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ZAPISNIK 13. SKUPŠČINE DRUŠTVA VODARJEV SLOVENIJE 
z dne  22. maja 2007 v Celju. 
 
 
Seznam prisotnih: 
 
1 Bela Bukvič 
2 Štefan Fartek 
3 Zlatko Mikulič 
4 Borut Roškar 
5 Franc Avšič 
6 Stane Pavlin 
7 Damjan Sever 
8 Mitja Trop 
9 Smiljan Juvan 
10 Željko Blažeka 
11 Uroš Krajnc 
12 Milan Štraus 
13 Matija Marinček 
14 Igor Plestenjak 
15 Emilija Obal 
16 Simon Balažic 
17 Lidija Globevnik 
18 Agata Suhadolnik 
19 Tomaž Oberžan 
 
 
 
Skupščina je bila sklepčna. 
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ad 1.  poročilo predsednice DVS 
 
 
Poročilo predsednice DVS Lidije Globevnik je priloga Zapisnika. 
 
Sklep 1.: Prisotni soglasno sprejmejo poročilo predsednice DVS. 
 
 
ad. 2.  poročilo generalnega sekretarja DVS 
 
Tomaž Oberžan je predstavil aktivnosti v delovanju društva v tem mandatu predvsem skozi izhodišča, 
zastavljena ob prevzemu funkcije, ki jih je zastavil v treh prioritetah: 

- povečanje števila članov,  
- ureditev finančnih razmer,  
- kvaliteta revije Slovenski vodar. 

 
Pri prvih dveh prioritetah je uspešnost realizacije preprosto določljiva, stanje pa je naslednje: 

- število članov se je s 185 v letu 2004 povečalo na 260 v letu 2007, 
- finančne razmere so bile solidne, število donatorjev se je vsako leto povečevalo in velja 

ugotovitev, da je izmed vseh potencialnih donatorjev (vodnogospodarska podjetja in 
projektivna podjetja s področja vodarstva) vsak vsaj enkrat doniral društvu. V tem trenutku 
velja posebna pohvala podjetjem, ki so v vseh letih vedno finačno podprla delovanje društva in 
to so VGP Drava Ptuj, Institut za ekološki inženiring, Inštitut za vode RS in VGB Maribor. 

 
Zadnja prioriteta je glede presoje uspešnosti subjektivne narave in vsakemu bralcu je v celoti 
prepuščeno, da si ustvari svoje mnenje. Velja pa omeniti zelo pozitivno kritiko revije Slovenski vodar, 
objavljeno v reviji Hrvatske vode. 
 
Tomaž Oberžan je predstavil realizacijo po Poročilu o finančnem načrtu za 2006, kjer so bili planirani 
dohodki in odhodki usklajeni na 5.900.000 SIT, realizirani pa so bili na 2.900.000 SIT. Vsi podatki so v 
prilogi 3 tega Zapisnika. 
 
Opravljene aktivnosti v letu 2006 so bile skladne s predvidenimi, posebej velja opozoriti na dodatni, to 
je izvedbo Koledarja DVS 2007 in izdelavo foruma kot komunikacijskega orodja na spletni strani 
društva. 
 
Tomaž Oberžan je v zaključku poročila najavil, da bo zaključil z opravljanjem funkcije dela generalnega 
sekretarja. Svojemu nasledniku, naslednici želi uspešno delo. 
 
Sklep 2.: Prisotni soglasno sprejmejo poročilo generalnega sekretarja DVS. 

 
Ad 3.  poročilo Nadzornega sveta DVS 
 
 
Stanislav Pavlin, član Nadzornega sveta društva je podal poročilo: 

- poslovne knjige se vodijo ažurno in natančno, 
- vsa dokumentacija, ki se nanaša na poslovanje in delovanje društva, je pregledno urejena in 

arhivirana na sedežu društva, 
- k zaključnemu računu 2006 ni pripomb, 
- s finančnimi sredstvi se je v letu 2006 ravnalo gospodarno. 

