ZAPISNIK
8. seje upravnega odbora društva prijateljstva SLOAZ, ki je bila v sredo, 21. septembra 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 : Andrej Kompara, Rajko Slokar, Damjana Pavlica, Bruna Pahor, Maks Černus in Vedran
Stepančič, konferenčno: Goran Gačnik,
Člani nadzornega odbora: Igor Juren.
Tajnik - sekretarka društva: Silvana Matelič
Odsotnost opravičili:
Člani upravnega odbora: Mladen Franko, Mitja Jelnikar, Jože Unverdorben, Jožko Člekovič, Peter Tevž.
Člani nadzornega odbora: Tanja Drobnič.
Odsotnosti niso opravičili: Dušan Olaj kot član UO ter Vasilij Tratnik, Franc Živec, kot člani NO.
Predsednik društva začne sejo UO, pozdravi vse prisotne člane in ugotovi prisotnost 6 članov UO, 1 član UO želi
prisostvovati konferenčno, kar na osnovi določil statuta pomeni, da UO lahko veljavno sprejema sklepe.
G. Juren vpraša, kako bo teklo konferenčno glasovanje in predlaga, da je to telefonsko. Ga Pahor predlaga, da se to
naredi ob koncu seje odbora za vse predloge sklepov.
Prisotni se strinjajo z dopolnitvijo.
Predsednik predlaga sledeči
dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 7. seje UO
2. Poročilo o aktivnostih društva od 23. junija 2016 do 21. septembra 2016
3. Izvedba 4. pohoda po Mihajlovi poti
4. Razno
Sklep št. 1 : Sprejme se predlagani dnevni red.
Predsednik razdeli prisotnim dodatno gradivo za sejo in sicer poročilo o aktivnostih društva do 21. septembra 2016 in
vabilo na 4. pohod po Mihajlovi poti.
(gradivo v prilogi)

AD 1)
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Predsednik poda kratko poročilo o vsebini in izvedbi sklepov 7. seje UO, ki je bila 23. junija 2016. Ugotovimo lahko,
da so vsi sklepi prejšnje seje izvedeni. Pojasni, da je sklep št. 3 izveden tako, da ne bo potrebno imenovati komisije
temveč se zadeva rešuje sporazumno v dogovoru z vsemi vpletenimi.

Predsednik vpraša. Če ima kdo od prisotnih pripombe na zapisnik.
Pripombo poda g. Slokar, in sicer, da je potrebno zapisati, da je bil en član UO proti sklepom 2., 4., in 5. v zapisniku.
Sklep št. 2 : Sprejme se zapisnik 7. seje UO, ki je bila 23. junija 2016 z dopolnitvijo.
AD 2)
Predsednik poda daljše poročilo o delu društva od 23. junija do danes. Iz poročila je razvidno, da je bilo društvo
aktivno in prisotno pri vseh dogodkih s poudarkom na dogovarjanjih za zamenjavo spominske plošče na Vitovljah.
Rajko Slokar predlaga, da naj bo ob njej vidno zapisano, kdaj je bil star spomenik postavljen z napisom: postavili
krajani Vitovelj 1983. Krajevno skupnost, prebivalce in Zvezo borcev je potrebno seznaniti z zamenjavo in pridobiti
njihovo strinjanje.prav tako je potrebno poskrbeti, da bo sedanja plošča spravljena v muzej kot trajni spomin.
Predsednik prebere vsebino ponudbe za zamenjavo plošče, skupno je strošek cca 2.500 EUR. Finaciranje je obljubil
župan mesta Ganja. Za ta namen je bilo tudi poslano pismo županu mesta Ganja.
Dodaten predlog je, da se ohrani videz spominske plošče, da se staro ploščo prenese v spominsko sobo Mihajla v
Šempasu .
V nadaljevanju dobi besedo g. Černus in natančneje poda informacije o poteku projekta asfaltacije ceste Lokve –
Čepovan, ki naj bi se izvedla letos ob priliki 20-obletnice sodelovanja SLOAZ. Nosilec projekta g. Maks Černus in
predsednik društva sta obiskala strokovno svetovalko in župana na Mestni občini Nova Gorica in si zagotovila
podporo pri izvedbi aktivnosti za ureditev ceste v letu 2016. Udeležila pa sta se tudi sestanka na DRSI. Predračunska
vrednost projekta je za izgradnjo enega kilometra poti je 750.000 eur, zaradi zahtevnosti poteka trase ceste. Vendar
ostaja odprto vprašanje, kako speljati financiranje projekta iz sredstev druge države, ko ne gre za javno zbiranje
investitorja. Razloženo je bilo, da je financiranje projekta politično pogojeno. Če bo politika za to, se bo financiralo s
sredstvi Azerbajdžana, če pa ne bo, bo problem. Pripravili bomo pismo o nameri, s katerim bi se država Azerbajdžan
zavezala za financiranje rekonstrukcije odseka ceste proti Čepovanu po predhodnem obisku predstavnikov
Azerbajdžana in ogledu na terenu. Planiramo, da bi bil odsek ceste rekonstruiran do 5. pohoda po Mihajlovi poti v
letu 2017. Pomoč pri lobiranju na DRSI je ponudi tudi Jože Unverdorben.
