
 
 Z A P I S N I K  

 
letnega volilnega zbora DRUŠTVA GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV 
MARIBOR, ki je bil v četrtek, 26. marca 2015, ob 17. uri v prostorih “Restavracije 
IDILA”, Pohorska ulica 21 b,  v Mariboru. 
 
Predsednik društva, Stipan Mudražija je odprl letni zbor društva, pozdravil prisotne in 
opisal delovanje društva v minulem štiriletnem obdobju.  
 
Poudaril je, da društvo deluje, kljub kriznemu obdobju v gradbeništvu in bo delovalo tudi 
naprej, saj društvo obstaja že 67 let in je v tem času prebrodilo že različna krizna 
obdobja in verjame, da mu bo uspelo tudi v prihodnosti.  
 
Zbor je nadaljeval z delom, predlagani so bili sledeči organi zbora. 
 
AD. 1 
OTVORITEV IN IMENOVANJE ORGANOV  LETNEGA ZBORA DRUŠTVA DGIT 
 Delovno predsedstvo 
  Jurček Kristovič   - predsednik 

Nevenka Cvar    - član 
Mladen Kutnjak   - član 
 

Komisija za sklepe 
Ilija Ereiz    - predsednik 

  Marjan Volmajer   - član 
Danica Gerbec   - član      
 

 Verifikacijska komisija: 
  Miljenko Horčuščak   - predsednik 
  Otilija Lopič    - član 
  Marjana Kores    - član 
 
 zapisnikar 
  Breda  Kristovič 
 

overovatelja zapisnika 
Jurij Rudolf 
Anja Hočevar 
 

 
Prisotni člani društva na predlagane kandidate niso imeli pripomb, zato so soglasno 
sprejeli. 
 
 
1. SKLEP 
Izvolijo se predlagani in potrjeni organi delovnega predsedstva letnega zbora društva 
DGIT Maribor. 
 



Predsednik delovnega predsedstva, Jurček Kristovič, se je  v imenu organov zbora  
zahvali za zaupano nalogo in predlagal  naslednji   dnevni red: 
 
DNEVNI RED 
1. Otvoritev in imenovanje organov zbora: 

- delovno predsedstvo 
- kandidacijska komisija 
- verifikacijska komisija 
- zapisnikar in overitelja zapisnika 

2. Poročilo predsednika društva 
3. Poročilo verifikacijske komisije 
4. Finančno poročilo 
5. Poročilo nadzornega odbora 
6. Poročilo komisije za izobraževanje  
7. Poročilo komisije za ekskurzije in družabna srečanja   
8. Razrešnica članov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora,  

Častnega razsodišča in stalnih komisij 
9. Volitve novega Izvršnega odbora, predsednika in tajnika,  

Nadzornega odbora, Častnega razsodišča in stalnih komisij 
10. Razprava po poročilih in sprejem sklepov 
11. Predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2015, ter potrditev 
12. Razno 
13. Pogostitev  
   
Predsednik delovnega predsedstva Jurček Kristovič je dal dnevni red v razpravo in 
glasovanje. 
 
2. SKLEP 
Sprejme in potrdi se dnevni red rednega zbora,  
 
AD. 2 
POROČILO PREDSEDNIKA DRUŠTVA 
Predsednik društva poda poročilo o delu društva v letu 2014. 
 
Društvo GIT je imelo v minulem letu 4. seje Izvršnega in Nadzornega odbora, Komisije 
za izobraževanje in Komisije za strokovne ekskurzije in družabna srečanja. 
 
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.  
 
V letu 2014 se je izpisalo 7 članov, na novo pa se je vpisalo 10 članov. Novi člani so v 
glavnem diplomanti FG. 
Društvo ima sedaj 288 članov, kljub temu, da vsi ne plačujejo članarine jih vodimo v 
evidenci. 
 
V sklopu društva delujeta Komisija za izobraževanje članov in Komisija za strokovne 
ekskurzije in družabna srečanja, ki bosta dali svoja poročila. 
Nadaljevali bomo z aktivnostmi, da bi ob 70-letnici društva izdali monografijo z 
gradbenimi dosežki naših članov. 
 



AD. 3 
POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE  
 
Predsednik verifikacijske komisije Miljenko Horčuščak je podal poročilo verifikacijske 
komisije, ki je preverila prisotnost  in podala poročilo. Društvo ima 288 članov, prisotnih 
je 30 članov. 
 
Ker ni bilo prisotnih več kot polovica članov se je pričetek Zbora članov na podlagi 21. 
člena Statuta  odložil  za 30 minut. 
 
