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ZAPISNIK

  

  

OBČNEGA ZBORA ZBIRATELJSKEGA DRUŠTVA SCIURUS

  

  

  

Sestanek je potekal dne 15.03.2009 v prostorih Mrakove hiše, Linhartov trg 9, Radovljica. Sest
anek se je pričel ob 
10:03
. Predlagan dnevni red je bil sledeč:

  

  

  

Dnevni red:   

  

1.    Pozdrav predsednika ter otvoritev OZ

  

2.    Izvolitev organov OZ
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3.    Sprejem dnevnega reda

  

4.    Poročila o delu društva, razprave

  

5.    Razrešnica dosedanjemu vodstvu društva

  

6.    Volitve

  

7.    Plan dela za leto 2009

  

8.    Razno

  

  

  

1) Predsednik Rok Rozman je otvoril OZ in pozdravil prisotne. 

  

  

2) Na predlog predsednika smo z dvigom rok soglasno potrdili predlagane člane:
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Delovni predsednik: Uroš TACAR, delovno predsedstvo Anton Škrab ter Peter Kramar

  

Verifikacijska komisija: Iztok Fajfar, Miloš Zupan

  

Overovitelja zapisnika: Branko Maček, Alojz Mihelčič

  

Zapisnikar: Peter KRAMAR 

  

  

3) Delovni predsednik je predlagal dnevni red s popravki:

  

- Pod točko 2 se je na razpisu pojavila napaka. Besedilo »Izvolitev organov društva« se
zamenja s tekstom »Izvolitev organov OZ« 

  

- Pod točko razno je predlagal razpravo in glasovanje o članarini ter predlagal razpravo.
Dodatnih predlogov ni bilo. 

  

  

Verifikacijska komisija je sporočila, da je občni zbor sklepčen, saj je prisotnih 15 članov od 17. Z
dvigom rok je OZ potrdil predlagan dnevni red.
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4) Predsednik ter predsednik NO sta podala poročili o dosedanjem delu društva. Poročila sta
prilogi temu zapisniku (Priloga 1. in Priloga 2.). Po predstavitvi poročil je predsednik OZ
predlagal razpravo.

  

  

- Člana Anton Škrab in Alojz Mihelčič sta podala vprašanje glede možnosti, oblike povrnitve
stroškov društva ustanoviteljem za leto 2008. Ustanovni člani smo soglasno sprejeli, da se
odpovedujemo refundaciji stroškov v letu 2008 ter da društvo prične delovati s bilančnim
stanjem pozitivne ničle z letom 2009. 

  

- Član Branko Maček je opozoril, da je potrebno na AJPES poslati letno poročilo z bilanco
stanja. Predsednik Rok Rozman pojasnil, da je letno poročilo na AJPES že oddano. 

  

  

Po razpravi je delovni predsednik dal sprejem poročil za predstavljeno obdobje na glasovanje.
Soglasno so bila sporočila sprejeta. 

  

  

5) Delovni predsednik je predlagal razrešnico dosedanjim funkcionarjem društva in jo dal na
glasovanje. Razrešnica je bila soglasno sprejeta.

  

  

6) Zapisnikar Peter Kramar je prebral Kandidacijsko listo (Priloga 3.) za posamezne organe
Kluba ter dal besedo članom društva. Ker noben član ni imel komentarja na predlagane
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kandidate, je delovni predsednik predlagal izvolitev kandidatov v organe društva. S
oglasno
smo člani potrdili kandidate za funkcije. Predsednik društva ostaja Rok Rozman, tajnik Peter
Kramar ter blagajnik Žiga Kapus. (ostalo v prilogi) 

  

  

7) Novoizvoljeni predsednik je podal Plan dela za leto 2009 (Priloga 4.) vključno s proračunom
društva. Delovni predsednik je predlagal razpravo.

  

  

- Anton Škrab je predlagal, da se predstavljeni proračun društva poviša na 500 evrov, ker meni,
da je preskromen. Rok Rozman je pojasnil, da je bil proračun sestavljen glede na trenutne
razmere (števila članov) in predvidene članarine ter da s tem delovanje društva ni omejeno. V
primeru pridobitve dodatnih sredstev iz naslova članarine, donacij ali razpisov, se bodo
aktivnosti in ponudba društva sredstvom primerno povečali.

  

  

- Petek Kramar je opozoril na razpis občine Radovljica za sofinanciranje dogodkov.
Dogovorjeno je bilo, da se dogodek podrobneje opredeli ter, da se o prijavi na razpis dokončno
odloči naknadno.

  

  

- Član Branko Maček je predlagal predstavitev zbiranja mladim po osnovnih šolah povedal da bi
lahko tudi na tak način pridobili nove člane. Rok Rozman je povedal, da je interes s strani šol
velik ter da je to eden od ciljev mandata. Dogovorjeno je bilo, da se o tej možnosti podrobneje
pogovori ter definira aktivnosti na srečanjih.   
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- Rok Rozman je predlagal uvedbo rednih srečanj. Člani so se po posvetu strinjali, da bodo
redna srečanja potekala vsak 1 petek v mesecu ob 20 uri.

  

  

- Stane Kramar je predlagal, da se člani skupaj udeležimo zbirateljskega sejma. Člani smo se
strinjali ter predlagali da se za komunikacijo/dogovarjanja uporabi forum.

  

  

Delovni predsednik predlaga glasovanje za potrditev plana z zgoraj navedenimi dopolnili, ki je
bil soglasno sprejet.

  

  

  

8) Pod razno smo obdelali sledeče točke:

  

  

- Predsednik na podlagi sprejetega plana predlaga članarino v višini 20€ za člane in 5€ za
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mlajše člane ter za vse polnoletne, ki še niso imeli prve zaposlitve. Članarina mora biti
poravnana do tekočega občnega zbora (vključno na OZ). Delovni predsednik predlaga
razpravo. Član Iztok Fajfar je predlagal, da bi vsem novo vpisanim članom, ki se vpišejo po 1.
juliju tekočega leta znižali prvo članarino na 10€. Predlogi so bili z dvigom rok soglasno sprejeti.

  

  

- Petek Kramar je člane seznanil, da je 1. marca v veljavo stopil nov zakon o varovanju kulturne
dediščine (Zakon o varovanju kulturne dediščine). Predstavil je nesmisle novega zakona ter trud
Numizmatičnega društva Slovenije za spremembo ključnih členov tega zakona. Po analizi smo
se člani društva odločili, da s podpisom podpremo peticijo za spremembe Zakona, katero so
pripravili člani Numizmatičnega društva Slovenije. Podpisane izjave tajnik dostavi NDS skladno
z dogovorom.

  

  

Ker se noben član ni prijavil k besedi je delovni predsednik OZ zaključil ob 11:20 ter vse
prisotne povabil k predhodno organiziranemu druženju in menjavi predmetov.

  

  

Priloge:

  

  

-      Priloga 1: Poročilo predsednika o preteklem delu

  

-      Priloga 2: Poročilo predsednika NO o preteklem delu
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-      Priloga 3: Plan dela za leto 2009

  

-      Priloga 4: Kandidacijska lista

  

  

  

  

Zapisal:                                     Overovitelja:                          Delovni predsednik:

  

  

Peter KRAMAR                           Branko MAČEK                               Uroš TACAR

  

  

                                                Alojz MIHELČIČ
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Radovljica, 15.03.2009
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