
Anton Šajna

Ljubljana, 21. november 2014 

10.  Letna skupščina ZBS 2014



Ugotovitev sklepčnosti

Na 10. letni skupščini je prisotnih članov 21  
od skupno (15 individualnih in 9 kolektivnih)

Skupščina nadaljuje z delom skladno s 
statutom 

Sklep št. 1

Skupščina ZBS 2014  nadaljuje z delom
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Dnevni red

Sprejem dnevnega reda

Poročilo o delu ZBS  za leto 2013/2014 

Finančno poročilo ZBS za leto 2013/2014 

Plan  dela ZBS za leto 2014-15

Finančni plan ZBS za leto 2014-15

Volitve 

Sprejem novih članov

Odločitve o članarini 

Razno - predlogi in pobude
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Predlog sklepa

Sklep št. 2

Skupščina ZBS sprejema predlog dnevnega 
reda 10. redne skupščine ZBS, v Ljubljani 21. 
novembra 2014
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POROČILO O DELU ZBS ZA LETO 
2013/2014

Povzetek pisnega poročila
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Poročilo o delu ZBS za 2013/14

� Članstvo  ZBS, Združenje za beton Slovenije

� Dogodki leta 2013

� Seminarji

� Standardi - Prevodi

� Spletna stran ZBS

� Svet strokovnjakov

� Sodelovanje

� Napotilo - posodobiti združenje

� Ocena
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Članstvo

� članstvo v  ZBS v letu 2013 občutno skrčilo

� registriranih 108 individualnih članov

� članarino je poravnalo 15 članov

� članarino kolektivnih članov je v letu 2013 
poravnalo 9 družb

� neplačana članarina pomeni, skladno s 
statutom, izbris iz članstva 



Dogodki 2013

Novosti na področju betona 2013, 

44 udeležencev, 6 referatov

dogodek namesto konference zaradi 
gospodarske krize 

ni bilo  pričakovati, da bi bila konferenca 
ustrezno obiskana in deležna dovolj velikega 
strokovnega odziva
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Dogodki 2013

Beton in trajnostna gradnja - Betonska 
vozišča 

120 udeležencev, 4 predavanja iz tujine in Slovenije 

Organizatorji posveta:

• SLOCEM Združenje slovenske cementne 
industrije, 

• ZBS Združenje za beton Slovenije in 

• GZS Zbornica gradbeništva in industrije 
gradbenega materiala
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Standardi - Prevodi

� v letu  2013 ni bilo izdelanega novega prevoda 
standarda 

� razlog - finančne omejitve 

� svet strokovnjakov je načrtoval pripravo nove 
izdaje SIST 1026 in 1504. 



Spletna stran ZBS

� spletna stran deluje pod naslovom 
www.zabeton.si

� Potrebna je posodobitev spletne strani s 
ciljem boljšega informiranja članstva
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Spletna stran deluje po naslovom www.zabeton.si. Preko spletne strani se širi aktualne informacije, služi pa tudi za včlanjevanje, pridobivanje informacij pa tudi za postav
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Svet strokovnjakov

� svet strokovnjakov strokovno vodi delo ZBS 

� v letu 2013 se je sestal dvakrat 

� sprejemal sklepe in odločitve v okviru svojih 
pristojnosti tudi  preko elektronskega 
poslovanja



Sodelovanje

� ZBS  - mednarodno delovanje

� nove možnosti sodelovanja med ZBS in 
SLOCEM

� sodelovanje s SIST na ravni prejšnjih obdobij

13 /42



Napotilo - posodobiti združenje

Reorganizirati in posodobiti delovanje ZBS:

nuditi izvajalcem znanja, ki jih v 
primanjkuje in jih potrebujejo 

nuditi strokovno pomoč in podporo  
investitorjem in projektantom ter nadzoru

delovati na področju raziskav na  programih  
povezanih z betonom
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Posodobiti-usposobiti ZBS 

redefinirati namen in cilje ZBS

pritegniti stare člane ZBS, ki so prekinili 
članstvo zaradi stečaja gradbenih podjetij

pritegniti nove člane

aktivirati nove strokovne sodelavce

aktivirati nove sodelavce pri organizacijskem 
delu združenja

pripraviti dolgoročni program združenja

pripraviti izvedljiv 2 letni program združenja
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Ocena

