
ZAPISNIK 4. REDNE SEJE PREDSTEDSTVA IN ČLANOV NADZORNEGA ODBORA ZDU 
SLOVENSKIH GORIC, Z DNE 17.12.2013  
Povzetek  
  
Na seji je bilo prisotnih skupaj 18 vabljenih, ki so obravnavli predlagan dnevni red:  

1. Pričetek seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled sklepov 3. seje z dne 22.10.2013 in potrditev zapisnika 
3. Pregled opravljenih aktivnosti v letu 2013 in dogovor o okvirnem programu dela v 

letu 2014 
4. Znesek članarine in vzajmne pomoči v letu 2014 
5. Načelni dogovor in časovna opredelitev organizacije občnih zborov DU in kadrovske 

priprave ter skupščine ZDU Slovenskih goric 
6. Potek programa “Starejši za starejše” po društvih 
7. Izvajanje sprotnih nalog po sprejetih programih: 

- Priprava programa dela za leto 2014 
- Obdaritev upokojencev starejših od 80 let po društvih 
- Šahovska liga 
- Sprejem novih članov in seznanitev s programom dela 
- Božično novoletni concert v Benediktu in ogled razstave božičnih jaslic v Sveti 

Trojici 
  
Sprejeti so bili naslednji sklepi:  

1. Soglasno se sprejme dnevni red seje v predlagani obliki. Na osnovi ugotovitve 
prisotnosti je predsedstvo sklepčno in lahko oba organa veljavno sprejemata sklepe. 

2. Člani predsedstva in nadzornega odbora sprejmejo poročilo in zapisnik 3. Seje 
soglasno potrdijo. 

3. Predsedstvo se je skozi poročanje in razprave seznanilo z realizacijo programov v vseh 
društvih v zvezi in pobratenih društev. 

4. Letna članarina za vse člane ZDU Slovenskih goric za leto 2014 je 10 €. 
5. Vsako društvo samo presoja in odloča koga si želijo kot gosta na svojih občnih zborih 

in te tudi ustrezno povabijo. 
6. Vsa društva oz. koordinatorji pripravijo kratko poročilo o poteku programa in o 

problematiki s katero se prostovoljci na terenu soočajo. 
7. Predsedstvo po kratki razpravi sprejme in potrdi sklepe komisije za “LIGA” ŠAH. 
8. Člani predsedstva soglasno potrdijo predlog, da ZDU Slovenske gorice za koriščenje 

prostorov in stroške, nakaže DU Lenart dotacijo v znesku 250 €. 
9. Statistično poročilo za leto 2013 je potrebno izpolniti do 31.1.2014. 

 