 
Sklep 3.: Prisotni soglasno sprejmejo poročilo predstavnika Nadzornega sveta DVS. 
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Ad 4.  program DVS za leto 2007 
 
Predsednica v 5. točkah poda predvideni program delovanja društva za 2007: 

- predaja poslov, 
- izdaja revije Slovenski vodar 18, 
- oživitev spletne strani in dopolnitev, 
- dvodnevna ekskurzija, 
- predlog sprememb (dopolnila) Zakona o vodah – javne službe. 

 
Razprava: 
 
Blažeka: podobna društva v tujini kandidirajo na evropska sredstva, potrebno je ugotoviti kako lahko 
delujemo, da imamo dostop do enakih sredstev. 
 
Bukvič: smatra, da se v točkah 7. in 8. razpravlja o dopolnitvah obstoječega statuta. Iz prejetega 
gradiva ugotavlja, da pogreša jasno vlogo upravnega odbora in ustrezno zastopanost po regijah. 
Opozarja, da je stari, še vedno veljavni, statut imel osnovni cilj promocijo vodarstva. 
 
Avšič: izrazi nezadovoljstvo nad zakonsko urejenostjo vodarstva, sistem ne deluje zadovoljivo, stanje 
na  vodah se slabša. Današnje stanje voda kaže kot da nimajo gospodarja. Predlaga, da društvo pošlje 
pobude zakonodajalcu za spremembe ZV. 
 
Globevnik: predlaga, da vodstvo društva oblikuje deset stališč in jih članstvu posreduje v seznanitev in 
razpravo. Oblikovani predlogi se pošljejo zakonodajalcu. 
 
Sklep 4.: Prisotni soglasno potrdijo program dela DVS za 2007. 
 
 
 
Ad 5.  finančni načrt DVS za leto 2007 
 
Finančni načrt za 2007 je priloga Zapisnika. 
 
Sklep 5.: Prisotni soglasno potrdijo finančni načrt DVS za 2007. 
  
 
Ad 6.  predlog statuta DVS 
 
Prisotnim je razdeljen veljavni statut DVS, predlog spremenjenega statuta DVS, predlog pravilnika o 
članarini DVS, predlog pravilnika o honorarjih v DVS. 
 
Navedeni dokumenti so priloge Zapisnika. 
 
Predlog spremenjenega statuta DVS je bil na voljo na spletni strani DVS. 
 
Spremembe v predlogu statuta predstavi Tomaž Oberžan. 
 
Razprava: 
 
Krajnc: v 15. členu manjka razrešitev podpredsednika. 
 
Sever: v 23. členu je 2. odstavek ponovljen, ni potreben. 
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Blažeka: dopolniti »zastopnik pravne osebe«, ki mora imeti pooblastilo za zastopanje. Član tehničnega 
odbora zastopa društvo v »javnosti«. 
 
Avšič: dodati v 7.členu: 

- spremljanje aktualne politike do vode, 
- predlagati pobude za razvoj. 

 
Avšič: izdelati tudi poslovnik dela skupščine. 
 
Bukvič: statuta ne more sprejemati peščica ljudi, kajti društvo je  zelo pomembno. Prav tako bi bilo 
bolje, da bi bil sedež društva drugje kot v Ljubljani.  
 
Globevnik:  ali naj velja, da predsednik in glavni tajnik društva nista zaposlena v istem podjetju? 
 
Oberžan: s stališča odnosa do donatorjev društva je predlog, da nista zaposlena v istem podjetju 
smiseln, zato ga podpira. 
 
Blažeka: se strinja s predlogom Oberžana. 
 
Obal: dela glavnega tajnika se lahko delijo na druge člane. 
 
Juvan: predlaga uvedbo funkcije blagajnika. 
 
Obal: se strinja s predlogom Juvana. 
 
