
Občni zbor TD Majolka, junij 2020 

 

 
 

 
 
 

Z A P I S N I K 
 

Občnega zbora Turističnega društva Majolka 
 

ki je bil v petek, 12. junija 2020, ob 18.00 uri v prostorih Turistične kmetije 
Hari na Spodnji Ščavnici.  

 
K točki 1 

Darja Kovačič, predsednica Turističnega društva Majolka, je otvorila občni 
zbor članov društva in pozdravila vse prisotne člane ter goste.  
V nadaljevanju je predlagala za občni zbor naslednji dnevni red. 

 
Dnevni red: 

 
1. Otvoritev, uvodni pozdrav in sprejem dnevnega reda 
2. Izvolitev organov Občnega zbora (delovno predsedstvo, zapisnikarja in 

dveh overiteljev zapisnika in verifikacijsko komisijo) 
3. Poročilo verifikacijske komisije 
4. Sprejem sklepa o načinu glasovanja 

5. Poročila o delu v letu 2019: 
- Predsednice 

- Blagajničarke 
- Nadzornega odbora 

6. Razprava po poročilih in sprejem poročil 

7. Obravnava sklepa UO o odstopni izjavi iz UO 
8. Nadomestna izvolitev člana UO (predlogi in obravnava kandidatov) 
9. Obravnava in sprejem dopolnitve in čistopisa statuta društva v skladu z 

novo zakonodajo 
10. Obravnava in sprejem: 

- programa delovnih aktivnostih društva za leto 2020 
- finančnega načrta društva za leto 2020 
- predloga o višini članarine za leto 2020 

11. Beseda gostom 
12. Razno 

 
Predlagani dnevni red je bil dan v razpravo. 
Ker dodatnih pripomb k dnevnem redu ni bilo, je bil dnevni red dan na 

glasovanje. 
Soglasno, z dvigom rok, je bil dnevni red  sprejet. 
 

SKLEP št. 1 
 

Člani so soglasno sprejeli predlagani dnevni red občnega zbora. 
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K točki 2 
Predsednica Darja Kovačič je predlagala člane za delovno predsedstvo, in sicer:  

Janka Kralj za predsednika delovnega predsedstva, Marijo Slavič in Janka 
Knipliča za članici delovnega predsedstva. 
Za zapisnikarja je predlagala Janeza Šolarja, za overitelja zapisnika Franca 

Kovačiča in Olgo Kocuvan.  
Za člane verifikacijske komisije je predlagala Vinka Pintariča in Tino Potrč.  
Predlog je bil dan na glasovanje, člani so soglasno sprejeli in potrdili z dvigom 

rok. 
 

SKLEP št. 2 
 
V delovno predsedstvo za vodenje občnega zbora se imenujejo: 

Janko Kralj za predsednika, Marija Slavič in Janko Kniplič za člana 
delovnega predsedstva, Janez Šolar za zapisnikarja, za overitelja 

zapisnika se imenuje Olgo Kocuvan ter Franca Kovačič. Za člana 
verifikacijske komisije se imenujeta Vinko Pintarič in Tina Potrč. 
 

Janko Kralj je prevzel vodenje zbora članov in podal informacijo v zvezi s 
sklepčnostjo in sprejemanjem sklepov glede na navzočnost članov na občnem 
zboru.  

Potem je povzel, da se vsi sklepi na občnem zboru sprejemajo z javnim 
glasovanjem in tako, da se po vsakem poročilu odpre razprava, sklepi o 

poročilih pa se sprejemajo v paketu. 
Drugih dopolnitev in pripomb k dnevnemu redu ni bilo.  
 

K točki 3 
Verifikacijska komisija poda poročilo o prisotnosti oziroma ugotovitev udeležbe 

na občnem zboru, in sicer je na seji prisotnih 30 članov, od skupnega števila 
članov 58 kar pomeni, da je prisotnih  več kot polovica članov društva. Člani 
so svojo prisotnost potrdili na listi prisotnosti, ki je priložena k zapisniku. 

 
SKLEP št. 3 
 

Ugotovljena je sklepčnost Občnega zbora in je potrebna navzočnost za 
sprejemanje sklepov. 

 
 
K točki 4 

Predsednik delovnega predsedstva predlaga članom, da je glasovanje na 
občnem zboru javno. Glasovanje se izvaja z dvigom rok.  
Predlog je bil dan v razpravo, ker razprave ni bilo, je bil dan na glasovanje. 

Predlog je bil soglasno sprejet in potrjen z dvigom rok. 
 

SKLEP Št. 4 
 
Glasovanje na občnem zboru TD Majolka je javno in se potrjuje z dvigom 

rok. 



Občni zbor TD Majolka, junij 2020 

 

K točki 5 

Obravnava in sprejem letnih poročil društva: 
  

Poročilo o delu društva v letu 2019 je podala predsednica društva Darja 
Kovačič.  
V poročilu je posebej izpostavila prireditve, ki jih je društvo uspešno izvedlo v 

letu 2019.  Pri tem je poudarila, da aktivnosti v preteklem letu ni bilo tako 
malo in da so se vse planirane aktivnosti, tudi izvedle. Poročilo je zaključila z 
mislijo, »da smo se člani tega društva združili z namenom povezovanja, 

druženja in uresničevanja skupnih interesov in zastavljenih ciljev na področju 
turistične dejavnosti ter promocije naših krajev, običajev, kulinarike in naših 

znamenitosti, zato bi želela apelirati na vse člane, da bomo le medsebojno 
povezani lahko uresničili poslanstvo, ki smo si ga z ustanovitvijo tega društva 
zadali.«  Poročilo je priloga tega zapisnika. 