Prisotnih je 30 članov, kar je v skladu z 2. odstavkom 21. člena  Statuta, ki predvideva 
najmanj 29 članov.  
 
3. SKLEP 
Prisotnih je 30 članov, s tem je zbor sklepčen in lahko nadaljuje s svojim delom. 
 
AD. 4 
FINANČNO POROČILO 
Predsednik društva, Stipan Mudražija, poda poročilo o zaključnem računu društva za 
leto 2014. Poročilo je v arhivu društva (priloga) 
 
Prihodki društva so članarine v višini 2.640,00 EUR  
 
Odhodki so bili stroški poslovanja, najemnin, stroški obveščanja članov, potni stroški v 
višini 4.140,25 EUR 
 
Društvo bo presežek odhodkov, ki jih  je ustvaril v letu 2014 pokril iz nerazporejenega 
presežka prihodkov iz preteklih let. 
 
AD. 5 
POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
Veljko Gačič je v imenu nadzornega odbora, poda poročilo nadzornega odbora. 
 
Dne 25.03.2015 so člani Nadzornega odbora DGIT v Mariboru v sestavi  
Veljko Gačić – predsednik, Bojan Šenet – član in Lidija Žvajker – član opravili pregled 
finančne dokumentacije društva in pregledali Poročilo o poslovanju društva tako kot to 
zahteva 7. točka 26. člena Zakona o društvih. 
 
Člani so pri pregledu dokumentacije ugotovili, da je društvo finančno poslovalo v okviru 
programa dela društva. 
Nadzorni odbor je potrdil tudi poročilo inventurne komisije, ki je svoje delo opravila 
temeljito. 
Nadzorni odbor je potrdil tudi predlog letnega poslovnega poročila društva in ugotovil, da 
obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja društva. 
  
Člani Nadzornega odbora ugotavljajo, da je letno poročilo, ki je sestavljeno iz bilance 
stanja s pojasnili, izkaza poslovnega izida s pojasnili, finančnega poročila, ter iz poročila 
o delovanju društva, ki ga je pripravil predsednik društva, pripravljeno za obravnavo in 
potrditev na zboru članov društva. 
 



AD. 6 
POROČILO KOMISIJE ZA IZOBRAŽEVANJE ZA LETO 2014  
 
Predsednik komisije Jurij Rudolf je povedal, da se je društvo v tekočem letu prijavilo na 
razpis za sofinanciranje programov s področja varstva okolja in ohranjanja narave 2014. 
Prijava je bila  na  razpis  za  posvet »Ravnanje z gradbenimi odpadki v cilju krožnega 
gospodarstva z viri«, ki bi ga izpeljali skupaj z akterji, ki so sodelovali že v mesecu 
novembru.  
Občina je potrdila sredstva v višini 250,00  EUR. 
Izvršni odbor je takrat soglasno sprejel sklep, da je znesek v višini 250,00 EUR 
prenizek, da bi lahko korektno izpeljali posvet, zato se je DGIT sredstvom odpovedal. 
 
V tednu zmanjševanja odpadkov smo v sodelovanju z MOM organizirali strokovno 
konferenco ob zaključku evropskega projekta EU Life-Projekt Re Birt – »Odpadek je 
začetek novega«. Projekt sta podprla Evropska unija in Ministrstvo za okolje in prostor 
RS. 

  
AD. 7 
POROČILO KOMISIJE ZA STROKOVNE EKSKURZIJE IN DRUŽABNA SREČANJA ZA 
LETO 2014. 
 
Predsednik komisije Mladen Kutnjak, je povedal, da je bilo dne 11.11.2014  organizirano  
tradiconalno jesensko srečanje oz. martinovanje članov društva na lokaciji Ribičija. 
Srečanja se je udeležilo 15 članov. 
  
Zaradi stagnacije gradbeništva so bili ogledi gradbišč okrnjeni, vendar dne 31.03.2015 
pripravljamo ogled gradbišča visokovodnih nasipov na odseku Duplek – Vurberk. 
  
AD. 8 
RAZREŠNICA ČLANOV IZVRŠNEGA ODBORA, NADZORNEGA ODBORA, 
ČASTNEGA RAZSODIŠČA IN STALNIH KOMISIJ 
 
Predsednik delovnega predsedstva 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. 
 
4. SKLEP 
Soglasno je sprejet sklep da se  razrešijo dosedanji člani izvršnega odbora, nadzornega 
odbora, častnega razsodišča in stalnih komisij. 
 
