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Na podlagi 25. člena Statuta OZS in na podlagi Poslovnika o delovanju organov OZS je NO na seji 

dne 28.03.2013 v prostorih Modre dvorane, Podpeška 2, Brezovica pri Ljubljani, s pričetkom ob 
19.30 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 
Odsotni vabljeni: Miha Mačus  (službene obveznosti) 
 
Dnevni red seje je bil soglasno sprejet. 
 
Seja NO je bila napovedana za 19.00 uro, toda zaradi dolžine seje predsedstva, ki je potekala pred 
tem, se je seja NO pričela ob 19.30 uri.  
 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled realizacije predhodnih sklepov NO OZS 
2. Ustno poročilo gen.sekretarja o tekoči problematiki in odprtih zadevah 
3. Priprava na skupščino OZS za leto 2012 

a. Pregled in potrditev prispelih poročil organov OZS 
b. Izdelava poročila NO OZS 
c. Pregled in potrditev gradiva za skupščino OZS 

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 sklepi NO-2012/001 in NO-2012/003 realizirani v 
celoti medtem ko je bil sklep NO-2012/002 realiziran le delno, zato NO OZS na to tematiko 
sprejema nov sklep. 
 
Sklep NO-2013/004 
Pisarna OZS je zadolžena, da uredi vse potrebno, da se v bodoče na spletni strani ustvari 
portal, na katerem bodo objavljeni vsi zapisniki, člani OZS pa bodo imeli dostop do portala z 
geslom. 
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AD 2. Ustno poročilo gen.sekretarja o tekoči problematiki in odprtih zadevah 
 
GS je prisotne podrobno seznanil z obravnavano tematiko seje Predsedstva OZS z dne 28.01.2013 
in 28.03.2013. Vsa vsebina in sklepi so tudi zajeti v zapisnikih sej Predsedstva OZS 
 
Sklep NO-2013/005 
Člani NO OZS potrjujejo, da so seznanjeni z vso tekočo in aktualno problematiko OZS, ki jo 
je obravnavalo Predsedstvo OZS na svojih rednih sejah. 
 
 
AD 3. Priprava na skupščino OZS za leto 2012:  

- pregled in potrditev prispelih poročil organov OZS 
- izdelava poročil NO OZS 
- pregled in potrditev gradiva za skupščino OZS 

 
Skladno z ugotovitvijo, da so bili na skupščini OZS v novembru 2012 izvoljeni novi člani organov 
OZS (delovnih teles), je GS pozval k izdelavi poročil  predsednike vseh delovnih teles OZS (tako 
starih delovnih teles kot tudi novih). Prisotna člana NO OZS sta pregledala prispela poročila in med 
drugim ugotovila da določena poročila še manjkajo. Hkrati je iz prejetih poročil razvidno, da 
nekatere komisije svojega dela niso/ne upravljajo v skladu s pričakovanji (omenjeno bo v letnem 
poročilu NO OZS). 
Na podlagi prispelih poročil in opravljenega dela bo predsednik NO OZS pripravil poročilo, ki bo 
predhodno usklajeno z ostalimi člani NO OZS. 
Člani NO OZS smo pregledali do sedaj predloženo gradivo za skupščino OZS 2012 in ugotavljamo, 
da je gradivo več ali manj pripravljeno, nismo pa se spuščali v vsebinsko presojo gradiva. Tu mislim 
predvsem na računovodske izkaze o delovanju OZS za leto 2012 in spremembe statuta. O vsebini 
teh dokumentov bi morali spregovoriti na prihajajoči skupščini OZS (omenjeno bo v letnem poročilu 
NO OZS). 
 
Sklep NO-2013/006 
GS je zadolžen, da ponovno pozove predsednike delovnih teles OZS, kateri še niso poslali 
svojih poročil, da to naredijo. NO OZS bo izdelal svoje poročilo in ga do 2.4.2013 predal GS. 
 
Sklep NO-2013/007 
Člani NO OZS potrjujejo, da so seznanjeni s prispelimi poročili organov OZS in jih potrjujejo.  
 
Sklep NO-2013/008 
Člani NO OZS potrjujejo, da so seznanjeni z gradivom za skupščino OZS za leto 2012 in ga 
potrjujejo.  
 
 
 
AD 4. Spremljanje dela Predsedstva OZS 
 
Člani NO OZS se bodo (vsaj z enim članom) še naprej udeleževali sestankov Predsedstva OZS in 
konstruktivno sodelovati pri odprtih razpravah. 
 
 
AD 5. Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
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Naslednji sestanek NO OZS se organizira okvirno v maju 2013.  
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. Original podpisan zapisnik se hrani v pisarni OZS.  
 
 
 
Ljubljana, 28.03.2013 
 
 
 
 
Zapisnikar:       Overitelj: 
Gregor Humerca       Gregor Kumer, predsednik NO OZS 


