ZAPISNIK
7. seje Upravnega odbora društva SLOAZ, ki je bila v četrtek, 23. junij 2016 ob 17.00
v prostorih društva na Gradu Kromberk, Grajska cesta 1, Nova Gorica

Vabljeni:
Člani upravnega odbora: ( 13 ) Andrej Kompara, Mladen Franko, Dušan Olaj, Mitja Jelnikar, Peter Tevž, Goran
Gačnik, Jože Unverdorben, Rajko Slokar, Damjana Pavlica, Bruna Pahor, Maks Černus, Vedran Stepančič, Jožko
Člekovič.
Člani nadzornega odbora: Vasilij Tratnik, Tanja Drobnič, Franko Živec ter namestniki: Igor Juren in Božena Kolman
Finžgar.
Tajnik: Silvana Matelič
Prisotni:
Člani upravnega odbora( 7 ): Andrej Kompara, Jože Unverdorben, Rajko Slokar, Damjana Pavlica, Bruna Pahor,
Maks Černus in Jožko Člekovič.
Člani nadzornega odbora: Igor Juren.
Tajnik - Sekretarka društva: Silvana Matelič in član Milan Žižmond
Odsotnost opravičili:
Člani upravnega odbora: Mladen Franko, Mitja Jelnikar, Goran Gačnik in Vedran Stepančič.
Člani nadzornega odbora: Tanja Drobnič, Franko Živec ter namestnica: Božena Kolman Finžgar.
Odsotnost niso opravičili: Dušan Olaj in Peter Tevž, člana UO in Vasilij Tratnik, predsednik NO.

Predsednik društva začne sejo UO, pozdravi vse prisotne člane in ugotovi prisotnost večine članov UO, kar na
osnovi določil statuta pomeni, da UO lahko veljavno sprejema sklepe. Predlaga sledeči
dnevni red:
1. Konstituiranje upravnega odbora, zapisnik občnega zbora, zapisnik nadzornega odbora
2. Poročilo o delu društva od občnega zbora 6.4.2016 do 7. seje upravnega odbora
3. Program dela društva za leto 2016
4. Zadolžitve članov upravnega odbora
5. Razno
Sklep št. 1 : Sprejme se predlagani dnevni red.
Predsednik razdeli prisotnim dodatna gradiva za sejo in sicer poročilo o delu društva od 6. aprila do seje UO in
predlog programa dela društva za leto 2016. ( gradiva v prilogi)
AD 1 )
Predsednik ugotovi, da smo na volitvah na občnem zboru 6. aprila letos, izvolili dva nova člana UO in sicer Jožka
Člekoviča in Vedrana Stepančiča. Prav tako imamo novo izvoljeno tajnico-sekretarko društva Silvano Matelič.
Predsednik jih predstavi in zaželi sedanjim in novim članom uspešno delo v UO in konstruktivno medsebojno
sodelovanje.
Zapisnik občnega zbora je v prilogi vabila. Obravnavamo sledeče predloge podane na občnem zboru in so navedeni v
zapisniku:
A) upravni odbor naj zahteva opravičilo g. Azera Khudiyeva za poseg v društveno demokracijo

B) upravni odbor se mora opredeliti glede predloga Območnega združenja ZB Nova Gorica in pisma Krajevnega
odbora ZB Čepovan, kjer navajajo, da je sanacija grobnice v Čepovanu nestrokovno izvedena.
Glede zahteve za opravičilo g. Azer Khudiyeva, namestnika veleposlanika Rep. Azerbajdžana v Ljubljani, je bila
temeljita razprava pri kateri so sodelovali vsi člani UO in podano je bilo večinsko mnenje, da se ne zahteva opravičila,
temveč se ob priliki obiska na veleposlaništvu v Ljubljani izrazi osebno Azerju kritično mnenje članov društva glede
poseganja v notranjo demokracijo društva. Podano je bilo tudi mnenje dvojice članov UO, ki nista bila prisotna na
seji Gorana Gačnika in Vedrana Stepančiča, ki sta telefonsko in po e-mailu sporočila njuno stališče, da se ne zahteva
opravičila od diplomata tuje države in da se organizira obisk in pogovor na veleposlaništvu v Ljubljani.
