Rovinj, 6. studenoga 2009.
Zapisnik s programske skupštine Hrvatskog društva za rasvjetu
Nazočni: Ljubo Perušić, Livio Jurman, Arsen Brečević, Zlatko Galić, Dean Skira, Tomislav Šarić, Mario Jurčić,
Mario Šarić, Vladimir Jauk, Dražen Pokorny, Filip Jerkić, Elvis Blažević, Ivan Veber, Domagoj Marđetko,
Silvija Josipović, Silvija Novaković, Mirna Osekovac Kurtović, Tihomir Nekić, Branko Tomac, Tomislav
Černjava, Ivan Barušić, Goran Galić, Zdravko Pribanić, Miroslav Rasonja, Goran Štiglić, Rasta Kraševac,
Loredana Jurman Papišta, Darko Pilat, Damir Baćac, Djordjić Darija, Ivan Spajić, Diana Galić i Ranko Skansi
Nakon usvajanja dnevnog reda:
1. Otvaranje Programske skupštine
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Izvješća:
a. Izvješće Predsjednice o dosadašnjim aktivnostima
b. Izvješće Tajnika o stanju članstva
c. Financijsko izvješće Tajnika
4. Članarina u HDR
5. Tehnički komiteti
a. Formiranje Tehničkih komiteta
b. Rad u Tehničkim komitetima
6. Pravilnik o umjetnoj rasvjeti
a. Radna grupa
b. Status Pravilnika i rada u Radnoj grupi
7. Osvrt na Okrugli stol i zaključke
8. Slobodna riječ
s izmjenom temeljem koje je suspendirana točka 6., Predsjednica i Tajnik su podnijeli svoja izvješća:
Ad 3.a.) Dosadašnje aktivnosti društva su se temeljile na sporadičnim grupnim aktivnostima, no upravo
uspješno okončana konferencija, dovoljno govori u prilog činjenici kako se društvo sve više koagulira te
počinje s vrlo složenim aktivnostima.
Ad 3.B.) Prema trenutnim podacima, društvo okuplja 72 članice i člana, ali taj broj nije konačan budući
prijave za članstvo i dalje stižu.
Ad 3.c.) Financijsko stanje računa Hrvatskog društva za rasvjetu bilo je cca 120.000,00 kn u pozitivi, no od
ovoga iznosa će se naknadno podmirivati preostali troškovi konferencije. Unatoč tome, očekuje se solidna
pozitivna bilanca, te financijska sigurnost za slijedeće razdoblje.
Ad 4.) Temeljem odluke Izvršnog odbora HDR-a, predložena je jedinstvena godišnja članarina, u iznosu od
200,00 kn. Ovaj iznos se treba uplaćivati (za redovite članove) u periodu od 1. prosinca tekuće godine do
31 siječnja slijedeće godine). Za nove članove, koji se tek upisuju, članarina se uplaćuje kod upisa u
društvo i vrijedi do isteka tekuće godine.
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Ad 5.) Vezano uz aktiviranje Tehničkih komiteta (sukladno organizaciji CIE), Predsjednica apelira na sve
članove da se odazovu pozivu na uključenje u rad TK. Podsjećamo, Tehnički komiteti su slijedeći:
TK 1: Vid i boja
TK 2: Svjetlotehnička mjerenja i mjerenja radijacije
TK 3: Natkrito okružje (interijer) i svjetlodizajn
TK 4: Rasvjeta i signalizacija u prometu
TK 5: Vanjska rasvjeta i ostale aplikacije (sport, industrija, ...)
TK 6: Fotobiologija i fotokemija (svjetloonečišćenje, ...)
TK 7: -- nealociran -TK 8: Foto i video tehnologije
Predloženo je da se svi zainteresirani jave Predsjednici tj. Tajniku, poradi uputa o organizaciji rada.
Voditelji pojedinih Tehničkih komiteta će se registrirati na razini CIE, te će direktno dobivati obavijesti o
događajima i pozive na konferencije i sastanke iz centrale.