Globevnik: se strinja s predlogom, dodala bi delitev dela pri reviji Slovenski vodar in spletna stran na 
druge člane društva. 
 
Blažeka: v primeru dodatne fukcije blagajnika -  predsednik in blagajnik ne smeta biti iz istega 
podjetja. 
 
Bukvič: DVS mora biti več kot samo društvo, ki izdaja revijo in hodi na ekskurzije (navede 1.člen 
statuta DVS, ki ga v predlogu spremenjenega statuta pogreša).  
 
Mikulič: 23. člen – dodati predsednik vodi in izvaja politiko društva, 
14. člen – zakaj samo 3-letni mandat? 
 
Krajnc: predlaga, da upravni odbor društva pripravi čistopis statuta, skupščina (e-skupščina) ga potrdi. 
Iz celotne razprave samo trije predlogi potrebujejo glasovanje (funkcija blagajnika, mandatna doba in 
nezdružljivost funkcije predsednika in glavnega tajnika med zaposlene iz istega podjetja), ostalo se 
reši v čistopisu predloga spremenjenega statuta. Volilna skupščina se zato opravi po veljavnem 
statutu. Spremeni se dnevni red. 
 
Skupščina o predlogu Krajnca glasuje: soglasno ZA. 
 
Sprememba dnevnega reda: 
8.  razrešitev vseh voljenih in imenovanih članov organov društva, 
9.  izvolitev predsednika, 
11.  izvolitev članov Foruma (upravnega odbora), 
13.  izvolitev članov Nadzornega sveta, 
14.  izvolitev članov v Častno razsodišče (disciplinskega sodišča), 
15.  imenovanje glavnega tajnika. 
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Skupščina o predlogu spremembe dnevnega reda glasuje: soglasno ZA. 
 
Skupščina o predlogu dodatne funkcije blagajnika glasuje: 11 ZA, ostali vzdržani. 
 
Skupščina o predlogu štiriletne mandatne dobe glasuje: soglasno ZA. 
 
Skupščina o predlogu nezdružljivosti funkcij predsednik in glavni tajnik med zaposlene iz istega 
podjetja glasuje: 18 ZA, 1 PROTI (Oberžan) 
 
(Bukvič: se opraviči in predčasno zapusti skupščino. Od tedaj ostane prisotnih 18). 
 
Sklep 6.1.: Forum DVS pripravi čistopis Statuta DVS. 
 
Sklep 6.2.: Doda se funkcija blagajnik DVS. 
 
Sklep 6.3.: Mandatna doba v DVS je 4 leta. 
 
Sklep 6.4.: Na funkciji predsednika in glavnega tajnika sta lahko izvoljena in imenovana 
zaposlena iz istega podjetja. 
 
Sklep 6.5.: Izvolitev organov društva se izvede po veljavnem statutu. 
 
 
 
Ad 7.  sprejem Statuta, 
 
Predlog Krajnc: Čistopis statuta se potrdi na e-skupščini. 
 
Skupščina o predlogu Krajnca glasuje: soglasno ZA. 
 
Sklep 7.: Čistopis statuta se potrdi na e-skupščini. 
 
 
 
Ad 8.  razrešitev vseh voljenih in imenovanih članov organov društva, 
 
Voljene in imenovane funkcije v DVS v obdobju 2004 – 2007: 
 
Predsednica: Lidija Globevnik, 
 
Generalni sekretar: Tomaž Oberžan, 
 
Forum: Mojca Černe, Igor Lampič (zamenjava Emilija Obal), Zlatko Mikulič, Tomaž Oberžan, Mitja 
Rismal, Agata Suhadolnik, Tomaž Umek, 
 
Nadzorni svet: Tadej Markič, Stanislav Pavlin, Boris Peroša, 
 
Častno razsodišče: Štefan Fartek, Veronika Firm, Matija Marinček, Mitja Starec, Janez Šeme. 
 