Sklep št. 2: UO sprejme sklep, da se ne zahteva opravičila od g. Azerja, za poslano pismo zahvale društvu,
temveč, da se mu to pove ustno , ob priliki obiska delegacije društva na veleposlaništvu v Ljubljani, da je bil
to neprimeren poseg v društveno demokracijo.
UO ugotavlja, da obnova grobnice v Čepovanu v preteklosti ni bila nikoli tema pogovorov ali sklepov na upravnem
odboru. Obnovo sta vodila Ivan Trop, kot predsednik komisije za spomenike pri ZZB Nova Gorica in tedanji
predsednik društva Ivan Bašin.
Rajko Slokar predlaga, da se imenuje komisija članov SLOAZ in ZB Nova Gorica, ki prouči celotno problematiko in
predlaga rešitve.
Sklep št. 3: UO soglaša s predlogom, da se imenuje skupna komisija, ki naj prouči pripombe in predlaga
rešitve.
Rajko Slokar poda komentar na zapisnik občnega zbora 6.4.2016. Ugotovi, da je bilo na seji prisotnih 29 članov in
ne 30 , kot je zapisano v zapisniku.
Igor Juren, poda pripombe v imenu 2 članov in 1 namestnika člana Nadzornega odbora, ki so navedene v predhodno
poslanem zapisu. Komentira števila vpisanih na listi za občni zbor 6.4.2016 in število glasovnic, na osnovi katerega so
potekale volitve za novega predsednika društva SLOAZ. S poudarkom na sum nepravilnega glasovanja.
Jože Unverdorben zavrača sum na nepravilno vodenje občnega zbora in poudari, da je on in delovno predsedstvo
vodilo občni zbor pravilno. Prav tako poda ostale pravne proti- argumente navedbam v zapisniku NO kot
neutemeljene in neargumentirane.
Predsednik Andrej Kompara, člani UO Bruna Pahor, Damjana Pavlica in Maks Černus podajo pisne in ustne dokaze
za to, da je večina ugotovitev NO brez pravne in statutarne osnove in predstavljajo neupravičeno kritiko na vodenje
in delo prejšnjega UO, pripravo občnega zbora in na samo vodenje občnega zbora. Vsekakor pa vsi soglašamo s
nekaterimi priporočili članov NO, ki so upravičeni in jih bo potrebno pri bodočem delu društva odpraviti.
Jožko Člekovič ugotavlja, da smo imeli na občnem zboru izvoljeno volilno in verifikacijsko komisijo, glasovi so bili
pravilno prešteti in se ujemajo s prisotnostjo in pravico do glasovanja in ne sme biti dvoma v izid volitev. Za vse
dvome in morebitne nepravilnosti je bil pravi čas povedati na občnem zboru. Vpraša tudi Igorja Jurena ali bi v
primeru izvolitve drugega kandidata za predsednika društva ravnali enako, Igor Juren odgovori, da bi ravnali enako.
Predsednik pove, da je Upravna enota Nova Gorica izdala odločbo in potrdila spremembo zastopnika društva, potrdila
je legitimnost občnega zbora 6.4.2016, da je vse skladno s statutom, razen pripombe na zapisnik občnega zbora, da so
nadomestne volitev organov društva za štiri leta in ne na tri, kot je zapisano v zapisniku. Upravna enota je opozorila
na to neskladnost zapisnika s statutom.
Plačilo članarine, da je po statutu dovoljeno samo z nakazilom na TRR, se pa v praksi v večini društev uporablja
možnost plačila tudi v gotovimi. Poudarjeno je, da je bilo omogočeno plačilo članarine vsem, ki je niso poravnali do
31.12.2015, da jo poravnajo v gotovini pred sejo občnega zbora. Poleg tega se predoči dopis , z dne 1. dec. 2015, z
opomini vsem članom, ki do roka niso poravnali , da plačajo po priloženi položnici.
Milan Žižmond je predal UO pisno izjavo, glede njegove oprostitve plačila članarine zaradi njegovega osebnega
prostovoljnega dela pri pripravi prostorov za seje in urejanje sedeža društva na Gradu Kromberk.
Sklep št. 4: UO ne predlagamo ponovnega sklica upravnega odbora zaradi oprostitve plačila članarine člana
Milana Žižmonda, argumentirana je bila njegova oprostitev plačila.
