ZAPISNIK
29. REDNEGA LETNEGA (delno volilnega) OBČNEGA ZBORA DU LIMBUŠ PEKRE (LI-PE),
ki je bil 25. 3. 2014 v dvorani Doma kulture v Pekrah

Najprej je bil izveden kratek kulturni program – nastop MePZ DU Li-Pe in nastop g. Toneta Partljiča.
Vsi prisotni so bili prijetno presenečeni in navdušeni nad pevci in gostom.
K 1) Predsednik društva g. Franc Ošljak je pozdravil vse prisotne (goste in člane društva) ter pojasnil,
da smo dnevni red občnega zbora in vsa poročila objavili v našem glasilu, ki so ga prejeli vsi člani na
dom. Na ta način so imeli dovolj časa, da so se seznanili z njimi, torej bo tudi razprava o poročilih lažja
in boljša.
Torej, predlagan in v glasilu objavljen je bil naslednji dnevni red:
1.

Otvoritev, pozdrav in sprejem poslovnika

2.

Izvolitev delovnega predsedstva

3.

Izvolitev ostalih organov občnega zbora

4.

Poročila o delu v letu 2013

5.

Razprava po poročilih

6.

Sprejem poročil

7.

Dopolnitev Pravil društva

8.

Delne volitve, program dela in načrt financiranja

9.

Razprave o programu dela in financiranja

10. Razno
Predsednik je še pojasnil predlog Poslovnika občnega zbora, tudi ta je bil objavljen v glasilu, ga dal v
razpravo in v potrditev.
Razprave ni bilo, zato je bilo izvedeno glasovanje.
Sklep št. 1: Poslovnik občnega zbora DU Li-Pe (25. 3. 2014) je bil soglasno sprejet.

K 2)
Predsednik F. Ošljak je osnovi Sklepa št. 7 (4. seja UO – 6. 1. 2014) podal predlog imenovanja organov
rednega letnega občnega zbora za člane delovnega predsedstva, ki bodo skrbeli za nemoten potek
dela občnega zbora, in sicer:
predsednik
Janez Karničnik,
članica
Jožica Koletnik,
članica
Lea Dominikovič.
Predlog je dal na glasovanje (z dvigom rok). Vsi člani OZ so ga potrdili.
Sklep št. 2: Člani delovnega predsedstva so bili soglasno izvoljeni.
Člani delovnega predsedstva so zasedli svoja mesta, predsednik del. predsedstva se je zahvalil za
zaupanje, članicam voščil materinski dan ter predlagal dopolnitev dnevnega reda s točko Priznanja,
nato pa dal dnevni red v potrditev.
Sklep št. 3: Dnevni red z dopolnitvijo je bil soglasno sprejet.
K 3)
Janez Karničnik je za ostale organe občnega zbora predlagal:
Zapisničarka:
Vilma Majerle
Overitelja zapisnika:

Vladimir Muršič
Ivo Gabrovec

Verifikacijska komisija:
predsednica
član
član

Danila Vozelj
Leopold Mavsar
Franc Božič

Kandidacijska komisija:
predsednica
članica
član

Majda Cvetanovski
Marija Virt
Franc Prevorčič

Volilna komisija:
predsednik
članica
član

Jože Kokol
Nada Ramšak
Franc Germ

Predlog je dal v razpravo in v potrditev. Pripomb ni bilo, zato je bilo izvedeno glasovanje z dvigom
rok.
Sklep št. 4: Predlagani kandidati za ostale organe OZ so bili soglasno potrjeni oz. izvoljeni, torej
lahko delovno predsedstvo prične z delom.