Sklep 8.: Prisotni soglasno razrešijo vse voljne in imenovane člane v organe društva. 
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Ad 9.  izvolitev predsednika, 
 
Kandidaturo za predsednico DVS je vložila Lidija Globevnik. Kandidatura je priloga tega Zapisnika. 
 
Pred glasovanjem Oberžan obrazloži, kako bo glasoval. 
 
Oberžan: na osnovi pridobljenih izkušenj pri zagotavljanju finančnih sredstev za delovanje društva je 
mnenja, da so donatorji zelo pozorni na dejstvo, da so vodilna mesta (predvsem predsednik in 
generalni sekretar) v društvu razpršena med predstavnike različnih podjetij. Člen o nezdružljivosti teh 
dveh funkcij med zaposlene iz istega podjetja v dosedanjih razpravah v forumu društva ni bil nikoli 
sporen. Predsedniška kandidatka te odločitve v svoji kandidaturi ne spoštuje, zato bo glasoval proti. 
 
Skupščina o kandidaturi Lidije Globevnik glasuje: 16 ZA, 1 PROTI (Oberžan), 1 vzdržan. 
 
Sklep 9.: Skupščina izvoli Lidijo Globevnik za predsednico DVS. 
 
 
Ad 11.  izvolitev članov Foruma upravnega odbora, 
  
Sprejeta je bila lista kandidatov. Kandidata z območja Primorske izvoljeni člani izberejo samostojno. 
 
Sklep 10: Skupščina soglasno v Forum DVS izvoli: 
 
Igor Plestenjak, 
Damjan Sever, 
Emilija Obal, 
Borut Roškar, 
Zlatko Mikulič, 
Tomaž Oberžan 
 
 
Ad 13.  izvolitev članov Nadzornega sveta, 
 
Sprejeta je bila lista kandidatov. 
 
Sklep 11.: Skupščina soglasno v Nadzorni svet DVS izvoli: 
 
Uroš Krajnc, 
Mitja Starec, 
Franci Avšič 
 
 
Ad 14.  izvolitev članov v Častno razsodišče DVS, 
 
Sprejeta je bila lista kandidatov. 
 
Sklep 12.: Skupščina soglasno v Častno razsodišče DVS izvoli: 
 
Štefan Fartek,  
Veronika Firm,  
Matija Marinček,  
Smiljan Juvan, 
Janez Šeme. 
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Ad 15.  imenovanje generalnega sekretarja (glavnega tajnika), 
 
Predsednica društva z vložitvijo kandidature predlaga imenovanje Toneta Prešerna za glavnega 
sekretarja DVS. 
 
Sklep 13.: Skupščina imenuje Toneta Prešerna za generalnega sekretarja DVS. 
 
 
Ad 16.  pobude. 
 
 
Oberžan: glede na razpravo na današnji skupščini predlaga, da skupščina potrdi, da sedež društva 
ostane v Celju, Lava 7. 
 
Sklep 14.: Skupščina soglasno sprejme predlog. Sedež DVS je Celje, Lava 7. 
 
 
 
 
DATUM: 14.06.2007 
 
Zapisal: Tomaž Oberžan 
Beležila: Agata Suhadolnik 
 
 
 
Priloge: 

- 1 vabilo na 13. Skupščino Društva vodarjev Slovenije, 
- 2 poročilo predsednice DVS Lidije Globevnik – k točki 1, 
- 3 poročilo o finančnem načrtu DVS za leto 2006 - k točki 2 
- 4 finančni načrt DVS za leto 2007 - k točki 5 
- 5 statut DVS – k točki 6 
- 6 predlog spremenjenega statuta DVS – k točki 6 
- 7 pravilnik o honorarjih DVS – k točki 6 
- 8 pravilnik o članarini DVS – k točki 6 
- 9 kandidatura Lidije Globevnik za predsednico DVS – k točki 9 
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Priloga 1: 
 
