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ZAPISNIK

  

4. redne seje upravnega odbora Društva zbirateljev sciurus, ki je bila 03. 07. 2009 ob 20. uri v
gostilni Avguštin, v Radovljici.

  

  

Navzoči člani UO: Rok Rozman, Branko Maček, Miloš Zupan, Peter Kramar.

  

  

Ostali navzoči: Branko Ban, Stane Kramar, Damjan Jensterle, Robert Lazar, Anton Škrab,
Žiga Sitar, Alojz Lebar.

  

  

Predlagan je bil sledeči

  

DNEVNI RED:

    
    1. Zbirateljski dogodek društva na Linhartovem trgu  
    2. Nova domena - naslov internetne strani http://www.sciurus.si/   
    3. Predlogi za izgled/vsebino internetne strani  
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    4. Predstavitev društva javnosti (članek v deželnih novicah?, oglas?)  
    5. Poročilo o nakupu materiala  
    6. Razno (menjava, mnenja,...)  

  

  

Ad1) Povzeli smo vsebino sestanka ožjega odbora za dogodek v Radovljici. Opremili bomo
stojnico z plakati, z zbirkami kovanci (pod vitrino). Za otroke bi dodali čokoladne kovance. Peter
Kramar je predstavil pogovore z Lučko Rajh, ki ima Srednjeveško kovnico. Naša naloga je
skicirati osnutek do ponedeljka zjutraj (6.7.09). Rok Rozman je poročal, da je za srednjevečko
kovnico in Radovljiške kovance zainteresirano, vendar nimajo sredstev. Zaenkrat čakamo odziv
občine o sofinanciranju Branko Maček je predstavil osnutek brošure, ki bi jo delili na prireditvi.
Več o brošuri smo uvrstili pod točko razno. Damijan Jensterle bo prispeval fosile, ki jih bomo
predstavili na dogodku. Alojz Lebar je podaril škatlo starih kovancev, ki jih lahko damo prosto na
stojnico.

  

SKLEP: Zaradi kratkih rokov, bomo tekom leta pripravili orodje za kovanje na srednjeveški
kovnici v sodelovanju z občino ter turističnim društvom Radovljica.

  

Ad2) Peter Kramar je predstavil novo domeno društva sciurus.si. Spletno stran (www.sciurus.si)
ter forum društva (forum.sciurus.si). Opozoriti velja, da prijava v posamezen sistem ni enotna.
Če se prijavite na spletno stran še niste prijavljeni v forum in obratno.

  

SKLEP: Vsak doda pet artiklov ki jih išče na forum.

  

Ad3) Rok Rozman je pozval k dodajanju vsebin, novic na spletno stran. V registrirani del
spletne strani bi objavili »osebne« izkaznice članov društva, kjer bi vsak član opisal katere
zbirke ima in njegovo zanimanje za nadaljno zbiranje.

  

Ad4) 4.7. bo eno leto od ustanovnega občnega zbora. Pripraviti moramo program predstavitve
društva v javnosti. Branko Maček pripravlja krožeke v Lipnici in Ljubnem. Branko Maček bo
vprašal v Gorenjskem glasu kdo je zadolžen za zbirateljsko področje, kjer bi lahko tudi
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promovirali društvo.

  

SKLEP: Pripravimo prispevek za Deželne novice.

  

Ad5) Rok Rozman, kot glavni za nakup materiala pri podjetju Kibela je podal poročilo o nakupu
materiala. Trikrat na leto bomo kupovali material. Robi Lazar je predlagal da bi dobili kodo, kjer
bi lahko vsak posameznik kupoval iz društva.

  

SKLEP: Naslednja nabava bo oktobra.

  

Ad6) Razno

  

1.)    Anton Škrab bo povabil v klet na ogled zbirke Whiskey-ov ter pokušino.

  

2.)    Damijan Jenstrle je predlagal da bi se dobili na sestanku od 15. do 20. Julija.

  

SKLEP: Sestanek za dogodek bo 15. Julija ob 8h v gostini Avguštin v Radovljici.

  

3.)    Branko Maček je prosil za slike za novo brušuro

  

SKLEP: Posredujemo fotografije naših zbirk Branku Mačku: macekbra@s5.net.
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Seja je bila končana ob 21.10 uri. 

  

  

Zapisal:

  

Peter Kramar

  

Predsednik UO

  

Rok Rozman
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