K 4)
Predsednik delovnega predsedstva je pojasnil, da so vsa poročila o delovanju društva in poročila vseh
sekcij društva objavljena v našem časopisu (priloge), zato jih ne bomo ponovno brali. V kolikor pa želi
kdo od vodij kaj dodati objavljenim poročilom ali še kaj poudariti, lahko to opravi sedaj. Nihče se ni
prijavil k besedi, zato je J. Karničnik vseeno izpostavil nekaj pomembnih podatkov:
vseh aktivnih članov društva je 545; prihodki društva so bili 16.274,48 €, odhodki pa 11.335,93 €,
ostalo nam je torej 4.938,55 €.
Iz številnih poročil v našem glasilu, kjer so predstavljene aktivnosti in delo v naših sekcijah, je možno
ugotoviti, da se naši člani udejstvujejo na mnogih področjih in praviloma s kar vidnimi uspehi, pa naj
bodo to pevci mešanega zbora, pevke ljudskih pesmi, šahisti ali ročnodelke. Posebej smo lahko
ponosni na naše kegljačice, ki so »državne prvakinje« v ruskem kegljanju že drugo leto, imamo pa
tudi »državno prvakinjo« med posamezniki.
K 5)
Sledila je razprava po poročilih. Predsednik delovnega predsedstva je člane zbora spomnil na
nekatera določila iz Poslovnika (2., 5., 6., 7. člen), obenem pa je razpravljavce poprosil, da so kratki in
jedrnati, do našega dela kritični, a tudi pohvalni, zelo veseli pa bomo predlogov za izboljšanje in
poživitev dela.
Predsednik društva je podal še nekaj poudarkov iz letnega poročila:
-poseben poudarek smo dali avtonomnemu delu sekcij,
-začasno smo dali v mirovanje ribiško sekcijo,
-z DU Mislinja je sklenjen dogovor o načinu medsebojnega sodelovanja (vsako drugo leto),
-posebej smo se ukvarjali tudi z obveščanjem članstva – zaupniki, glasilo, oglasne deske,
-pričeli smo s pripravo del za nadstrešnico, ki bo tudi družabni prostor za vse člane,
-posebej smo z zaupniki razpravljali o pomenu njihovega dela, saj so na terenu predsedniki v malem.
Drugih razpravljavcev ni bilo, zato je J. Karničnik pozval Verifikacijsko komisijo, da poda svoje poročilo
o številu prisotnih članov in posledično z ugotovitvijo sklepčnosti zbora.
Predsednica Danila Vozelj, je povedala, da je od 545 članov prisotnih 115 članov društva, kar je več
kot potrebna petina.
Sklep št. 5: Po 30. členu Pravil DU Li-Pe je občni zbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom (priloga).
K 6)
Pripomb na poročila ni bilo, zato je predsednik delovnega predsedstva dal poročila v potrditev z
dvigom rok. Poročila so bila večinsko sprejeta.
Sklep št. 6: Vsa poročila o delu društva so bila sprejeta.
K 7)
Predlog sprememb in dopolnitev Pravil društva upokojencev Li-Pe, Limbuš-Pekre je bil sprejet na 4.
seji UO DU z večino glasov, objavljen pa v našem glasilu. J. Karničnik je pojasnil popravek v uvodnem
tekstu in popravek besedila v 3. točki 30. člena ( besedi »… se smatra, da je občni …« izbrišemo in ju
nadomestimo z besedilom »… zatem je občni zbor sklepčen« (sprejeto na seji 5. seji UO 24. 3. 2014.

