Zbor je nadaljeval z delom, predlagani so bili naslednji organi zbora.
AD. 1
OTVORITEV IN IMENOVANJE ORGANOV VOLILNEGA LETNEGA ZBORA DRUŠTVA
DGIT
Delovno predsedstvo
JURČEK KRISTOVIČ
- predsednik
NEVENKA CVAR
- član
MLADEN KUTNJAK
- član
Verifikacijska komisija
DAVID CAFNIK
- predsednik
GORAZD BENKOVIČ
- član
URŠKA KRISTOVIČ
- član
Kandidacijska komisija:
MARJANA KORES
- predsednik
BOJAN ČELOFIGA
- član
SVETOZAR MUJOVIČ
- član
Zapisnikar
BREDA KRISTOVIČ
Overovitelja zapisnika:
JURIJ RUDOLF
GORAZD BENKOVIČ
Prisotni člani društva na predlagane kandidate niso imeli pripomb, zato so bili soglasno sprejeti.
1. SKLEP
Izvolijo se predlagani in potrjeni organi delovnega predsedstva volilnega letnega zbora društva DIGT
Maribor.

Predsednik delovnega predsedstva Jurček Kristovič se je v imenu organov zbora zahvali za zaupano
nalogo in predlagal naslednji dnevni red:
DNEVNI RED
01. Otvoritev in imenovanje organov zbora:
- delovno predsedstvo
- kandidacijska komisija
- verifikacijska komisija
- zapisnikar in overitelja zapisnika
02. Poročilo verifikacijske komisije
03. Poročilo predsednika društva
04. Finančno poročilo
05. Poročilo nadzornega odbora
06. Poročilo Komisije za izobraževanje članov za leto 2010
07. Poročilo Komisije za ekskurzije in družabna srečanja za leto 2010
08. Razprava o poročilih in sprejem sklepov
09. Razrešnica članov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora, Častnega razsodišča in stalnih komisij
10. Volitve novega Izvršnega odbora, predsednika in tajnika, Nadzornega odbora, Častnega
razsodišča in stalnih komisij
11. predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2011, ter potrditev
12. Članarina za leto 2011
- 20,00 EUR po članu
11. Razno
- prenehanje članstva
- podelitev naslova zaslužni član društva
Predsednik delovnega predsedstva Jurček Kristovič je dal dnevni red v razpravo in glasovanje.
2. SKLEP
Sprejme in potrdi se dnevni red volilnega Zbora članov DGIT Maribor,
AD. 2
POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
David Cafnik je podal poročilo verifikacijske komisije, ki je preverila prisotnost in podala poročilo.
Društvo ima 339 članov, prisotnih je 40 članov.
Ker ni bilo prisotnih več kot polovica članov se je pričetek volilnega Zbora članov preložil za 30
minut, na kar se zbor lahko izvede, ker je prisotnih več kot 33 članov.
3. SKLEP
Prisotnih je 40 članov, s tem je zbor sklepčen in lahko nadaljuje s svojim delom.
AD. 3
POROČILO PREDSEDNIKA DRUŠTVA
Predsednik društva poda poročilo o delu društva v letu 2010.
DGIT Maribor je bilo v minulem letu zelo aktivno. V minulem obdobju je bilo 12 sej Izvršnega in
Nadzornega odbora in sprejetih 75 sklepov, ki so bili vsi realizirani.