Ad 7.) U sklopu osvrta na okrugli stol koji je održan neposredno prije Skupštine, dogovoreno je slijedeće:
- Tajnik društva, Ranko Skansi, će (budući je predsjedavajući tehničkog odbora HZN/TO 549 pri
HZN, a koji se bavi svjetlom i rasvjetom) osigurati svim zainteresiranima prijevode namjena
(scope) pojedinih EN (Europske norme), te će se slijedom procijeniti prioriteti prevođenja
pojedine norme na hrvatski jezik. (R. Skansi)
- Ranko Skansi će se povezati s kolegom, Darkom Kitlerom, koji pri HZN predsjedava TO E 34
(žarulje, svjetiljke i pripadna oprema), te će organizirati sastanak na temu „Taksa na električni i
elektronski otpad (EEE)“. Na taj sastanak će biti pozvani svi zainteresirani članovi HDR-a ali i ostali
zainteresirani kolege. Plan je organizirati zajednički nastup prema Ministarstvu graditeljstva i
zaštite okoliša (državnom tajniku), temeljem kojega bi se tražila znatna redukcija iznosa ove takse,
a temeljem stvarnog udjela električnih i elektronskih komponenti u proizvedenom uređaju. (R.
Skansi)
- Dogovoreno je i da se HDR pokrene u smislu nabavki CIE i EN, a za potrebe vlastite arhive. Ovi
dokumenti koji se ne smiju umnožavati u bilo kojem dijelu, biti će pohranjeni u arhivi HDR-a, te će
biti dostupni članovima HDR-a na proučavanje. Kada se odrede prioriteti nabavki normi, a u
skladu s financijskim mogućnostima, HDR će započeti nabavku predmetnih dokumenata. (D. Galić)
- Podvučena je činjenica o potrebi poštivanja EN u procesu projektiranja rasvjete (Ljubo Perušić).
Ad 8.) U točki „Slobodna riječ“ diskutirano je nekoliko tema:
- Na prijedlog Predsjednice, gospođe Diane Galić, Skupština je jednoglasno potvrdila povećanje
Izvršnog odbora HDR-a za jednog člana, gospodina Miroslava Rasonje. Gospodin Rasonja je
direktor tvrtke Dekor, eminentnog proizvođača svjetiljaka u Hrvatskoj, te je upravo potreban u IO,
posebno poradi svojega iskustva.
Iduća konferencija ili skup ovih dimenzija i značaja, organizirati će se putem unaprijed određenog
Organizacijskog odbora, kojega će voditi jedan kolega (ili kolegica). Toj osobi će se platiti honorar
na ime truda kao i eventualnog izostanka s redovitog posla. O detaljima će raspraviti Izvršni odbor,
na svojem slijedećem sastanku, te donijeti prijedlog modaliteta!
I na kraju, vezano uz posluživanje alkohola tijekom ručka: ovo nije uobičajena praksa, te ćemo se i
dalje u tom smislu ponašati. Alkoholna pića će se posluživati isključivo tijekom večere.
Na samom kraju, svi delegati skupštine su se složili s kvalitetnom suradnjom između SDR-a i HDR-a, te s
velikim doprinosom nekih kolegica i kolega, bez čijeg truda se ova konferencija ne bi mogla održati. Radi
se o nekoliko zaposlenika tvrtke Nova-lux iz Osijeka, koji su specijalizirani za pojedine aktivnosti, u velikoj
mjeri doprinjeli uspjehu konferencije. Redom, to su Silvija Josipović (poslovi administracije i tajništva),
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Mirna Osekovac Kutrović (dizajn plakata, certifikata i akreditacija), Tomislav Černjava (WEB – internet
stranica HDR-a).
Osim toga, posebno se zahvaljujemo sponzorima, koji su također bili presudni faktor organizacije
konferencije, PHILIPS, GE i THORN (s hrvatske strane).
Zahvaljujemo se i tajniku SDR-a, g. Mateju Kobavu na izuzetnoj suradnji i podršci tijekom priprema
konferencije ali i tijekom održavanja iste.

Zapisnik sastavio
tajnik HDR-a
Ranko Skansi
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