V kolikor so v zvezi s Pravili še kakšne nejasnosti in vprašanja, bo pojasnila podal g. Ivo Gabrove, ki je
predlog pripravljal.
Vprašanj ni bilo, zato je predsednik delovnega predsedstva dal Pravila s popravki v potrditev.
Sklep št. 6: Predlagane Spremembe in dopolnitve Pravil DU Li-Pe, Limbuš-Pekre so bile soglasno
sprejete.
K 8)
a) DELNE VOLITVE
Sedanji UO je štel 34 članov (brez namestnikov sekcij, odbora, razsodišča), zato je bila operativnost
organa otežkočena. Na podlagi pravkar sprejete spremembe 33. člena Pravil društva, ki določa, da sta
poleg predsednika, dveh podpredsednikov, blagajničarke in tajnice v UO društva tudi po eden član iz
Peker in Limbuša, je potrebno danes izvoliti ta dva člana, zato prosim Kandidacijsko komisijo za
predloge. Kandidacijska komisija je za nova člana UO predlagala naslednja kandidata (priloga):
1. Marka Kotnika iz KS Limbuš in
2. Jožeta Kokola iz KS Pekre
Predsednik del. predsedstva je predlagal, da z dvigom rok potrdimo in v skladu z 29. členom Pravil
sklenemo, da so volitve teh članov javne. Sklep je veljaven, če zanj glasuje več kot polovica prisotnih
članov.
Po glasovanju je bil sprejet
Sklep št. 7: Volitve so javne.
Predlog obeh kandidatov je dal v razpravo. Pripomb ni bilo, zato je bil predlog dan na glasovanje.
Volilna komisija je preštela glasove in ugotovila, da sta bila imenovana soglasno izvoljena (priloga).
Sklep št. 8: V UO DU Li-Pe sta bila soglasno izvoljena Marko Kotnik iz KS Limbuš in Jože Kokol iz KS
Pekre.
Ob tem je J. Karničnik podal še naslednjo ugotovitev:
V skladu s sprejeto spremembo 33. člena Pravil društva za vse dosedanje člane UO, razen navedenih
v spremenjenem členu 33, preneha članstvo v UO, zadržijo pa vse dosedanje razporeditve na svojih
področjih.
b) PROGRAM DELA za 2014
F. Ošljak je spomnil, da je Program dela društva za leto 2014 v celoti objavljen v glasilu (priloga).
Kljub temu je, poleg ustaljenih nalog, izpostavil nekaj pomembnih:
- nadaljnja izgradnja mreže zaupnikov,
- nadaljnje vlaganje naporov za izgradnjo medgeneracijskega doma,
- nadaljevanje z delom za še večjo informiranost članstva ter
- pravočasno načrtovanje dela za naslednje leto.
c) NAČRT FINANCIRANJA za 2014
Tudi Načrt financiranja je objavljen v glasilu (priloga). Blagajničarka Mira Novak ni imela dodatnih
pojasnil.

K 9)
Predsednik delovnega predsedstva je člane pozval k razpravi v zvezi s programom dela in financiranja
za leto 2014.
Razpravljavcev ni bilo, zato je dal Program dela in Načrt financiranja za leto 2014 na glasovanje.
Sklep št. 9: Program dela DU Li-Pe in Načrt financiranja za leto 2014 sta bila soglasno sprejeta.
K 10)
Člani UO DU Li-Pe so na 5. seji (24. 3. 2014) sprejeli sklep za podelitev priznanj nekaterim članicam, in
sicer:
1. Ženski ekipi kegljačic v sestavi Rezika Riedl, Zlatka Tibaut, Marija Kladnik, Milena Grubič in
Ida Težak – ki so znova postale državne prvakinje: PRIZNANJE DU Li-Pe;
2. Mariji Kladnik - državni prvakinji v ruskem kegljanju med posameznicami: PRIZNANJE DU LiPe in
3. Ivanki Kozar – za velik doprinos pri financiranju našega društva: ZAHVALA DU Li-Pe.
Predsednik društva Franc Ošljak je podelil zahvalo in priznanji, Vilma Majerle pa je prebrala
obrazložitve.
K 11)
Predsednik predsedstva je vse prisotne pozval k besedi.
- Žan Cenc, predsednik KS Pekre: Pozdravil je občni zbor; pohvalil je delo društva, način izvajanja
občnega zbora in sodelovanje s KS, predvsem kegljače in ročnodelke, ki delujejo na področju Peker;
zahvalil se je za doprinos članov DU k praznovanju krajevnega praznika Peker.
- Alojz Kraner, predsednik KS Limbuš: Ne počutim se starega, ampak leta bežijo tudi meni, saj bom
naslednje leto postal član DU, v katerem želim delati; pohvalil je delo društva, delovnega
predsedstva, novi način poteka občnega zbora in zaželel še veliko uspehov pri nadaljnjem delu.
- Slavica Golob, podpredsednica ZDUS: Pozdrav vsem prisotnim; poseben pozdrav kegljačicam od
kegljačic iz Dupleka; pozdrav od ge. Mateje Kožuh, predsednice Zveze upokojencev Slovenije, ki
dejansko ne more biti osebno na vseh občnih zborih; iskrene čestitke za delo društva; čestitke za več
kot odlično izvajalcem projekta »Starejši za starejše«; ne smemo pozabiti, da je pri našem delu in v
življenju nasploh najbolj pomembna pozitivna energija.
- Erika Jovanovski, predsednica Komisije za kulturo ZPPZ DU: Pozdrav prisotnim od Franca Lobnika,
predsednika ZPPZ in v svojem imenu; čestitala je za uspešno delo; čestitke za športne dejavnosti;
čestitke za področje kulture; opozorila je na razpise s področja zborovskega petja (MePZ DU Li-Pe,
Spominčice, pevke ljudskih pesmi), literarne dejavnosti (odličen literat g. Franjo Šauperl, g. Drago
Koletnik, dejaven na področju kulture) in na Likovno kolonijo v Izoli, kjer še nismo sodelovali; zaželela
nam je še veliko ustvarjalnosti, dobrega dela, sodelovanja in dobre volje.
- Jože Črnelč, predsednik Kulturnega društva Pekre Limbuš: Čestital je občnemu zboru, pohvalil delo
društva in pozdravil način izvedbe občnega zbora; spregovoril je o Kulturnem društvu Pekre Limbuš
ter vse povabil h kulturnim dejavnostim in prireditvam.
- Konrad Tržan, predsednik DU Mislinja: Prenesel je pozdrav prijateljev iz Mislinje; posebej je
pozdravil našega člana g. Škodnika, njihovega rojaka in bivšo predsednico go. Tejo Pavkovič; čestital
je za delo društva, za način izpeljave občnega zbora, predvsem pa za glasilo, za katerega trdi, da je
tako dobro, da je lahko pravi učbenik za delo društev.