 
SKUPŠČINA DRUŠTVA VODARJEV SLOVENIJE 
 
 
Sklicujemo 13. volilno skupščino Društva vodarjev Slovenije,  
ki bo v torek 22. maja 2007 s pričetkom ob 17.00 uri,  
v stranski dvorani Narodnega doma, Trg Celjskih knezov 9, v Celju. 
Dnevni red: 
 
1.  poročilo predsednice DVS 
2.  poročilo generalnega sekretarja DVS 
3.  poročilo Nadzornega sveta DVS 
4.  program DVS za leto 2007 
5.  finančni načrt DVS za leto 2007 
6.  predlog sprememb in dopolnitev statuta DVS 
7.  razprava o spremembah in dopolnitvah Statuta, 
8.  razrešitev vseh voljenih in imenovanih članov organov društva, 
9.  izvolitev predsednika, 
10.   izvolitev podpredsednika, 
11.  izvolitev članov upravnega odbora, 
12.  izvolitev članov tehničnega odbora, 
13.  izvolitev članov nadzornega sveta, 
14.  izvolitev članov disciplinskega sodišča, 
15.  imenovanje glavnega tajnika. 
 
 
 
 
Pričakujemo vašo udeležbo. 
 
Lep pozdrav. 
 
 
Generalni sekretar DVS: Predsednica DVS: 
Tomaž OBERŽAN, univ.dipl.inž.grad. dr. Lidija Globevnik, univ.dipl.inž.grad. 
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Priloga 2: 
 
 

Poročilo predsednice Društva vodarjev Slovenije, Skupščina DVS, 22.5.2007, Celje 

  
Predsednica DVS sem postala februarja 2004, ko smo na skupščini DVS izvolili tudi novega 
generalnega sekretarja Tomaža Oberžana. V upravni obor smo izvolili Mojco Černe, Zlatko Mikuliča, 
Emilijo Obal, Umek Tomaža, Agato Suhadolnik, prof. Mitja Rismala in Igorja Lampiča. Predaja 
poslovnih zadeve med g. Belo Bukvičem, dotedanjim generalnim sekretarjem in Tomažem Oberžanom, 
je bila izvedeno v prvi polovici leta 2004. Tedaj smo dobili nov sedež društva, to je Lava 7 v Celju. 
Junija 2004 je Tomaž Oberžan s pomočjo Vodnogospodarskega biroja Maribor uspešno organiziral 
strokovno enodnevno sobotno ekskurzijo na Pohorje. Med drugim smo si ogledali tudi star  način 
splavljanja lesa po grapah severnega dela Pohorja do Drave. Zahvaliti se moramo tudi g. Ježu iz 
ZRSVN, ki nam je predaval o naravnih vrednotah tamkajšnega vodnega sveta. Konec septembra 2004 
je bila organizirana dvodnevna strokovna ekskurzija na Hrvaško, ki se je jaz žal nisem mogla udeležiti 
zaradi bolezni sina. Na povabilo hrvaških kolegov ste si člani DVS ogledali Lonjsko polje in 
vodoskrbovalne sisteme Istre. Po oceni udeležencev je bila ekskurzija prijetna in poučna, na kar kaže 
tudi velik nabor fotografij. Fotografije si je moč ogledati na spletni strani društva, ki je bila postavljena 
v prvem letu delovanja društva. Zasluga za vzpostavitev prijetne društvene spletne strani gre Tomažu 
Oberžanu, generalnemu  sekretarju društva. Tomaž je bil tudi pobudnik za obnovo oziroma osvežitev 
logotipa društva, ki se sedaj pojavlja na vseh drugih korespondenčnih gradivi društva.  