Društvo vsako leto sodeluje pri podelitvi diplom na TF v Mariboru. Vsak diplomant prejme obvestilo
o delovanju društva s povabilom, da se včlani v društvo. Članstvo v društvu je 1. leto brezplačno.
Vsako leto društvo izda Informator od A do Ž v nakladi 250 komadov. Informator je registriran v
Ljubljani pod oznako ISSN-1580-5271 pri Univerzitetni knjižnici v Ljubljani, katera prejme 17
izvodov tega glasila
Vsako leto organiziramo Letno srečanje gradbenikov s plesom, katerega se je letos udeležilo 162
oseb.
V društvu deluje Komisija za izobraževanje članov, katera je imela 2 seji na katerih so obravnavali
teme:
- mednarodni posvet o energetski učinkovitosti v arhitekturi in gradbeništvu
- izbira kandidata za inženirja leta 2010
Komisija za Strokovne ekskurzije in družabna srečanja članov je organizirala tri ekskurzije, jesensko
srečanje članov in letno srečanje gradbenikov s plesom.
AD. 4
FINANČNO POROČILO
Predsednik društva Stipan Mudražija poda poročilo o Zaključnem računu društva za leto 2010.
Poročilo je v arhivu društva (priloga). Društvo je poslovalo pozitivno.
Prihodki so bili članarina, donatorski prispevki in izkupiček od izdanega Informatorja od A-Ž v času
Letnega srečanja gradbenikov s plesom, vstopnice za ples, obresti in prihodki od seminarjev.
Odhodki so bili stroški poslovanja, stroški obveščanja članov, ter stroški ekskurzij in družabnega
srečanja, tiskanja informatorja A do Ž , plačilo članarine Zvezi DGIT Slovenije , obratovalni stroški
za prostore, nagrade študentom TF, računovodske storitve.
Skupni nerazporejen presežek prihodkov iz leta 2010 znaša 11.663,11 €.
AD. 5
POROČILO KOMISIJE ZA IZOBRAŽEVANJE ČLANOV
Po programu dela je bilo predvideno posvetovanje na temo energetska učinkovitost stavb.
Glede na pomembnost tematike in veliko zainteresiranost strokovne javnosti, naših članov in ostale
tehnične inteligence nam je uspelo organizirati in uspešno realizirati mednarodni posvet 2010 “
ENERGETSKA UČINKOVITOST V ARHITEKTURI IN GRADBENIŠTVU” v sodelovanju s
Fakulteto za gradbeništvo Univerze v Mariboru.
Posvet je potekal dne 21.10.2010 in se ga je udeležilo več kot 300 udeležencev. Vsi registrirani
udeleženci so prejeli zbornik predavanja in potrdilo o udeležbi.
AD. 6
POROČILO KOMISIJE ZA STROKOVNE EKSKURZIJE IN DRUŽABNA SREČANJA
05.03.2010 je bila izvedena enodnevna strokovna ekskurzija z ogledom gradbišč:
- stadion z dvorano v Stožicah
- garažna hiša na Kongresnem trgu v Ljubljani

- viadukt Lešnica
Udeležilo se je 50 članov društva.
19.03.2010 - 22.03.2010 je bila izvedena 4 dnevna strokovna ekskurzija v Istanbul.
Udeležilo se je 37 članov društva.
04.06.2010 - 05.06.2010 je bila izvedena 2 dnevna strokovna ekskurzija na Goriško in Primorsko z
ogledom ČHE Avče in predor Markovec.
Udeležilo se je 25 članov društva.
12.10.2010 je bila razpisana strokovna ekskurzija v Dubaj, vendar s strani članov ni bilo nobene
prijave.
04.10.2010 je bilo jesensko srečanje članov na lokaciji Ribičija na Meljskem hribu.
Udeležilo se je 35 članov.
12.02.2011 je bilo Letno srečanje gradbenikov s plesom v hotelu Habakuk
Udeležilo se je 162 oseb.
AD. 7
POROČILO NADZORNEGA ODBORA
Veljko Gačič v imenu nadzornega odbora, poda poročilo nadzornega odbora.
Nadzorni odbor je spremljal delo društva in njegovih organov, v skladu 32. in 33. členom Statuta
društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor in sicer:
- sprotno je spremljal izvajanje pravil in drugih aktov društva, ter ugotovil, da ni bilo odstopanj.
- Spremljal je izvajanje sklepov društva. Ugotovljeno je, da je bilo v preteklem letu 12 sej
Izvršnega in Nadzornega odbora, ter komisij za strokovne ekskurzije in družabna srečanja, na
katerih je bilo sprejetih 75 sklepov, kateri so bili vsi realizirani.
- Sprotno je vršil nadzor nad upravljanjem sredstev društva in ugotovil, da ni bilo nobene
nepravilnosti pri poslovanju.
- Pri nadziranju je ugotovil, da ni bilo nobenega prekrška glede varstva pravic članov in organov
društva.
- Ugotovil je, da se je izvajalo pravilno obveščanje članov o važnejših vprašanjih.
- Pravilno se je izvajalo tudi uresničevanje drugih pravic, dolžnosti in interesov vseh članov.
Nadzorni odbor je ugotovil, da je bilo delovanje Društva v letu 2010 zakonito in brez prekrškov.
AD. 8
RAZPRAVA PO POROČILIH IN SPREJEM SKLEPOV
Predsednik društva Stipan Mudražija se zahvali vsem članom Izvršnega in Nadzornega odbora za
sodelovanje v preteklih 4. letih. Posebna zahvala gre tajnici društva Vilmi Benkovič in Gorazdu
Benkoviču.
4. SKLEP
Sprejme in potrdi se poročilo o delu DGIT in zaključni račun za leto 2010, poročilo Nadzornega
odbora, poročilo Komisije za izobraževanje in Komisije za strokovne ekskurzije in družabna
srečanja.

