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Na podlagi 25. člena Statuta OZS in na podlagi Poslovnika o delovanju organov OZS je NO na seji 
dne 29.09.2014 v prostorih Modre dvorane, Podpeška 2, Brezovica pri Ljubljani, s pričetkom ob 

21.30 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 
Ostali prisotni:  Gregor Humerca – GS OZS 
Odsotni vabljeni:  Miha Mačus – član NO 
 
Dnevni red seje je bil soglasno sprejet. 
 
Seja NO se je pričela ob 21.30 uri (namesto ob 19.00), saj se je predhodni sestanek nekoliko 
zavlekel. 
 
 
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 2014) 
4. Spremljanje dela Predsedstva OZS 
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 razen spodaj navedenega 
sklepa.  
 
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.  
 
Sklep ostaja nerealiziran. Glede na finančno situacijo, NO OZS predlaga, da se objava zapisnikov 
Predsedstva in NO, do nadaljnjega vrši na način kot do sedaj (torej na uradni spletni strani OZS).  
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AD 2. Ustno poročilo gen.sekretarja o tekoči problematiki in odprtih zadevah 
 
GS je prisotna člana 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-2014/015 
Člana NO OZS potrjujeta, da sta seznanjena 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) 
 
Člana NO OZS sva pregledala zapisnik zadnje skupščine OZS izvedene v aprilu 2014. Ugotovljeno 
je bilo, da so bili vsi sklepi iz omenjenega zapisnika realizirani. 
 
Sklep NO-2014/016 
Vsi sklepi iz zapisnika zadnje skupščine OZS (april 2014) so realizirani. 
 
 
AD 4. Spremljanje dela Predsedstva OZS  
 
GS (g. Humerca) je predstavil tri mesečno vsebinsko in osnutek finančnega poročila za obdobje od 
Julij – September 2014. 
GS je prav tudi predstavil finančno poročilo o delovanju OZS v letu 2014 (jan. – sept 2014). Poročilo 
je vsebovalo: 

- Realizacija po stroškovnih mestih jan. – avg. 2014 
- odprte postavke terjatev do kupcev avgust 2014 
- odprte postavke do dobaviteljev avgust 2014 
- stanje kreditov avgust 2014 

 
V kolikor bomo kot NO OZS eventualno želeli pridobiti neke bolj podrobne informacije v zvezi z 
posameznim segmentom delovanja OZS, bomo le te naknadno pisno zahtevali od GS. 
Naslednje poročilo o delovanju OZS mora GS pripraviti do 15. januarja 2015 in sicer za obdobje od 
1.9. – 31.12. 2014. 
 
Sklep NO-2014/017 
Člana NO OZS sta se seznanila s vsebinskim poročilom in z osnutkom finančnega poročila o 
delovanju OZS, za obdobje od Julij – Sept. 2014 pripravljeno s strani GS. Končno poročilo za 
omenjeno obdobje mora GS podati NO OZS do 15. Oktobra 2014. 
 
 
AD 5. Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Naslednji sestanek NO OZS se organizira okvirno v decembru 2014.  
Seja je bila zaključena ob 22.30 uri. Original podpisan zapisnik se hrani v pisarni OZS.  
        
       Gregor Kumer, predsednik NO OZS 


