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Poslovno poročilo predsednika ZID-Maribor za leto 2021 
 

1. Aktivnosti 

- V letu 2021 smo pospešili zaključne aktivnosti za izdajo  nove, šeste števille našega 

glasila.  

- Izdali smo Glasilo ZID Maribor št. 6, objavljeno na  spletni strani ZID Maribor v maju 

2021. Nekaj tiskanih izvodov smo posredovali dekanom tehniških fakultet, rektorju UM 

ter županu MO Maribor,  z dopisi o namenu poglobitve sodelovanja. Odzivi so bili dobri, 

zlasti s strani rektorja in njegove pisarne. 

- Pričeli smo z aktivnostmi za novo, sedmo številko glasila ZID maribor. 

- Dne 22.06.2021 smo v gostišču Sobočan, v Bresternici, ob 17:00 imeli v živo sestanek 

Upravnega odbora (UO) ZID Maribor, kjer smo izvedli tudi priprave na občni zbor društva. 

Pregledali smo dosežke v letu 2020 in plan za 2021. 

- Ker se je COVID-epidemija nadaljevala, je bilo delovanje društev v zvezi ZID Maribor in 

samih organov in komisij ZID-Maribor okrnjeno in omejeno. 

- Ker nam ni uspelo izvesti občnega zbora v živo, smo v jeseni pričeli s pripravami za 

izvedbo občnega zbora ZID Maribor na daljavo preko video-konferenčnegaa orodja Ms 

Teams. V ta namen smo izvedli več pripravljalno-izobraževalnih srečanj na daljavo s 

potencialnimi udeleženci zbora. 

- Občni zbor na daljavo z uporabo orodja Ms Teams smo uspešno izvedli 08.12. 2021. 

Pregledali smo aktivnosti v letu 2020 in plan dela. Poročali so predsedniki društev v zvezi, 

komisija za izobraževanje, obravnavali smo finančno poročilo. Potrdili smo poročila in plan 

dela. Zapisnik zbora je priloga tega poročila.  

-Uspešno smo izvedli odmevno prvo strokovno predavanje na daljavo 

SUPERRAČUNALNIŠTVO  V MARIBORU, predavatelj je bil izred prof. dr. Aleš Zamuda iz 

UM FERI, v torek, 21. decembra 2021 ob 20:00 preko Ms Teams. 

2. Finančno poslovanje 

Finančno poslovanje zveze ZDI Maribor je bilo pozitivno in skladno z zakonslkimi predpisi. 

Finančno poročilo je priloga. 

 

Maribor, 10. 03.2022                                          Predsednik ZID Maribor 
                                                                 Dr. Peter Planinšič 
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Preleminarni program dela za leto 2022 

 

1. Izdati glasilo št. 7 in priprava novega 

2. Povečati sponzorska sredstva in donacije 

3. Izvedba tečajev: 

- Osnov računačništva in informatike v mesecu Juniju 2021 

-Izvedba tečaja uporabe sestankov-videokonferebc na daljavo 

4. Vloga za pridobitev statuta posebega pomena 

5. Izdelava osnutka digitalnega gradiva za digitalni arhiv-muzej 

6. Posodobite rač. opreme na sedežu (Mikrosoft ofice 365,računalnik, skener) 

7. Ponovne reaktivirati Društvo strojnih inženirjev Maribor 

8. Organizacija strokovnega predavanja: 

- Astronomskega društva Maribor 

- Predavanje o satelitu TRISAT in planih poleta novega satelita ( dr. Kramberger, 

UM FERI) 

9. Predlogi članov-delegatov zbora 

 

Maribor, 17.05. 2022                                                      Predsednik ZID Maribor: 

                                                                                     Dr. Peter Planinšič 
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