 
AD. 9  
IZVOLITVE  IZVRŠNEGA ODBORA DRUŠTVA, PREDSEDNIKA DRUŠTVA, TAJNICE 
DRUŠTVA,  NADZORNEGA ODBORA DRUŠTVA, ČASTNEGA RAZSODIŠČA IN 
STALNIH KOMISIJ 
 
Predsednik delovnega predsedstva poda  predlog kandidatov  za člane organov DGIT 
za obdobje 2015 do 2019. 
 
 



Izvršni odbor 
1. BOŽIČ MAJA 
2. CVAR NEVENKA 
3. HOČEVAR ANJA 
4. HOČURŠČAK MILJENKO 
5. KOLAR MARKO 
6. KRISTOVIČ JURČEK 
7. KUTNJAK MALDEN 
8. MUDRAŽIJA STIPAN 
9. RUDOLF JURIJ 
10. ŠTUMPF NATAŠA 
11. VOLMAJER MARJAN 

 
Predsednik društva in Izvršnega odbora 
 MUDRAŽIJA STIPAN  
 
Tajnica društva 
 HOČEVAR ANJA  
  
Nadzorni odbor 

1. GAČIČ VELJKO – predsednik 
2. ŠENET BOJAN 
3. KORES MARJANA 

 
Častno razsodišče 

1. KRISTOVIČ JURČEK – predsednik 
2. HORČUŠČAK MILJENKO 
3. ČELOFIGA BOJAN 

 
STALNE KOMISIJE 
 
Komisija za izobraževanje članov 

1. RUDOLF JURIJ – predsednik 
2. ŽIVEC  MARKO 
3. BOŽIČ MAJA 

 
Komisija za strokovne ekskurzije 
in družabna srečanja 

1. KUTNJAK MALDEN – predsednik 
2. KRISTOVIČ JURČEK 
3. ŠTUMPF NATAŠA 

 
Glasovanje je potekalo ločeno za posamezni odbor, komisijo in druge organe. 
 
Prisotni  so  soglasno z javnim glasovanjem potrdili predlagane kandidate člane, zato se 
sprejme   
 
5. SKLEP 
Potrdijo se naslednji kandidati za člane izvršnega odbora, predsednika, tajnika, 
nadzornega odbora, častnega razsodišča in stalnih komisij za obdobje 2015 do 2019. 



Izvršni odbor 
1. BOŽIČ MAJA 
2. CVAR NEVENKA 
3. HOČEVAR ANJA 
4. HOČURŠČAK MILJENKO 
5. KOLAR MARKO 
6. KRISTOVIČ JURČEK 
7. KUTNJAK MALDEN 
8. MUDRAĆIJA STIPAN 
9. RUDOLF JURIJ 
10. ŠTUMPF NATAŠA 
11. VOLMAJER MARJAN 

 
Predsednik društva in Izvršnega odbora 
 MUDRAŽIJA STIPAN  
 
Tajnica društva 
 HOČEVAR ANJA  
  
Nadzorni odbor 

1. GAČIČ VELJKO – predsednik 
2. ŠENET BOJAN 
3. KORES MARJANA 

 
Častno razsodišče 

1. KRISTOVIČ JURČEK – predsednik 
2. HORČUŠČAK MILJENKO 
3. ČELOFIGA BOJAN 

 
STALNE KOMISIJE 
 
Komisija za izobraževanje članov 

1. RUDOLF JURIJ – predsednik 
2. ŽIVEC  MARKO 
3. BOŽIČ MAJA 

 
Komisija za strokovne ekskurzije 
in družabna srečanja 

1. KUTNJAK MALDEN – predsednik 
2. KRISTOVIČ JURČEK 
3. ŠTUMPF NATAŠA 

 
Sklepi so bili soglasno sprejeti. 
 
AD .10 
RAZPRAVA PO POROČILIH IN SPREJEM SKLEPOV 
 
Predsednik društva, Stipan Mudražija, se zahvali za sodelovanje in zaupanje v 
preteklosti ter v prihodnje in pozdravlja, da so v novi sestavi tudi novi člani izvršnega 
odbora in želi, da bi aktivno sodelovali v delovanju društva. 



6. SKLEP 
Sprejme in potrdi se poročilo o delu DGIT in  zaključni račun za leto 2014 ter  poročilo 
nadzornega odbora in poročilo komisije za izobraževanje in komisije za strokovne 
ekskurzije in družabna srečanja. 
 
