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ZAPISNIK

  

seje upravnega odbora Društva zbirateljev Sciurus, ki je bila 07. 05. 2011 ob 19. uri v gostilni
Avguštin, v Radovljici.

  

  

Navzoči člani UO: Branko Maček, Miloš Zupan, Alojz Mihelčič, Rok Rozman, Žiga Kapus.

  

Navzoči ostali člani: Branko Ban, Alojz Zorman, Uroš Tacar , Stane Kramar, Igor Knapič,
Brane Kukuč

  

Predlagan je bil sledeči

  

DNEVNI RED:

    
    1. Skupni obisk sejma v Veroni  
    2. Društven kovanec  
    3. Razno  

  

Ad1) Rok Rozman je predstavil projekt ter predlagal, da društvo prispeva k projektu najem
kombija, bencin in cestnine. Šofer pa je upravičen še do malice. Odhod je predviden ob 5:30 uri
z avtobusne postaje v Radovljici.

  

SKLEP 1.1: Društvo pri projektu pokrije stroške najema kombija, cestnine, bencin ter malico za
šoferja. 
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Ad2) Strinjali smo se, da letos ne gremo v izdelavo lastne kovnice, saj je projekt časovno in
finančno preobsežen. Odločili smo se za štancani lastni kovanec, ki ga je predstavil in priskrbel
Alojz Mihelčič. Odločili smo se, da naročimo 500 komadov, medeninastih kovancev. Del le teh
bomo predstavili v plastificirani obliki ter jih oštevilčili. To bo prva in tudi edina naklada teh
kovancev. 10 kovancev društvo nameni za namene večanja prepoznavnosti. 

  

Vsak član s poravnano članarino bo upravičen do 1 kosa vsakega kovanca po nabavni ceni. Vsi
dodatni kovanci bodo na voljo nato po komercilani ceni. 

  

SKLEP 2.1: Društvo zbirateljev Sciurus naročil 500 kos medeninastih kovancev pri g.
Grmovšku. 

  

SKLEP 2.2: Vsak član je upravičen do 1 kosa kovanca vsakega tipa (embaliranega in
navadnega) po nabavni ceni.

  

Seji se je pridružil Peter Kramar. 

  

Ad3) Pod razno se je razvilo nekaj razprav:

  

a) Peter Kramar je predlagal, da se zaradi povečanega zanimanja in povečanih aktivnostih pri
FZS ustanovi Filatelistično sekcijo ter je pripravljen prevzeti odgovornost kot vodja. Predlagal je
tudi,da ga društvo pooblasti za delegata društva pri FZS. 

  

Uroš Tacar je predlagal, da se potem ustanovi tudi numizmatično sekcijo. O tem se bo
razpravljalo na naslednji seji.

  

SKLEP 3.1: Ustanovi se filatelistična sekcija, katere vodja je Peter Kramar. 
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SKLEP 3.2: Društvo zbirateljev Sciurus pooblašča Petra Kramarja kot delegata društav pri FZS.

  

Seja je bila končana ob 20.30 uri. 

  

Zapisal:

  

Rok Rozman

  

Predsednik UO

  

Rok Rozman
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