Junija 2004 je izšla 14. številka društvene strokovne revije Slovenski vodar. Revija je pri članih požela 
veliko odobravanje. Tisk je postal barven, oblikovanje strani pa je doseglo pravo oblikovalsko 
mojstrovino. Tudi vsi naslednji Slovenski vodarji, številke 15, 16 in v letu 2006 izdana številka 17, so  
lepo oblikovane, članki pestri in odraz dogajanja v stroki. Kot pisce člankov smo medse povabili tudi 
druge sodelavce, v vsaki številki pa je bil objavljen tudi intervju ter narejena predstavitev zanimeve 
knjige o vodah.  

Društvene dejavnosti leta 2005 so bile predvsem v znamenju promocije stroke. Zbirali smo gradiva za 
našo revijo in se povezovali z drugimi društvi in strokovnjaki na vodah. Tega leta sta bili izdani dve 
številki. Pomladi leta 2005 je imela revija tudi prilogo, ki je obravnavala poplavno problematiko porečja 
Savinje. Del finančnih sredstev za prilogo je prispevala občina Celje. Ker se je poleti 2005 v Sloveniji 
zgodilo večje neurje, smo v  številki 16 obravnavali tudi poplave na reki Muri ter povzročene vzroke za 
večja razdejanja na hudournikih Posavja in Savinje. Ta številka je bila izdana oktobra 2005, tik pred 
problemsko konferenco v Sevnici. To konferenco je DVS organiziralo skupaj s SLOCOLD-om (Sloveskim 
komitejem za velike pregrade). Obravnavani so bili štirje sklopi, dva od teh je pripravilo DVS. To je 
sklop o rekreaciji na vodah in sklop o upravljanju z vodami. Konferenca je imela veliko odmevnost med 
stroko, zaključke konference pa sem predstavila čez dobro leto tudi ministru Janez Podobniku. 
Zaključki so bili objavljeni v naslednjem Slovenskem vodarju in so še vedno aktualni.  

Kot predsednica DVS ocenjujem, da je za DVS zelo pomembno povezovanje z drugimi stanovskimi 
društvi. Tako sem se kot predsednica DVS udeležila posveta o problematiki urejanja mestnih rek, ki ga 
je organizirala Zveza geografskih društev Slovenije v Ljubljani. Leta 2005 in 2006 smo z prej 
omenjenim SLOCOLDom, društvom strokovnjakov, ki se ukvarjajo z gradnjo večjih hidrotehničnih 
objektov na vodah, predvsem pa z izrabo vodne energije za proizvodnjo električne, skupaj organizirali 
večdnevni strokovni ekskurziji. Leta 2005 smo odšli v Makedonijo. Tam smo si ogledali več velikih 
pregrad ter obiskali inštitut za potresno inženirstvo v Skopju.  Leta 2006 smo obiskali Sarajevski 
vodovod (upravni center in  vodarno), Hidrotehnični inštitut gradbene fakultete v Sarajevu ter 
hidroelektrarne na reki Neretvi. Seveda sta bili obe ekskurziji bogati tudi po številnih ogledih kulturnih 
spomenikov. Da nismo zanemarili ogledov slovenskih objektov pa dokazuje enodnevna ekskurzija 
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članov na pregrado Drtijščica. Enodnevna ekskurzija je bila organizirana tudi na Ziljo,  pritok Drave  na 
Avstrijskem Koroškem. Tam so nam avstrijski vodarji prikazali rezultate sonaravnih ureditev in obnov 
regulacij Zilje pod Mokrinami. V letu 2006 pa žal ni bila izvedena planirana enodnevna ekskurzija na 
zgornji, avstrijski del Mure. Člani društva imamo žal vedno bolj natrpan spomladanski urnik, veliko 
dogodkov se prekriva. Primerne termine zelo težko usklajujemo.    

Tudi leta 2006 sta se zgodila dva odmevnejša dogodka. Spomladi leta 2006 je  DVS skupaj z ARSO in 
IzVRS organiziralo enodnevni posvet ob  svetovnem dnevu voda (22. marca 2006), maja 2006 pa je 
predstavnik DVS, prof.  Dr. Matjaž Mikoš, sodeloval na okrogli mizi 'Vode - skrb, nadloga in izziv'. 
Okroglo miza je bila del simpozija z istim naslovom, ki je bil organiziran s strani Mestne občine Celje  
oziroma njihovih predstavnikov.  

