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Poročilo predsednika o delu ZID-Maribor  za 2019 

 

na volilnem občnem zboru  

 v četrtek 20. februarja  2020 ob 16:00 v restavraciji Koblarjev zaliv, 

 

1. Zadnji, 2.  občni zbor ZID-Maribor je bil 18. marca 2019. Potrdili smo 

poročila za leto 2018 in sprejeli plan dela za 2019: 

- Izvesti vsaj dva sestanka UO 

- Izdati 4. glasilo in pripraviti novo 5. glasilo ZID-Maribot  ISBN za 

tiskano verzijo 

- Pridobiti sponzorje  

- Pridobiti nova društva  in člane po društvih  

- Posodobiti računalnik in njegovo programsko opremo na sedežu ZID-

Maribor 

- Izvesti zanimiva izobraževanja in predavanja ZID-Maribor 

- Promovirati  ZID-Maribor 

- Seznanitev županstva z  delom ZID-Maribor 

- Pridobiti status družbeno pomembnega društva v Sloveniji 

 

2. V letu 2019 smo imeli dva sestanka  upravnega odbora (UO) ZID-Maribor 

-3.  seja UO je bila 09.07.2019 v prostorih ZID-Maribor :  

 Tema - možnosti zmanjševanje stroškov 

bančnega poslovanja ZID 

 Poskusi reševanja finančnih problemov  

Društva strojnih inženirjev Maribor 

 Predlogi za povečanje aktivnosti za več 

članov po društvih – kaj nuditi članom 

-4.  seja UO je bila 19.11.2019 v prostorih ZID-Maribor: 

 Aktivnosti za pripravo 5. št. Glasila ZID-

Maribor 

 Na osnovi pisne vloge in s pooblastili iz 

statuta ZID-Maribor  smo  sprejeli sklep o 

sprejemu nove članice- Hortikulturnega 

društva Maribor v ZID-Maribor 

 

 

3. ZID-Maribor smo bili tehnični in medijski sponzor strokovne konference 

avtomatizacija v industriji in gospodarstvu ( AIG'19 ), v Mariboru, aprila 2019, 

v organizaciji Društva avtomatikov Slovenije in Fakultete za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru 
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4. Predsednik in podpredsednik ZID-Maribor (prof. Karl Gotlih)  sta izvajala 

aktivnosti za pridobitev članstva Društva koloristov Slovenije in Kemijskega 

društva Slovenije. Trenutno to ni bilo možno zaradi centralnega organiziranja in 

vodenja društva na nivoju Slovenije. S predsednikoma društev  bomo preučili 

možnostih drugačnega sodelovanja.  

 

5. Predsednik in podpredsednik ZID-Maribor (prof. Karl Gotlih) sta bila 

povabljena gosta in sta  izvajala promocijo ZID-Maribor ob dveh podelitvah 

diplom na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerze v Mariboru 

 

6. Prenovili smo strojno in programsko opremo računalnika na sedežu ZID-

Maribor 

 

7. Ponovno smo vzpostavili delovanje spletne strani društva ZID-Maribor, 

vendar je bilo njeno delovanje  konec 2019 ukinjena s strani agencije ARNES.  

Zato smo pristopili k celoviti  profesionalni izdelavi nove spletne strani-

aktivnosti so v teku, da bo možna čim prejšnja objava 5. št. spletne verzije 

Glasila ZIF-Maribor. 

 

8. Izdali smo 4.št. Glasila ZID-Maribor  in pripravljena za objavo je 5. številka. 

 

9. Izvedli smo številna izobraževanja in predavanja v okviru  ZID-Maribor z v 

sodelovanju z društvi (predsednica komisije za izobraževanje ga. Ani Hanžič) 

 

10. Poročila organov ZID-Maribor in društev bodo predstavljena na zboru in 

bodo sestavni del zapisnika volilnega zbora. 

 

MARIBOR, 20.02.2020                                                  Predsednik ZID   

                                                                                 Dr. Peter Planinšič 
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Predlog plana dela ZID-Maribor za leto 2020 
 
1. Izvesti vsaj dve seji UO-ZID Maribor 

 
2. Vzpostaviti novo profesionalno izvedbo spletne strani ZID-Maribor in možnost 

enostavnega vnašanja vsebin in  njeno vzdrževanje 
 

3. Izdati 5. in pripraviti 6. št .Glasila ZID-Maribor 
 
4. Seznanitev županstva z delom in željami oziroma potrebami ZID-Maribor ( 

nerealizirano iz prejšnjega leta) 
 

5. Oddati vlogo za pridobitev statusa ZID Maribor kot društva posebnega 
družbenega pomena ( nerealizirano iz prejšnjega leta) 
 

6. Razstava zgodovinskega arhiva ZID-Maribor (nerealizirano iz prejšnjega leta) 
 

7. Izkoristiti strokovni multi-disciplinarni potencial zveze in povečati njen 
družbeni vpliv z odzivanjem  ob pomembnejših strokovno-tehničnih in 
družbenih temah ( izvedba strokovnih študij in projektov) 

 
8. Pridobiti sponzorstva in morebitne nove člane ZID- Maribor, saj bo sicer 

zaradi rastočih stroškov delovanje ZID-Maribor oteženo. 
 
 

Maribor, 20.02.2020                                 Predsednik ZID-Maribor 
                                                              Dr. Peter Planinšič 

mailto:zid@zid-mb.si