5. SKLEP
Sredstva v višini 11.663,11 €, razlika med prihodki in odhodki se predvidi za nakup osnovnih
sredstev in za kritje izgube pri poslovanju društva v prihodnjih letih.
AD. 9
RAZREŠNICA ČLANOV IZVRŠNEGA ODBORA, NADZORNEGA ODBORA, ČASTNEGA
RAZSODIŠČA IN STALNIH KOMISIJ
Predsednik predlaga da se razrešijo dosedanji člani Izvršnega odbora, Nadzornega odbora, Častnega
razsodišča in stalnih komisij. Istočasno se zahvali vsem za opravljeno delo v minulih 4. letih.
-

MUDRAŽIJA STIPAN
BENKOVIČ GORAZD
BENKOVIČ VILMA
CAFNIK DAVID
CVAR NEVENKA
ČELOFIGA BOJAN
GERM VIDA
KRISTOVIČ BREDA
KRISTOVIČ JURČEK
KORES MARIJANA
PERGAR MARJANA
KUTNJAK MLADEN
SKOROBRIJIN MILENA
ŠTUHEC IGOR

Predsednik društva in Izvršnega odbora
MUDRAŽIJA STIPAN, u.d.i.g.
Tajnica društva
BENKOVIČ VILMA
Nadzorni odbor
GAČIČ VELJKO
ŠENET BOJAN
ŽVAJKER LIDIJA
Častno razsodišče
SKOROBRIJIN MILENA
KRISTOVIČ BREDA
BENKOVIČ GORAZD
STALNE KOMISIJE
Komisija za izobraževanje članov
SKOROBRIJIN MILENA
ČELOFIGA BOJAN
CVAR NEVENKA
KORES MARIJANA

Komisija za strokovne ekskurzije
in družabna srečanja
KUTNJAK MLADEN
BENKOVIČ VILMA
PERGAR MARJANA
Komisija za obveščanje članov
KRISTOVIČ JURČEK
KUTNJAK MLADEN
KOVAČIČ PETER
Kandidacijska komisija
ČELOFIGA BOJAN
CAFNIK DAVID
MUJOVIČ SVETOZAR
6. SKLEP
Soglasno je sprejet sklep da se razrešijo dosedanji člani Izvršnega odbora, Nadzornega odbora ,
Častnega razsodišča in stalnih komisij.
AD. 10
VOLITVE NOVEGA IZVRŠNEGA ODBORA, PREDSEDNIKA, TAJNIKA, NADZORNEGA
ODBORA, ČASTNEGA RAZSODIŠČA IN STALNIH KOMISIJ
Predsednik poda predlog kandidatov za člane novega Izvršnega odbora, predsednika, tajnika,
Nadzornega odbora, častnega razsodišča in stalnih komisij za obdobje 2011 do 2015.
Izvršni odbor
- MUDRAŽIJA STIPAN
- BENKOVIČ GORAZD
- BENKOVIČ VILMA
- CAFNIK DAVID
- CVAR NEVENKA
- ČELOFIGA BOJAN
- GERM VIDA
- HOČEVAR ANJA
- HOČURŠČAK MILJENKO
- KRISTOVIČ JURČEK
- KORES MARIJANA
- KUTNJAK MLADEN
- RUDOLF JURIJ
- KRISTANIČ NIKO
- STERGAR MIHA
Predsednik društva in Izvršnega odbora
MUDRAŽIJA STIPAN u.d.i.g.

