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ZAPISNIK 7. REDNE SEJE TRETJEGA SKLICA UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA 

 

ki je bila v sredo, 26.2.2020 ob 16,00 uri v prostorih SGLŠ, Tržaška 36 v Postojni.. 

Prisotni člani: Cvetka Kernel, Boštjan Glažar, Gregor Slavec, Katja Jordan, Andreja Požar, Peter Ženko in 
Vida Požar;  

Odsotni člani: Jani Frank, Milenko Oblak, Tina Kocjan; 
Ostali prisotni: strokovni vodja Aleš Zidar, predsednica NO Erika Kovačič. 

 

Ad.1:  

Predsednik Boštjan Glažar je uvodoma ugotovil, da je bilo v trenutku sklica prisotno 7 članov UO, tri so 
se opravičili, tako da je bila seja sklepčna. Predsednik je predlagal dnevni red seje, ki so ga člani UO 
soglasno sprejeli: 

1. sklep: Sprejme se dnevni red 7. redne seje tretjega sklica upravnega odbora Društva: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika ter realizacije sklepov 5. redne seje z dne 7.5.2019, 6. redne seje z 

dne 20.6.2019 in 5. dopisne seje z dne 24.10.2019 
3. Poročilo o delu društva za leto 2019 
4. Program dela društva za leto 2020 
5. Pregled članstva društva 
6. Razno – tekoče zadeve 

 
Ad.2: 

Strokovni vodja je predstavil zapisnik in realizacijo sklepov zadnjih sej. Pri tem je dodal, da se obravnava 
zapisnike od 5. redne seje dalje, ker naslednje niso bile sklepčne. Na zapisnik in realizacijo sklepov je bila 
podana samo tiskovna pripomba, da je bilo na 5. redni seji prisotnih 6 od 9 članov UO, kar je bilo v 
zapisniku popravljeno, ostalih pripomb pa ni bilo, zato so člani UO soglasno sprejeli naslednji sklep: 

2. sklep: Sprejme se zapisnik in realizacija sklepov 5. redne seje z dne 7.5.2019, 6. redne seje z dne 
20.6.2019 in 5. dopisne seje z dne 24.10.2019. 

Ad.3: 

Aleš Zidar je predstavil Poročilo o delu društva za leto 2019. Poročilo je podrobno predstavljeno v 
gradivu k seji. Ker je na seji prisostvovala tudi članica NO Erika Kovačič, je bil poudarek tudi na 
predstavitvi poročila za NO. Ker niso bile prisotne vse tri članice NO, je bilo dogovorjeno, da se zaradi 
pomanjkanja časa so Zbora članstva skliče dopisna seja NO. Po predstavitvi je bila odprta razprava, kjer 
pa ni bilo velikih vsebinskih pripomb na poročilo in finančno poročilo društva, zato so člani UO soglasno 
sprejeli naslednji sklep: 

3. sklep: Sprejme se osnutek Poročila o delu društva za leto 2019 vključno z finančnim poročilom in 
bilanco društva. Poročilo o delu se posreduje v obravnavo NO društva in pošlje kot predlog na Zbor 
članstva. 

Ad.4: 

Strokovni vodja je predstavil Program dela društva za naslednje leto, ki je podrobno predstavljen v 
gradivu za sejo. V razpravi je predsednik predlagal, da se da poudarek na nov skupni projekt LAS s 
tematiko izobraževanja v ICS Postojna. Člani UO so se strinjali, da se ta aktivnost doda v program dela. 
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Ostale aktivnosti društva so več ali manj vezane na delovanje LAS, več poudarka se bo v naslednjem letu 
dalo na ureditev vzdrževanja stojnic tudi za ostale člane društva. Strokovni vodja je tudi poudaril, da se 
bodo v primeru pridobitve novih projektov sodelovanja ustvarili pogoji za dodatno zaposlitev oziroma za 
zaposlitev za polni delovni čas, kar so dobri obeti za nadaljevanje delovanja društva. Člani UO so nato 
soglasno sprejeli naslednji sklep: 

4. sklep: Sprejme se osnutek Programa dela za leto 2020 in se ga kot predlog posreduje v potrditev 
Zboru članstva. 

Ad.5: 

Strokovni vodja je članom UO predstavil trenutno stanje članstva društva, pri čemer je sestavil tudi 
predlog izbira članov zaradi neplačila članarine. Člani UO so menili, da je potrebno še enkrat telefonsko 
preveriti njihove želje po članstvu in nato posredovati na Zbor članstva predlog izbrisa. Aleš Zidar je 
predstavil tudi nove pristopne izjave za članstvo v društvu. Člani UO so soglasno potrdili naslednje 
sklepe: 

5. sklep: Predlog izbrisa članov društva se še enkrat telefonsko preveri pri vprašljivih izbrisih in nato 
pregledanega posreduje v obravnavo na Zbor članstva. 

6. sklep: V članstvo v DRPSN se sprejme naslednje kandidate: 

1. Kmetija Zajc MPT, Cvetko Milavec, Planina 42, 6232 Planina 
2. Martina Benčan, Planina 80 A, 6232 Planina 

Strokovni vodja se je v nadaljevanju točke glede na to, da je to bila zadnja seja UO DRPSN v tej sestavi, 
vsem članom UO zahvalil za sodelovanje in delo v upravnem odboru in zaželel, da bi še sodelovali v delu 
društva v naslednjem mandatu. 

Ker v nadaljevanju ni bilo več razprave, se je dnevni red seje izčrpal, tako da je predsednik sejo zaključil 
ob 18,30 uri. 

 

Zapisnik vodil: Aleš ZIDAR, l.r.     Predsednik: Boštjan Glažar, l.r. 

 
 
 
 
 
 
Il.Bistrica, 27.2.2020 


