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Z A P I S N I K  
ZBORA ČLANSTVA  

 
Humanitarnega društva NIKOLI SAM, ki se je odvijal  24. 3. 2022 ob 16.30 uri v prostorih 

Četrtne skupnosti Center na Štefanovi 11 

 
Na Zboru članstva je bilo prisotnih 21 članov. Lista prisotnosti je priloga tega zapisnika v originalu. 

 
Sklepčnost in sprejem dnevnega reda 
 
Ugotovi se, da je Zbor članstva sklepčen. 

Hkrati z vabilom na zbor članstva dne so člani prejeli 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. 
 

Sklep št. 1: 

Zbor članstva soglasno sprejme in potrdi 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 TRUDI ČERNOŠA, za zapisnikarja MATEJA BONČINA, za 
overovatelja zapisnika pa NADA JELOVŠEK.  

 
Sklep št. 2:  

V delovni organ zbora članstva se imenuje naslednje člane: 
- Za predsedujočega zbora se imenuje TRUDI ČERNOŠA 

- Za zapisnikarja zbora članstva se imenuje MATEJA BONČINA 

- Za overitelja zapisnika se imenuje NADA JELOVŠEK 
 

Delovni organ Zbora članstva opravi tudi verifikacijo prejetih glasovnic po elektronski pošti in navadni pošti, 
zapisnika in oddanih glasov o predlaganih sklepih ter poroča o sklepčnosti. 

 

ZA je glasovalo 21 članov, PROTI ni bil nihče. 
 

 
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. 

 

Sklep št 3: 
Zbor članstva sprejme in potrdi Poslovno poročilo in Poročilo Nadzornega odbora za leto 2021. 

 
ZA je glasovalo 21 članov, PROTI ni bil nihče. 
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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. 

 
Sklep št. 4: 

Zbor članstva sprejema in potrdi Poročilo o izvedbi programa društva za letu 2020. 

 
ZA je glasovalo 21 članov, PROTI ni bil nihče. 

 
 

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.  

 
Sklep št. 5: 

Zbor članstva sprejme in potrdi Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2021. 
 

ZA je glasovalo 21 članov, PROTI ni bil nihče. 

 
 

Ad 5. Obravnava in sprejem Programa društva za leto 2022 
 

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

 
Sklep št. 6: 

Zbor članstva sprejme in potrdi Program društva za leto 2022. 
 

ZA je glasovalo 21 članov, PROTI ni bil nihče. 
 

 

Ad 6. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2022 
 

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

Sklep št. 7: 

Zbor članstva sprejme in potrdi Finančni načrt društva za leto 2021. 
 

ZA je glasovalo 21 članov, PROTI ni bil nihče. 
 

Ad 7. Razrešitev dosedanjega člana Nadzornega odbora 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 JANO KULAŠIČ do izteka mandata organom društva leta 2024. 
 

ZA je glasovalo 21 članov, PROTI ni bil nihče. 
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Ad 8. Določitev višine članarine za leto 2022 

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

 
Predlog sklepa št. 9: 

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

najmanj 15,00 €. 
 

ZA je glasovalo 21 članov, PROTI ni bil nihče. 
 

Predlog sklepa št. 10: 

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. 
 

ZA je glasovalo 21 članov, PROTI ni bil nihče. 
 

Predlog sklepa št. 11: 

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. 

 
ZA je glasovalo 21 članov, PROTI ni bil nihče. 

 

 
Ad 9. Razno in predlogi članstva 

 
Pod to točko ni bilo predlogov za obravnavo, zato je predsedujoča Trudi Černoša ugotovila, da je dnevni red 

izčrpan in ob 17.20 uri zaključila Zbor članstva. 
 

 

Zapisnikar 
Mateja Bončina 

 
 

Overitelj zapisnika 

Nada Jelovšek 
                                                                                       Predsedujoča zboru 

                                                                               Trudi Černoša 
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