 Na obeh dogodkih, tako marca v Ljubljani ob dnevu voda, kot maja v Celju so bili prisotni tudi 
novinarji vseh večjih poročevalskih hiš. Mislim, da smo vodarji ob obeh prilikah ponesli v eter sporočilo, 
da je pomembno skrbno ravnati z vodo in da imamo vodarji vizije in znanje glede tega. Ob svetovnem 
dnveu voda 2006 je bila pripravljena tudi razstava nagrajenih fotografij. Natečaj in izbor najboljših 
fotografij je organizacijsko izpeljal generalni sekretar Tomaž Oberžan, za kar mu gre posebna pohvala. 
Razstavni izdelek je bil nato postavljen še mesec dni v avli Minstrstva za okolje in prostor v Ljubljani.  

 Proslavili smo tudi svetovni dan voda leta 2007. Tokrat smo v partnerstvu s Krajinskim parkom 
Goričko in velikim angažiranjem članice upravnega odbora DVS Emilije Obal najprej odšli na ogled 
obnovljenega (oziroma na novo narejenega) plavajočega mlina na avstrijski strani Mure.  Žal nam 
vremenske razmere niso dopustile, da bi si vsi člani ogledali tudi nov rokav reke Mure. Popoldan so se 
odvila predavanja, DVS paje pripravilo tudi izjavo za tisk. Vsebine so bile povzete v medijih.   

 Društvene dejavnosti so se usklajevale na rednih sestankih upravanega odbora, ter posamičnih 
korespondencah in telefonskih razgovorih. Idej smo imeli vedno dovolj, žal pa veliko premalo časa, za 
realizacijo. Ne le zadnja leta, temveč zadnje desetletje ali še več, postaja odnos družbe in državnih 
inštitucij do vode in vodarstva neugoden. Dragi člani in članice, tudi danes nam želim konstruktiven 
dialog in strpnosti. Mislim, da je vsake tri leta res čas, da zberemo misli, jih osvežimo in se odločimo 
kako preko društva uresničevati svoje poglede na vodarstvo oziroma integralno upravljajnje z vodami. 
Predlagam, da se v prioritetno posvetimo mislim in iskanju predlogov rešitev pri organizaciji javne 
službe na vodah. Vode so narodno bogastvo, javno dobro in z njimi moramo strpno in pametno 
ravnati.  
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Priloga 3:  
 
Poročilo o finančnem načrtu DVS za leto 2006  
 
Planirani prihodki  
 
1. članarina 250 a 3.000 SIT 750.000 SIT 
2. donacije 8 a 300.000 SIT 

(Nivo, Hidrotehnik, VGP Drava, IEI, IzVRS, VGP NM, 
VGP Mura, Hidroinženiring) 

 
 

2.400.000 SIT 
 4 a 150.000 SIT 

(VGP Kranj, VGB Maribor, Hidrosvet, Inženiring za 
vode) 

 
 

600.000 SIT 
 1 a 100.000 SIT 

(PUH) 
 

100.000 SIT 
 1 a 50.000 SIT 

(Limnos) 
 

50.000 SIT 
3. razpisi Razpis MOP za NVO 1.000.000 SIT 
4. naročnina Naročnina občin na SV 500.000 SIT 
4. ostalo Tematska obravnava SV18 500.000 SIT 