AD. 11  
PREDLOG PROGRAMA DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 TER POTRDITEV 
 
Predsednik, Stipan Mudražija,  je poudaril, da je gradbeništvo gonilo napredka, zato želi, 
da bi s skupnimi močmi naše društvo to tradicijo nadaljevalo. 
 
Predlaga, da bi naši poslovni prostori postali skupni družabni prostor vseh članov, kjer bi 
se srečevali in družili. 
 
Predlaga, da bi razvijali aktualna področja; o novih gradbenih proizvodih, energetskih 
izkaznicah, vzdrževanje in sanacije objektov in s tem seznanjali zainteresirane. K 
sodelovanju bi pritegnili strokovnjake Inženirske zbornice Slovenije in Zvezo gradbenih 
inženirjev in tehnikov v Ljubljani, ki bi tudi z našo aktivno dejavnostjo zaživela. 
 
Pričeli bi z aktivnostmi za obeležitev 70. obletnice obstoja društva ter v zvezi s tem 
pripravili monografijo. 
 
Jurij Rudolf je kot predsednik komisije za izobraževanje povedal, da bomo v letu 2015, v 
okviru rednega izobraževanja članov organizirali: 
 
Predavanja: 
- ZGO – 1 v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in Inženirsko zbornico Slovenije, 
- Podzakonski akti; Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti ter Uredba o vrstah objektov 

glede na zahtevnost. 
 
Posvetovanja: 

1. Posvet iz področja energetske učinkovitosti – Energetska izkaznica 
2. Posvet na temo standardi pri energetski učinkovitosti 
3. Posvet v sodelovanju z MOM na področju varstva okolja ( prijava na 2 projekta) 
4. Strokovni posvet in predstavitev projektov o energetski učinkovitosti 
5. Simpozij o sodobni gradnji – razmišljamo o dosežkih in problematiki 

premostitvenih objektov v Republiki Sloveniji in širše 
 
Mladen Kutnjak je kot predsednik komisije za ekskurzije in družabna srečanja povedal , 
da bomo v jesenskem času organizirali ogled nove urgence v Ljubljani, v mesecu 
novembru pa že tradicionalni kostanjev piknik oz. martinovanje. 
 
Trudili se bomo, da bi organizirali še kakšno ekskurzijo po Sloveniji in v tujino, pod 
pogojem, da bo odziv članstva ustrezen. 
  
FINANČNI NAČRT je podal predsednik društva  
 
 
 
 



Prihodki: 
Prihodki so načrtovani iz  članarin, donacij in prihodki od MOM v višini  
6.500,00 EUR 
 
Odhodki: 
Odhodki so načrtovani za poslovanje društva (pisarniški material in drugo), pogostitve in 
družabna srečanja, potne stroške, bančne storitve, članarine Zvezo DGIT Slovenije, 
obratovalni stroški za prostore, računovodske storitve in nagrade v višini 7.400,00 EUR   
 
Predsednik zbora Jurček Kristovič je dal program dela in finančni načrt v razpravo. 
 
Prisotni člani so v razpravi podali naslednje pobude: 
 
G. Kačič je povedal, da ima pri svojem delu veliko vprašanj glede sanacije vlage in 
predlaga, da bi na to temo pripravili predavanje. 
 
G. Rosc predlaga, da bi pripravili strokovno ekskurzijo z ogledom Planice. 
 
7. SKLEP 
Soglasno se sprejme program dela za leto 2015 in finančni načrt za leto 2015 
z dopolnitvami. 
 
AD. 12  
RAZNO 
 
G. Kačič je povedal, da pripravljajo proslavo v okviru 60 let delovanja delovodske šole v 
sklopu Gradbenega šolskega centra v Mariboru. Proslava bo v jesenskem času in vabi k 
sodelovanju tudi društvo  in vse člane društva. 
 
G. Lepener je povedala, da ne prejema povabil društva, čeprav je kot zaslužni član v 
društvu že preko 20 let. Istočasno pa želi, da bi se v društvo včlanilo čim več mladih 
članov.  
Predsednik društva je povedal, da društvo nima več stare arhive, ki se je zgubila, zato 
so mogoče evidence o zaslužnih članih pomanjkljive, vendar vabi vse stare člane, da se 
javijo. Napaka bo ustrezno popravljena. 
 
Letni zbor članov društva DIGT Maribor se je končal ob 18.20 uri 
 
 
Maribor; 26.03.2015 
 
 
Zapisnikar:     Predsednik delovnega predsedstva 
 
Breda KRISTOVIČ    Jurček KRISTOVIČ  
 

Overitelja  zapisnika 
 

Jurij Rudolf 
Anja Hočevar 
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