 
Poročilo blagajnika društva je podala Anica Mlinarič.  

TD Majolka je v letu 2019 pričelo s finančnim poslovanjem iz leta 2018 v 
znesku 5.026,73 EUR. 
Prihodki v letu 2019 so znašali 6.534,18 EUR, odhodki pa 6.267,56 EUR. 

Prenos stanja na TRR v leto 2020 je 5.293,35 EUR. 
Celotna podrobna vsebina poročila je priloga tega zapisnika. 
 

Poročilo nadzornega odbora je podala predsednica Olga Kocuvan. 
Po celotnem pregledu poslovanja društva nadzorni odbor ni zasledil nobenih 

nepravilnosti. 
Celotno poročilo nadzornega odbora je priloga tega zapisnika. 
 

K točki 6  
Predsednik delovnega predsedstva je vsa poročila dal v razpravo. Ker razprave 

ni bilo, so bila vsa poročila v sklopu dana na glasovanje. Soglasno z dvigom 
rok so bila sprejeta.  
 

SKLEP št. 5 
 
Vsa poročila društva TD Majolka za leto 2018, se sprejmejo v obliki, kot 

so bila predstavljena. Prenos sredstev na TRR v leto 2020 se opravi v 
višini 5.293,35 EUR. 

 
 
K točki 7  

Pri tej točki preda besedo predsednik delovnega predsedstva Janko Kralj, 
predsednici Darji Kovačič, ki seznani člane društva o odstopu s funkcije člana 
UO Brigite Golob, katero je podala v preteklem letu. Člani UO so o odstopni 

izjavi razpravljali in jo sprejeli. Odstopna izjava se da v razpravo, razprave ni 
bilo. 

Predlog o odstopih  je bil dan na glasovanje. Brez pripomb in soglasno je bil 
sprejet  
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SKLEP št. 6 

 
Razreši se dosedanja članica UO Brigita Golob. 

 
K točki 8  
Predsednica Darja Kovačič poda predlog, ki ga je oblikoval UO in predlaga za 

nadomestnega člana UO Vinka Pintariča. 
Predlog je bili  dan v razpravo.  
Ker razprave ni bilo, je bil predlog dan na glasovanje. 

Predlog je bil soglasno sprejet in potrjen z dvigom rok. 
 

 
SKLEP št. 7 
 

Za novega nadomestnega člana UO TD Majolka se imenuje Vinko Pintarič. 
 

K točki 9 
Predsednica društva Darja Kovačič je podala predlog za čistopis statuta 
društva. 

Od leta 2011, ko smo sprejemali statut društva, se dopolnijo členi statuta 8.1 
in se doda novi 3 člen zaradi spremembe zakonodaje tako da se uskladi z novo 
zakonodajo. V statut se istočasno dodajo spremembe statuta katere smo 

sprejeli v letu 2011 in 2015. 
 

Predlog čistopisa spremenjenega statuta se dajo v razpravo. 
Ker pripomb na spremembe ni bilo se soglasno z dvigom rok potrdi novi statut 
TD Majolka. 

 
SKLEP št. 8 

 
Sprejme se soglasno novi statut TD Majolka in velja od 12. junija 2020. 
 

 
K točki 10 
Predsednica Darja Kovačič je predstavila program dela društva TD Majolka za 

leto 2020. Zaradi koronavirusa je vrsta dogodkov, ki smo jih planirali, žal 
odpovedana, bo pa se tekom leta dopolnjeval program. Predsednica je prosila 

člane, naj spremljajo spletno stran društva, kjer bodo objavljeni prihodnji 
dogodki. 
Program dela društva za leto 2020 je priloga k temu zapisniku. 

Anica Mlinarič je predlagala finančni plan društva za leto 2020, ki je priloga k 
temu zapisniku. 
S strani predsednika delovnega predsedstva je bila v razpravo dana tudi višina 

članarine za leto 2020 v višini 10,00 EUR, na člana društva. 
Predsedujoči je predlagani program dela, finančni plan za leto 2020 in znesek 

višine članarine v nespremenjeni višini dal v razpravo. Ker pripomb in 
predlogov ni bilo, je predsedujoči vsebino poročil in višino članarine dal na 
glasovanje.  

Soglasno je bil predlog sprejet in potrjen z dvigom rok. 
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SKLEP št. 9 

 
Sprejme se program aktivnosti društva TD Majolka s finančnim planom 

za leto 2020 v predloženi vsebini. 
Članarina društva za leto 2020 pa je 10,00 EUR. 
 

 
K točki 11  
Predsednik  delovnega predsedstva Janez Šolar je dal besedo gostom. 

Predstavnica krajevne skupnosti Črešnjevci – Zbigovci Jerneja Jančar, je 
pozdravila člane društva in čestitala ob uspešnem delovanju ter izrazila željo 

za čim večje sodelovanje s KS Črešnjevci-Zbigovci. 
 
 

K točki 12 
Pri točki razno ni bilo razprave prisotnih članov. 

 
Ker v nadaljevanju ni bilo nobene razprave, se je predsednik delovnega 
predsedstva zahvali vsem za udeležbo in sodelovanje ter ob 20.00 zaključil 

občni zbor.  
 
Spodnja Ščavnica, 12. junija, 2020 

 
Zapisnikar:                                               Predsednik delovnega predsedstva: 

Janez Šolar        Janko Kralj 
 
 

 
 

Overitelja zapisnika:  
 
Olga Kocuvan 

 
 
Franc Kovačič 