Tajnica društva
BENKOVIČ VILMA
Nadzorni odbor
GAČIČ VELJKO- predsednik
ŠENET BOJAN
ŽVAJKER LIDIJA
Častno razsodišče
KORES MARIJANA - predsednik
HOČURŠČAK MILJENKO
BENKOVIČ GORAZD
STALNE KOMISIJE
Komisija za izobraževanje članov
RUDOLF JURIJ – predsednik
ČELOFIGA BOJAN
CAFNIK DAVID
Komisija za strokovne ekskurzije
in družabna srečanja
KUTNJAK MLADEN - predsednik
KRISTOVIČ JURČEK
BRATINA BARBARA
Prisotni so soglasno z javnim glasovanjem potrdili predlagane kandidate člane, zato se sprejme
7. SKLEP
Potrdijo se naslednji kandidati za člane Izvršnega odbora, predsednika, tajnika, Nadzornega odbora,
častnega razsodišča in stalnih komisij za obdobje 2011 do 2015.
Izvršni odbor:
- MUDRAŽIJA STIPAN
- BENKOVIČ GORAZD
- BENKOVIČ VILMA
- CAFNIK DAVID
- CVAR NEVENKA
- ČELOFIGA BOJAN
- GERM VIDA
- HOČEVAR ANJA
- HOČURŠČAK MILJENKO
- KORES MARIJANA
- KRISTANIČ NIKO
- KRISTOVIČ JURČEK
- KUTNJAK MLADEN
- RUDOLF JURIJ
- STERGAR MIHA

Predsednik društva in Izvršnega odbora
MUDRAŽIJA STIPAN u.d.i.g.
Tajnica društva
BENKOVIČ VILMA
Nadzorni odbor
GAČIČ VELJKO- predsednik
ŠENET BOJAN
ŽVAJKER LIDIJA
Častno razsodišče
KORES MARIJANA - predsednik
HOČURŠČAK MILJENKO
BENKOVIČ GORAZD
STALNE KOMISIJE
Komisija za izobraževanje članov
RUDOLF JURIJ – predsednik
ČELOFIGA BOJAN
CAFNIK DAVID
Komisija za strokovne ekskurzije
in družabna srečanja
KUTNJAK MLADEN - predsednik
KRISTOVIČ JURČEK
BRATINA BARBARA
AD. 11
PREDLOG PROGRAMA DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010, TER POTRDITEV
Predsednik Stipan Mudražija je v imenu Komisije za izobraževanje prebral program dela :
Predavanja:
REGULATIVA - aktualno
- tehnični pregledi objektov,
- vzdrževanje objektov,
- gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte,
- podzakonski akti,
- uredba o pomožnih objektih.
POGODBA
- pogodba v zvezi z gradnjo in prodajo nepremičnin.
POSVETOVANJA
- predstavitev projekta MARIBOR EPK 2012.
AGENDA 21 MARIBOR

-

nadaljevanje iz preteklih let s predstavitvijo 2-3 projektov in udeležba na natečajih za konkretne
teme s področja varstva okolja in ohranjanja narave.

Predsednik Komisije za strokovne ekskurzije in družabna srečanja Mladen Kutnjak je podal
program:
STROKOVNE EKSKURZIJE
Dvodnevna ekskurzija v Avstrijo z ogledom ČHE MALTA – že razpisana.
Dvodnevna ekskurzija v Beograd.
Enodnevne ekskurzije na zanimiva gradbišča.
DRUŽABNA SREČANJA
Jesensko srečanje – kostanjev piknik.
Letno srečanje gradbenikov s plesom v začetku leta 2012.
FINANČNI NAČRT je podal predsednik društva
Prihodki:
- članarine,
- Informator od A do Ž in vstopnic za ples,
- prihodki od obresti,
- prihodki od seminarjev in drugi prihodki.
odhodki:
- odhodki v zvezi s poslovanjem, pisarniški material, poštnine,
- odhodki za pogostitve in družabna srečanja,
- odhodki za strokovne ekskurzije,
- odhodki za potne stroške,
- odhodki za bančne storitve,
- odhodki za članarine Zveze DGIT Slovenije,
- odhodki za tiskanje Informatorja od A do Ž,
- obratovalni stroški,
- nagrade,
- računovodske storitve
- nabava novega računalnika
Predsednik zbora Jurček Kristovič je dal program dela in finančni načrt v razpravo.
Prisotni člani so v razpravi podali naslednje pobude:
g. BRECELJ predlaga, da bi v izobraževanju vključili področja, ki so v praksi zelo pomembna pri
izvajanju gradbenih del, vendar jih izvajalci premalo poznajo in upoštevajo
( pogodba, predračun, projektna dokumentacija, evidentiranje sprememb , sklepanje aneksov )
g. ČAHUK v razpravi ugotavlja da je podeželje zelo neurejeno, gradijo se objekti z neustreznimi
strehami, barve fasad niso primerne naši krajini.
Društvo lahko da pobude na občine ( Mudražija, Kristovič).

