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IZVEDBA ZBORA ČLANSTVA HUMANITARNEGA DRUŠTVA NIKOLI SAM 
- PREDLOG SKLEPOV 

 
 

Sklepčnost in sprejem dnevnega reda 
 

Predsednik društva ugotovi, da je Zbor članstva sklepčen, zato predlaga, da Zbor članstva sprejme naslednji 
dnevni red: 

 
01. Imenovanje delovnega organa zbora; 

02. Obravnava in sprejem Poslovnega poročila in Poročila Nadzornega odbora za leto 2021; 

03. Obravnava in sprejem Poročila o izvedbi programa društva v letu 2021; 
04. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji finančnega načrta za leto 2021; 

05. Obravnava in sprejem Programa društva za leto 2022; 
06. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2022; 

07. Razrešitev dosedanjega člana Nadzornega odbora društva in imenovanje novega člana NO; 

08. Določitev višine članarine za leto 2022; 
09. Razno in predlogi članstva. 

 
 

Predlog sklepa št. 1:  
Ugotovljeno je, da je bil zbor članstva sklican pravočasno in soglaša s predlogom načina izvedbe. Istočasno 

Zbor članstva potrjuje predlagani dnevni red. 

 
Ad 1. Izvolitev delovnega organa zbora članstva 

 
Za izvedbo zbora članstva moramo imenovati delovni organ zbora. Izvršni odbor društva je predlagal za člane 

delovnega organa naslednje: za predsedujočega ___________________ , za zapisnikarja ________________ 

, za overovatelja zapisnika pa ____________________  
 

Predlog sklepa št. 2:  
V delovni organ zbora članstva se imenuje naslednje člane: 

- Za predsedujočega zbora se imenuje _____________________ 

- Za zapisnikarja zbora članstva se imenuje __________________ 
- Za overovatelja zapisnika se imenuje ______________________ 

 
 

Ad 2. Obravnava in sprejem Poslovnega poročila in Poročila Nadzornega odbora za leto 2021 
 

Poslovno poročilo in Poročilo Nadzornega odbora društva je članom posredovano kot priloga k vabilu. 

 
Predlog sklepa št 3: 

Zbor članstva sprejema in potrjuje Poslovno poročilo in Poročilo Nadzornega odbora za leto 2021. 
 

 

Ad 3. Obravnava in sprejem Poročila o izvedbi programa društva v letu 2021 
 

Poročilo o izvedbi programa društva za leto 2021 je članom posredovano kot priloga k vabilu. 
 

Predlog sklepa št. 4: 
Zbor članstva sprejema in potrjuje Poročilo o izvedbi programa društva za letu 2021. 

 

http://nikolisam.si/
mailto:nikolisam@outlook.com


   

2 

 

Humanitarno društvo NIKOLI SAM, Bratovševa ploščad 6, 1000 Ljubljana 

Spletni naslov: http://nikolisam.si   

E-pošta: nikolisam@outlook.com                                         

DŠ:  29377579            TRR: 0201-4008-9753-773 

 
Ad 4. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji finančnega načrta za leto 2021 

 
Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2020 je članom posredovano kot priloga k vabilu.  

 

Predlog sklepa št. 5: 
Zbor članstva sprejema in potrjuje Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2021. 

 
 

Ad 5. Obravnava in sprejem Programa društva za leto 2022 

 
Program društva za leto 2022 je članom posredovano kot priloga k vabilu. 

 
Predlog sklepa št. 6: 

Zbor članstva sprejema in potrjuje Program društva za leto 2022. 
 

 

Ad 6. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2022 
 

Finančni načrt društva za leto 2022 je članom posredovano kot priloga k vabilu. 
 

Predlog sklepa št. 7: 

Zbor članstva sprejema in potrjuje Finančni načrt društva za leto 2022. 
 

 
Ad 7. Razrešitev dosedanjega člana Nadzornega odbora društva in imenovanje novega člana NO 

 
Na seji Nadzornega odbora društva dne 24.2.2022 je član odbora Janez Jurman izrazil željo, da se ga razreši 

s funkcije člana NO. Na podlagi izražene volje dosedanjega člana Janeza Jurmana, predsednica NO Silva Vičič 

predlaga zboru članstva, da ga razreši in imenuje novega član NO. 
 

Predlog sklepa 8: 
Zbor članstva sprejme sklep, da se dosedanjega člana NO Janez Jurmana razreši s funkcije člana in za novega 

člana NO društva imenuje ______________________ do izteka mandata organom društva leta 2024. 

 
 

Ad 8. Določitev višine članarine za leto 2022 
 

Izvršni odbor društva predlaga Zboru članstva predlaga v sprejem treh spodaj navedenih predlogov sklepa:  

 
Predlog sklepa št. 9/1: 

Zbor članstva potrjuje članarino za leto 2022 v višini najmanj 18,00 €, za člane skupine joga pa v višini najmanj 
15,00 €. 

 
Predlog sklepa št. 9/2: 

Zbor članstva zaradi epidemioloških razmer in omejitev druženja je bilo posledično izvajanje rednih dejavnosti 

zelo omejeno, potrjuje, da se članom društva, ki so poravnali članarino v letu 2021 prizna članarina za leto 
2022. Le-to pa lahko po lastni presoji in volji vplačajo tudi v letu 2022, niso pa obvezni. 

 
Predlog sklepa št. 9/3: 

Zbor članstva sprejema in potrjuje, da se članom društva, ki imajo nižje mesečne prihodke članarina za leto 

2022 oprosti na podlagi predhodne pisne prošnje dotičnega člana. 
 

 
Ad 8. Razno in predlogi članstva 
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