- Slavko Lorenčič, član društva in član MePZ DU Li-Pe: Pozdravil je vse prisotne; zdelo se mu je, da so
bile kegljačice preveč hvaljene, zato je sam še posebej izpostavil mešani pevski zbor; močno kritiko pa
je izrazil (edini razpravljavec in eden redkih izmed članstva) glede časovne omejitve razpravljavcev.
- Konrad Breznik, predsednik UO PGD Pekre: Iskren pozdrav vsem članom; čestitke za delo; povedal
je , da je naše sodelovanje solidno, kolikor priložnosti pač imamo, in tudi prijetno; spregovoril je še
praznovanju častitljive obletnice PGD Pekre; o mnogih intervencijah (poplave, požari, žled), pri
katerih so dobro sodelovali z vsemi krajani in člani DU; pri podobnih akcijah kot je bila letošnja pa
prosijo za sodelovanje vseh v še večjem številu.
- Nada Ramšak, predsednica RK Limbuš in vodja pevk ljudskih pesmi »Spominčice«: Pozdravila je
vse prisotne, čestitala za opravljeno delo in izrazila željo po nadaljnjem dobrem sodelovanju in
izpolnitev načrtovanega dela.
- Franjo Šauperl, Kolpingova družina Limbuš, urednik glasila Lipe: Pozdravil je člane in goste
občnega zbora; Kolpingova družina Limbuš in DU Li-Pe beležita dobro sodelovanje na področju
računalniškega opismenjevanja ter medgeneracijskega socialnega mreženja; kot urednik glasila pa je
izrazil željo ustvarjalcev glasila po povratni informaciji članstva (kritiko, pohvalo, predloge), in sicer na
naslov, ki je objavljen v glasilu.
- Anton Praviček, predsednik DU Pobrežje: spregovoril je o vlogi predsednika, pohvalil je
ekspeditivnost občnega zbora, čestital je kegljačicam; ženskam je voščil za materinski dan;
spregovoril je o delu njihovega društva, o delu na področju občine, o pričakovanjih še boljših
rezultatov za naslednje leto.
- Marija Munda, predsednica RK Pekre: Pozdravila je celoten občni zbor, zahvalila se je za vabilo in za
dobro sodelovanje; članom društva je čestitala za dosedanje delo.
K besedi se ni prijavil nihče več, zato je predsednik delovnega predsedstva, Janez Karničnik, zaključil
občni zbor, se zahvalil za udeležbo in vse prisotne pozval še na neformalno druženje s pogostitvijo.
Zapisala:
Vilma Majerle

Overovatelja zapisnika:
- Ivo Gabrovec
______________________________
-

Vladimir Muršec
_______________________________

Predsednik delovnega predsedstva:
Janez Karničnik