� uspelo izpeljati najpomembnejše postavke 
plana

� organizacija dveh dogodkov

� sodelovanje pri prenovi standardov 

� članstvo se je zmanjšalo, vendar združenje 
ostaja operativno 

� ZBS je kljub zaostrenim pogojem v letu 2013 
delovalo
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Predlog sklepa 

Sklep št. 3

Skupščina ZBS sprejema Poročilo o delu ZBS 
za leto 2013 in ga potrjuje.
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Finančno poročilo ZBS za leto 2013 

Prihodki

Prihodki so v primerjavi z realizacijo 2012  
občutno nižji,  indeks 0,76. 

• individualne članarine, indeks 0,41 

• članarine kolektivnih članov indeks 1,15 

• kotizacije, indeks 0,14
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Finančno poročilo ZBS za leto 
2013/2014

Odhodki

Odhodki so v letu 2013, nižji od odhodkov 
2012, indeks 0,61. 

Združenje je pozitivno finančno poslovalo, 
ker je bilo večino dela opravljeno brezplačno 

Nekateri stroški niso bili poravnani in se bodo 
poravnali v letu 2014. 
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PRIHODKI 2013 

-članarina                                        5.700   EURO

- donacije, sponzorstvo 0 EURO

- kotizacije                                         360  EURO

- drugi prihodki iz dejavnosti   0  EURO

- finančni prihodki               0 EURO

SKUPAJ PRIHODKI             6.060 EURO

Indeks p 2013/r 2013                                      0,76 
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ODHODKI 2014 

- material                                    299  EUR

- potni stroški članov                       1612  EUR

- avtorski honorarji                          700  EUR

- telefon, fax, e-pošta          1.404  EUR

- podjemne pogodbe                     0  EUR

- org.konf., seminar, ekskurzija                        0 EUR 

- ostali stroški                                  1.053 EUR

- popravek terjatev                                          0 EUR

SKUPAJ ODHODKI                       4.915 EUR 

Indeks p 2013/r 2013                                          0,61 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 2013

PRESEŽEK PRIHODKOV 1.145 EUR

Davek na dohodek                             0 EUR

Nepokritih obveznosti v letu  2013 ni.



Finančno poslovanje v letu 2014

Stanje 20.11. 2014:

Odlivi  2014                                                     
4908,54 EUR

Prilivi  2014                                                            
0,0 EUR

Stanje na računu dne 20.11.2014          

1211,85 EUR

Kratkoročne obveznosti cca
400,00 EUR  

Članarina še ni bila poračunana   23 /42



Komisija za nadzor ZBS

Komisija za nadzor je pregledala poročilo o 
poslovanju ZBS v letu 2013 in sklenila:

a. da ga potrjuje

b. da ga zavrača
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Predlog sklepa

Sklep št. 4

Skupščina ZBS sprejema finančno poročilo 
za leto 2013 in ga potrjuje.
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Plan dela ZBS  za leto 2014-15

Program dela ZBS za leto 2014-15 naj se 
izdela na osnovi analize možnosti potreb in 
zahtev članstva in stroke. Osnove so podane v 
dokumentu prenove združenja.

UO in Svet strokovnjakov naj na osnovi tega 
dokumenta in pobud članov pripravita plan 
dela za leta 2014-2015. 



Predlog sklepa

Sklep št. 5

Skupščina ZBS pooblašča UO, da na osnovi 
dokumenta Prenova ZBS in pobud članov 
pripravi plan dela za leti 2014-2015. 
Osnove so v navedenem dokumentu.
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Finančni plan ZBS za leti 2014-2015
Predlog sklepa

Sklep št.6

Skupščina ZBS pooblašča UO, da na osnovi 
dokumenta Prenova ZBS, finančnih 
možnosti in potreb, pripravi finančni plan 
za leti 2014-2015. 
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Volitve

Zaradi prenove združenja naj se razreši 
dosedanje organe in izvoli nove organe 
Združenja za beton Slovenije:

� predsednika

� člane UO

� člane Sveta strokovnjakov

� člane Nadzornega sveta
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Kandidati za člane UO ZBS

dr. Jakob Šušteršič – predsednik, IRMA

dr. Tomaž Vuk, Salonit

mag. Jože Renar, GZS ZGIGM

Bogdan Oblak, Oblak Commerce d.o.o.