g. MATI predlaga da bi se Malečniški most imenoval po znanem mariborskem gradbeniku “Borisu
Pipanu”.
Nadalje ugotavlja, da so v Mariboru soseske, ki so bile zgrajene pred več kot 40. leti, ko še ni bilo
toliko avtomobilov. Okolja sosesk bi lahko preprojektirali in s tem pridobili večje število parkirnih
mest.
g. ŠTUHEC ugotavlja stanje v stroke, da so kriteriji pri zbiranju najugodnejšega ponudnika pri
javnih razpisih najnižja cena. To pogojuje nekvalitetne projekte in izvedbe del.
Društvo lahko poda pobudo IZS in Obrtni zbornici
8. SKLEP
Soglasno se sprejme program dela za leto 2011 in finančni načrt za leto 2011 z dopolnitvami.
AD. 12
ČLANARINA ZA LETO 2011
- 20,00 EUR po članu.
9. SKLEP
Predlog članarine za leto 2011 je bil enoglasno sprejet v naslednji višini:
- 20,00 EUR po članu.
AD. 11
RAZNO
PRENEHANJE ČLANSTVA ČLANOM DRUŠTVA
Predsednik delovnega predsedstva obrazloži, da je nekaj članov, ki niso plačali članarine v letu 2010.
Ker mora društvo za vsakega člana odvajat del članarine Zvezi društev gradbenih inženirjev in
tehnikov Slovenije predlaga, da preneha članstvo tistim, ki niso plačali članarine, kar je v skladu z
veljavnim Statutom društva.
Predsednik poudarja, da želimo imeti čim večje število članov, predvsem bi bili veseli, da bi se
včlanjevali mlajši člani.
Vsak diplomant, ki je prijavil diplomsko nalogo na naš razpis za nagrajene diplome, ima eno leto
brezplačno članstvo v našem društvu, z željo da še nadalje ostane član društva.
Tudi ti, ki jim preneha članstvo se lahko ponovno včlanijo, dolžnost vsakega člana pa je, da
izpolnjuje svojo obveznost in plačuje članarino.
10. SKLEP
Sprejme se sklep, da preneha članstvo v društvu 26 članom, ki niso plačali članarine za leto 2010
IMENOVANJE ZASLUŽNIH ČLANOV
Predsednik društva Stipan Mudražija preda priznanje društva naslednjim zaslužnim članom:
- BREDI KRISTOVIČ
- IGORJU ŠTUHCU

- MARJANI PERGAR
Ker ga. Marjane Pergar ni prisostvovala, se ji priznanje dostavi po pošti.
Zbora se je udeležil tudi Marjan Pintar, direktor Konstruktorja VGR d.o.o. in pozdravil zbor.
Marjan Pintar, ki je prejel na Letnem srečanju gradbenikov s plesom plaketo »Zaslužni član« se
zahvaljuje za prejeto priznanje in smatra, da priznanje ni namenjeno samo njemu osebno, temveč
podjetju Konstruktor, da še lahko v tej krizi deluje, ker je stanje v gradbeništvu kritično. Pove še, da
politika in banke nimajo posluha za gradbenike. Postala je celo osovražena panoga. Pri tej politiki ni
izgleda, da bo v Sloveniji ostalo še kakšno gradbeno podjetje. Banke zahtevajo pri kreditiranju
gradbenih podjetij cele kupe garancij, zahtevajo celo, da mora izvajalec vsak sklenjen posel pri
banki zavarovati z 10% garancijo do izteka garancijske dobe objekta. Konstruktor ima srečo, da
lahko sodeluje še z NKB Maribor.
Pri pridobivanju del morajo ponudniki dajati tudi do 45% popusta, kar je neresno glede doseganje
kvalitete del in izpolnjevanje rokov. Podizvajalci so obubožali in nimajo več sredstev za nabavo
materiala. Konstruktor VGR d.o.o. jih mora zalagati, da lahko dela izvaja.
Če se stanje ne bo izboljšalo bo rezultat, da bodo vsa gradbena podjetja propadla, dela bodo izvajala
tuja gradbena podjetja, ki bodo dela prevzemala po polnih cenah in se ne bodo pustila izsiljevati.
Udeleženci zbora so pretreseni nad stanjem gradbeništva v Mariboru in državi, ki ga dnevno
spremljajo, vendar se niso zavedali, da je stanje tako kritično.
Letni Zbor članov DGIT Maribor se je končal ob 18.45 uri
Maribor; 03.03.2011
Zapisnikar:

Predsednik delovnega predsedstva

Breda KRISTOVIČ

Jurček KRISTOVIČ

Overitelja zapisnika
Jurij RUDOLF
Gorazd BENKOVIČ