Sklep št. 5: Upravni odbor je obravnaval pripombe iz zapisnika nadzornega odbora v celoti, jih argumentiral
in ugotovil, da so navedbe neutemeljene, zato jih upravni odbor zavrača, ob tem pa tudi sprejema nekatera
upravičena priporočila ali predloge NO za boljše delo društva v bodoče in za nadaljne razvijanje prijateljstva
med slovenskim in azerbajdžanskim narodom.

AD 2)
Predsednik poda kratko poročilo o delu društva od občnega zbora do danes. Iz poročila je razvidno, da je bilo društvo
dokaj aktivno in prisotno pri vseh dogodkih s poudarkom na projektu asfaltacije ceste Lokve – Čepovan, ki naj bi se
izvedla letos ob priliki 20- obletnice sodelovanja SLO-AZ Z nosilcem projekta g. Maksom Černusom sta obiskala
strokovno svetovalko in župana na Mestni občini Nova Gorica in si zagotovila podporo pri izvedbi aktivnosti za
ureditev ceste v letu 2016. Na DRSI je bil poslan dopis s prošnjo, da nam pomagajo izpeljati projekt rekonstrukcije
ceste (dopis v prilogi). G. Maks Černus predlaga sestanek na DRSI v Ljubljani z namenom, da pospešimo realizacijo
projekta. Pomoč pri lobiranju na DRSI ponudi tudi Jože Unverdorben.
G. Jože Unverdorben doda aktivnosti v zvezi s sestankom s predsednikom društva prijateljstva Hrvaških društev
g.Karafilipovičem in predlaga, da se jim pošlje vabilo na naš Mihajlov pohod.
Sklep št 7: Sprejme se poročilo o delu društva v obdobju 6.4.2016 do 23.6.2016 z dopolnitvami.
AD 3)
Predsednik predstavi predlog programa dela društva do konca leta 2016, ki je sinteza programov, ki sta ju na občnem
zboru predstavila kandidata za predsednika društva. Poudari, da mora biti program kratek in operativen, saj je za
njegovo realizacijo malo časa. Poziva vse člane UO in drugih organov, da se angažirajo pri izvedbi programa.
V razpravi so bile podane nekatere dopolnitve ali novi predlogi za program dela v letu 2016.
Predsednik pove, da smo prijavili program dela društva na razpis ministrstva za kulturo Azerbajdžana in pove, da po
zagotovilih Azerja imamo precejšnjo možnost za pridobitev sredstev iz tega vira. Prav tako imamo predlog, da se
finančno podpre obnovo plošče na Vitovljah, kjer je Mihajlo ustreljen in so jo leta 1983 postavili sami domačini.
Obljubo za denar je dal župan mesta Ganja na obisku pri nas.
Bruna Pahor predlaga, da se društvo vključi v nove projekte v letu 2016, če bodo za to možnosti.
Jože Člekovič predlaga, da se društvo predstavi na prireditvi v Novi Gorici Kulinarika in vinarji ali na podobni
prireditvi v Azerbajdžanu.
Sklep št. 8: Sprejme se program dela društva za leto 2016 z dopolnitvami.
AD 4 )
Predsednik predstavi zadolžitev članov upravnega odbora društva (dodano zapisniku, v prilogi)
Sklep št. 9: Sprejme se zadolžitve članov upravnega odbora društva ter se pošlje v obravnavo vsem
predlaganim za morebitne pripombe.
AD 5 )
Bruna Pahor poda problematiko odnosa društva do ustanoviteljev Društva SLOAZ in sicer društva seniorjev. Ivan
Bašin je bil v času ustanovitve Društva SLOAZ predsednik seniorjev zato ne razume takega odnosa do njih.Člani
seniorjev so tudi kolektivni člani Društva SLOAZ in na tem občnem zboru niso volili. Prav tako ocenjuje, da ni prav,
da so častnim članom odvzete volilne pravice in da ne morejo biti samo lepotni dodatek društva. Predlaga spremembo
statuta Društva SLOAZ, kjer so opredeljene pravice častnih članov tako, da bodo imeli tudi častni člani pravico voliti.
Sklep št. 10: Prvemu sklicu Občnega zbora se predlaga popravek statuta Društva SLOAZ, tako, da se
omogoči volilno pravico tudi častnim članom Društva SLOAZ.
Seja zaključena ob 19.45
Nova Gorica: 6.4.2016
Zapisala: Silvana Matelič
Predsednik :
Andrej Kompara