Samo Križaj, SIKA 

Luka Šušteršič, Bordax

mag. Uroš Mikoš, IBE 

Kristijan Mugerli, CPG

dr. Violeta Bokan Bosiljkov – predsednica      
strokovnega   sveta , FGG

Lojzka Reščič, SLOCEM  - nova sekretarka ZBS30 /41



Kandidati za člane Sveta 
strokovnjakov:

dr.Violeta Bokan Bosiljkov - predsednica

Zvonko Cotič, STRUCTUM

mag. Franci Kavčič, IGMAT

dr. Aljoša Šajna, ZAG

dr. Andrej Zajc, IRMA

mag. Marko Lutman, DRI

dr. Andrej Ipavec, SALONIT ANHOVO

Franc Klobčar, IBE

Blaž Oblak, Oblak Commerce d.o.o.
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Kandidata za člana Nadzornega sveta:

Maja Simon

Anton Šajna
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Predlog sklepa

UO ZBS sprejema sklep št. 7:

V UO ZBS za obdobje 2014-2018 so izvoljeni:
dr. Jakob Šušteršič - predsednik

dr. Tomaž Vuk

mag. Jože Renar

Bogdan Oblak

Samo Križaj

Luka Šušteršič

mag. Uroš Mikoš

Kristijan Mugerli

dr. Violeta Bokan Bosiljkov

Lojzka Reščič, SLOCEM - sekretarka ZBS33 /42



Predlog sklepa

UO ZBS sprejema sklep št. 8:

V SS ZBS za obdobje 2014-2018 so izvoljeni:

Violeta Bokan Bosiljkov - predsednica

Zvonko Cotič

Mag. Franci Kavčič

Dr. Aljoša Šajna

Dr. Andrej Zajc

Mag. Marko Lutman

Dr. Andrej Ipavec

Franc Klobčar

Blaž Oblak
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Predlog sklepa

UO ZBS sprejema sklep št. 9:

V NS ZBS za obdobje 2014-2018 sta izvoljena:

Maja Simon

Anton Šajna
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Predlog za podelitev naziva častni član ZBS

Marjan Pipenbaher

Metod di Batista

Jaš Žnidarič

Anton Šajna
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Predlog sklepa

UO ZBS sprejema sklep št. 10:   

Naslov častnega člana Združenja za beton 
Slovenije se podeljuje:

� Marjanu Pipenbaherju

� Metodu Di Batisti

� Jašu Žnidariču

� Antonu Šajna
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Sprejem novih članov

ZBS je v fazi intenzivne promocije, 
sprejemanja prijav in včlanjevanja  novih 
članov v ZBS
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Predlog sklepa

Sklep št. 11:

Skupščina pooblašča UO ZBS, da redno 
spremlja kandidate, njihovo izpolnjevanje 
pogojev za včlanitev ter jih, če izpolnjujejo 
pogoje, sprejme v ZBS. Na naslednji skupščini 
naj UO poroča o sprejetju novih članov. 
Spremembo je potrebno vnesti v statut.
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Članarina za leto 2014 predlog 
sklepa

Za leto 2014 se določi letna višina članarine za 
kolektivne člane: 

• nad 500 zaposlenih: 2000 EURO 

• 250-500 zaposlenih: 1000 EURO

• 100-250 zaposlenih: 750 EURO 

• 50-100 zaposlenih: 500 EURO 

• 10-50 zaposlenih: 250 EURO 

• do 10 zaposlenih: 125 EURO 

• za izobraževalne institucije: 125 EURO  

Višina članarine individualnih članov se določi v višini 25 
EURO na leto.40 /42



Razno

Predlogi in pobude
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10. redna skupščina  ZBS 2014

10. redna letna skupščina je 
zaključena

Hvala za sodelovanje