 SKUPAJ: 5.900.000 SIT 
 
Dejanski prihodki: 
Ad1: članarina: 204 a 3.000 SIT = 612.000 SIT 
Ad2: 
Podjetje 2006 
Nivo Celje 0 
Hidrotehnik Lj. 300.000 
VGP Kranj 150.000 
VGP Novo mesto 300.000 
IEI Maribor 300.000 
Hidroinženiring Lj. 0 
VGP Drava 300.000 
VGP Soča / 
IzVRS Ljubljana 300.000 
VGB Maribor 150.000 
Hidrosvet 0 
Inženiring za vode 150.000 
PUH Ljubljana 0 
Limnos Ljubljana 50.000 
VGP Mura 0 
Skupaj: 2.000.000 
Ad2: 2.000.000 SIT 
Ad3: Razpis MOP za 2006/2007 = 695.200 SIT 
 
Skupaj: 2.959.600 SIT 
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Planirani odhodki 
 
1. strošek dela generalni sekretar, uredništvo DVS 2.000.000 SIT 
2. storitve Slovenski vodar (oblikovanje in tisk 2 številk) 

Zbornik Sevnica 2005 
nadgradnja in vzdrževanje spletne strani 

1.700.000 SIT 
500.000 SIT 
300.000 SIT 

3. razpis interni razpis za člane DVS ali fotonatečaj 300.000 SIT 
 interni razpis za člane DVS 2006 180.000 SIT 
4. izleti  organizacija izletov 400.000 SIT 
5. nepredvideno razno (fotonatečaj Voda, plakati 200.000 SIT) 520.000 SIT 

 SKUPAJ: 5.900.000 SIT 
 
 
 
Dejanski odhodki: 
 
1. strošek dela generalni sekretar, uredništvo DVS 1.650.000 SIT 
2. storitve Slovenski vodar (oblikovanje in tisk SV17) 

Zbornik Sevnica 2005 
nadgradnja in vzdrževanje spletne strani 

783.810 SIT 
000 SIT 
000 SIT 

3. razpis interni razpis za člane DVS ali fotonatečaj 000 SIT 
 interni razpis za člane DVS 2006 000 SIT 
4. izleti  organizacija izletov 200.000 SIT 
5. nepredvideno razno (fotonatečaj Voda, plakati 200.000 SIT) 300.000 SIT 

 SKUPAJ: 2.933.810 SIT 
 
 
Generalni sekretar DVS 
Tomaž Oberžan, univ.dipl.inž.grad 
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Priloga 4:  
 
Finančni načrt DVS za leto 2007 
 
PRIHODKI 
 
1. članarina 260 a 20,00 EUR 5.200 EUR 
2. donacije 9 a 1.250 EUR 

(Nivo 2x, Hidrotehnik, VGP Drava, IEI, IzVRS, VGP 
NM, VGP Mura, Hidroinženiring) 

 
 

11.250 EUR 
 4 a 625 EUR 

(VGP Kranj, VGB Maribor, Hidrosvet, Inženiring za 
vode) 

 
 

2.500 EUR 
 1 a 250 EUR 

(Limnos) 
 

250 EUR 
3. razpisi Razpis MOP za NVO 1.450 EUR 
4. naročnina Naročnina občin na SV 000 EUR 
4. ostalo Tematska obravnava SV18 000 EUR 

 SKUPAJ: 20.650 EUR 
 
 
ODHODKI 
 
1. strošek dela generalni sekretar, urednik SV (10 mesecev) 6.260 EUR 
2. storitve Slovenski vodar (oblikovanje in tisk 2 številk) 

Zbornik Sevnica 2005 
nadgradnja in vzdrževanje spletne strani 

6.500 EUR 1.500 
EUR 1.500 EUR 

3. razpis interni razpis za člane DVS ali fotonatečaj 1.000 EUR 
 interni razpis za člane DVS 2007 1.000 EUR 
4. izleti  organizacija izletov 1.500 EUR 
5. nepredvideno razno 1.390 EUR 

 SKUPAJ: 20.650 EUR 
 
 
 
 
Predsednica DVS Generalni sekretar DVS 
dr. Lidija Globevnik, univ.dipl.inž.grad. Tomaž Oberžan, univ.dipl.inž.grad 

 
 

 


