ZAPISNIK
druge seje upravnega in nadzornega odbora DU Šmartno ob Paki v sredo 13. septembra 2017 ob 8. uri
v prostorih društva.
Dnevni red:
1.

Pregled zapisnika 1. seje

2.

Izlet članov društva v Šmartno pri Litiji

3.

Prispevek za prevoze udeležencev letovanj

4.

Koriščenje društvenih prostorih (akontacija)

5.

Pleskanje prostorov

6.

Razno

Navzoči: Avgust Reberšak, Marjan Knez, Konrad Steblovnik, Danilo Arčan, Alojz Šmigovec in
Romana Marolt. Upravičil se je Rudi Meh.
Ad 1.
Zapisnik prve seje upravnega in nadzornega odbora z dne 22. marca 2017 je prebral predsednik društva
Avgust Reberšak. Na zapisnik ni pripomb.
Ad 2.
DU Šmartno ob Paki organizira izlet v Šmartno pri Litiji. Izlet bo 23. septembra 2017. Do sedaj je
prijavljenih petinštirideset udeležencev. Z udeležbo smo zaenkrat zadovoljni. Pohvaliti velja Konrada
Steblovnik in Marjana Knez, ki sta z objavo v glasilu Š.O.P. obvestila vse naše člane. Po krajši razpravi
navzoči sprejmejo
SKLEP: Člani UO in nadzornega odbora soglašajo s programom izleta, ki ga je pripravil Marjan
Knez . Izlet bo 23. septembra 2017 v Šmartno pri Litiji z okolico. Cena izleta je 25,00 evrov za
člane in 30,00 evrov za nečlane. Vstop udeležencev bo kot doslej v Gorenju, Paški vasi, Šmartnem
in Rečici ob Paki.
Ad 3.
Pod to točko dnevnega reda predsednik pove, da smo sofinancirali prevozne stroške za udeležence
letovanj v Izoli in Bosni in sicer 10,00 evrov po osebi. Nekaj navzočih je bilo mnenja, da bi potem
morali sofinancirati tudi vse izlete, kar pa je nemogoče zaradi prevelikih stroškov. Da smo se odločili
za takšno sofinanciranje je »kriv« finančni priliv v višini 400,00 evrov kot sponzorstvo za organiziranje
predavanja v spomladanskih mesecih v gostišču Malus. Znesek je bil odvisen od števila udeležencev. V
ta namen je bila sklenjena sponzorska pogodba, ki je v arhivu. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP: Sofinancirajo se udeleženci letovanja v Izoli in v BIH v višini 10,00 evrov po osebi.
Ad 4.
Pod to točko navzoči ugotavljajo, da bi lahko prostore, ki jih imamo v najemu od občine Šmartno, bolje
izkoristili. Prostore bomo zapolnili z več dejavnostmi, ki jih bo društvo organiziralo na primer
razgibajmo telo, družabne igre, razna praznovanja itd. Cena za najem prostora bo odvisna od tega, kaj
bo najemnik prinesel s seboj. Več kot bo kupil pri nas, nižji bo strošek najema. Po živahni razpravi je
bil sprejet

SKLEP: Predno bomo prostore dajali v najem, se moramo pogovoriti z lastnikom to je občino.
Šele po tem se bomo pogovarjali o pavšalnem ali drugem znesku najemnine prostora.
Ad 5.
Navzoči ugotavljajo, da so društveni prostori potrebni obnove, predvsem pleskanja. K pleskanju naj bi
pristopili še v tem letu. Danilo Arčan predlaga, da bi dobili sponzorja, ki bi nam sofinanciral strošek
pleskanja. Obljubil je, da bo poiskal strokovnjaka, ki bo povedal, kolikšen bi bil strošek s knaufom. Po
razpravi so navzoči sprejeli
SKLEP: Danila Arčan se zadolži, da poišče strokovnjaka, ki bo povedal kolikšna bi bila cena za
ureditev prostorov s knaufom. Potem se bomo pogovarjali o sponzorjih.
Ad 6.
Predsednik društva prebere odpoved Hilde Trop s 1. 12. 2017. Hilda Trop bo v tem času pomagala najti
zamenjavo za delo, ki ga je opravljala pri društvu. Podrobno se bomo z njo pogovorili naslednjo sredo,
to je 20. 9. 2017.
V nadaljevanju seje se je razvnela živahna razprava o obveščanju članov društva in dejavnostih, ki jih
društvo izvaja. Najprej je potrebno narediti spisek vseh dejavnosti, ki se v društvu že izvajajo in potem
dodati še nove (razgibajmo telo, družabne igre). Ponudbo za razgibajmo telo bo naredila in predstavila
Maja Bric. Športne dejavnosti v društvu bo napisal športni referent Alojz Šmigovec. Tudi vse ostale
dejavnosti društva kot so: pletenje in kvačkanje, igranje taroka, tretje življenjsko obdobje, družabne igre
…. Skratka vse dejavnosti, ki jih društvo izvaja se morajo napisati. Na podlagi teh zapisov se bodo za
objave v Š.O.P. in na netu dogovarjali referenti skupaj s predsednikom društva Avgustom Reberšak in
Konradom Steblovnik. Do 15. oktobra se morajo podatki oddati za objavo v občinskem listu Š.O.P.
Konrad Steblovnik si želi čim več podatkov in slik za spletno stran. Na takšen način bomo ovrgli kritike
nekaterih članov o slabi obveščenosti.
Danilo Arčan predlaga, da bo organizirali turnir v igranju taroka. Navzoči so predlog podprli in ga
zadolžili za sprotno obveščanje o vsem, kar bo naredil na tem predlogu.
Več pozornosti moramo nameniti povezovanju med društvi posebno z invalidi.
Navzoči predlagajo, da se na naslednji seji pregleda realizacija sklepov in potrditev zapisnika.

S tem je bil dnevni red izčrpan in predsednik društva Avgust Reberšak je sejo zaključil ob 9.45. uri.

Šmartno ob Paki 27. 9. 2017

Zapisala
Romana Marolt

