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Na podlagi 25. člena Statuta OZS in na podlagi Poslovnika o delovanju organov OZS je NO na seji 
dne 20.05.2013 v prostorih Modre dvorane, Podpeška 2, Brezovica pri Ljubljani, s pričetkom ob 

19.00 uri obravnaval spodaj navedene točke in sprejel naslednje   
 
 

S K L E P E  
k obravnavanim točkam dnevnega reda 

 
 

Prisotnost in dnevni red 
 
Na seji so bili prisotni člani NO: Gregor Kumer, Aleš Kušar, Miha Mačus 
Ostali prisotni: Gregor Humerca 
Odsotni vabljeni:  / 
 
Dnevni red seje je bil soglasno sprejet. 
 
Seja NO se je pričela ob 19.00 uri.  
 
 
Dnevni red: 
 

Za sejo NO OZS predlaga predsednik NO OZS naslednji dnevni red:  

1. Pregled realizacije predhodnih sklepov NO OZS 
2. Ustno poročilo gen.sekretarja o tekoči problematiki in odprtih zadevah 
3. Pregled sklepov sprejetih na zadnji skupščini OZS (izvedena v aprilu 2013) 
4. Spremljanje dela Predsedstva OZS (predlog g. Mačus) 
5. Razno 
 
 
AD 1. Pregled realizacije predhodnih sklepov NO OZS 
 
Na sestanku smo obravnavali predhodni zapisnik in preverili realizacijo predhodno dogovorjenih 
sklepov NO OZS. Ugotovljeno je bilo da so bili vsi sklepi realizirani v celoti medtem ko je bil sklep 
NO-2013/004 realiziran le delno, zato NO OZS na to tematiko sprejema nov sklep. 
 
Sklep NO-2013/009 
Pisarna OZS je zadolžena, da pri oblikovalcu spletnih strani, preveri možnosti in ceno 
postavitve portala, na katerem bodo objavljeni vsi zapisniki sestankov, vsi člani OZS pa 
bodo imeli dostop do portala z enotnim geslom. Rok 1 mesec. 
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AD 2. Ustno poročilo gen.sekretarja o tekoči problematiki in odprtih zadevah 
 
GS je prisotne člane NO OZS podrobno seznanil z obravnavano tematiko na sejah Predsedstva 
OZS (vsa vsebina in sklepi so tudi zajeti v zapisnikih sej Predsedstva OZS) in o tekoči problematiki 
pri delovanju pisarne OZS.  
 
Sklep NO-2013/010 
Člani NO OZS potrjujejo, da so seznanjeni z vso tekočo in aktualno problematiko OZS. Vso 
to problematiko je obravnavalo tudi Predsedstvo OZS na svojih rednih sejah. 
 
 
AD 3. Pregled sklepov sprejetih na zadnji skupščini OZS (izvedena v aprilu 2013) 
 
GS je prisotne člane NO OZS seznanil z osnutkom zapisnika zadnje skupščine OZS, katera je bila 
izvedena v aprilu 2013. 
 
Člani NO OZS smo pregledali osnutek zapisnika in večjih pripomb nanj ni bilo. Pisarna OZS naj čim 
prej oblikuje končni zapisnik in o njem informira vse svoje člane. Rok 14 dni. 
 
Sklep NO-2013/011 
Realizacijo navedenih sklepov bo NO OZS preveril na naslednjem sestanku. 
 
 
AD 4. Spremljanje dela Predsedstva OZS (predlog g. Mačus) 
 
Član NO Miha Mačus je pripravil predlog spremljanja finančno-materialnega poslovanja OZS. 
Prisotni so soglašali z omenjenim predlogom in predlagali, da se član NO Miha Mačus in GS Gregor 
Humerca sestaneta z računovodkinjo OZS ga.Sonjo Intihar Šadl. Na sestanku naj bi se dogovorili o 
vsebini in dinamiki finančnih poročil, ki bi jih pošiljalo računovodstvo vodstvu OZS v skladu s 
predlogom. 
 
Sklep NO-2013/012 
Miha Mačus in Gregor Humerca se sestaneta z računovodkinjo OZS in se dogovorita o 
pripravi ter vsebini in dinamiki pošiljanja računovodskih in finančnih poročil Nadzornemu 
odboru in Predsedstvu OZS. 
 
AD 5. Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Naslednji sestanek NO OZS se organizira okvirno v avgustu 2013.  
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. Original podpisan zapisnik se hrani v pisarni OZS.  
 
Ljubljana, 20.05.2013 
 
 
Zapisnikar:       Overitelj: 
Gregor Humerca       Gregor Kumer, predsednik NO OZS 