Predsednik društva pove, da so predstavniki Azerbajdžana povedali, da so pripravljeni vložiti 2,5 mio eur za to cesto.
Naš predlog je, da bi bila rekonstrukcija ceste enostavnejša in tako tudi cenejša.
Predsednik pove, da je g. Azer na proslavi v Ozeljanu, katere smo se udeležili tudi člani UO našega društva, seznanil
g. Arčona (župana MONG) in g. Brgleza (predsednika državnega zbora) o delu društva SLOAZ, ki po težavah v
začetku letošnjega leta, dela dobro naprej in ima vso njihovo podporo. Da bo poskušal organizirati obiske delegacije iz
SLO pod vodstvom predsednice komisije prijateljstva SLOAZ Mirjam Bon Klanjšček še v letošnjem letu. G. Azer
nas je seznanil tudi s tem, da se končuje njegov mandat v Sloveniji in odhaja za veleposlanika v Ukrajino. Občasno bo
še prihajal v Ljubljano, dokler ne bo postavljen njegov namestnik.
Vedran Stepančič pove, da gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Azerbajdžanom ni dobro. Poda predlog za
ustanovitev trgovinske zbornice za mala in srednje velika podjetja, ki bi vzpodbujala podjetnike iz obeh držav za
sodelovanje in izvoz. Povezati se je potrebno s poslovnim klubom v Ljubljani in gospodarskim atašejem SLO v
Bakuju. Za primer pove, kako poteka gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Kanado.
Nastala bi podlaga za povečanje števila članov društva SLOAZ.
Bruna Pahor spomni, da je bil župan Ganje zelo naklonjen povezovanju s podjetji v Sloveniji.
Predsednik predlaga, da bi organizirali sestanek zainteresiranih , kjer bi se člani društva pogovarjali s podjetniki na
temo sodelovanja z Azerbajdžanom.
G. Slokar poudari, da je vloga društva vzpodbujevalna, da se je potrebno pogovoriti z ministrstvom, da pomagajo
oblikovati trgovinsko zbornico. Pisno gradivo, ki bo sestavni del predloga poslanega na ministrstvo, pripravi g.
Stepančič.
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Sklep št. 3 : Sprejme se poročilo o aktivnostih društva od 23. junija 2016 do 21. septembra 2016 z dopolnitvami.
AD 3)
SLOAZ organizira 4. pohod po Mihajlovi poti, ki bo 23. oktobra 2016. Predsednik poroča o dosedanjih opravljenih
nalogah v zvezi s pohodom. Osebno vabilo je društvo poslalo g Zakir Hasanovu, obrambnemu ministru Azerbajdžana
in general štabu Slovenske vojske, glede na obljubo ministra ob obisku v SLO, da bodo njihovi predstavniki
sodelovali na pohodu.
Na vabilo se je odzval g. Milan Kranjc, obrambni ataše RS v Ankari in obljubil , da se bo srečal z general majorjem
Azerbajdžana in govoril z njim glede našega vabila na pohod.
Prav tako bo naš član Rudi Pečovnik na sejmu v Bakuju med 23. In 30. Septembrom in bo pomagal lobirati za
udeležbo na pohodu. Jože Unverdorben je poslal vabilo na pohod tudi Združenju prijateljstva HR v zagreb in
pričakuje odgovor glede njihove udeležbe.
Bruna Pahor je že na 7. seji predlagala, da bi bil pohod tudi druženje članov društva, ker letos nismo organizirali
vsakoletnega druženja za člane društva.
Rajko Slokar kot vodja organizacije za izvedbo pohoda pove, da ni še dobil odgovora na poslano vabilo od
Azerbajdžana, Združenja AZ HR, Ne vemo, koliko bo pripadnikov slovenske vojske….Sklepamo, da jih bo več kot
lani. Našim članom še nismo poslali vabila, to bomo naredili jutri, tudi zaradi pridobitve donacij. Pohod bomo objavili
v Primorskih novicah, Delu, na Planinski zvezi Slovenije, vabilo poslati v zamejstvo, na TIC, na spletno stran društva.
V medsebojnem pogovoru so sledile teme vezane na pohod: ali bomo imeli ceremonialno konjsko vprego, ali bosta
vabljeni OŠ Šempas in Čepovan za kratek kulturni program, dogovor z Avrigom za avtobusni prevoz, kulinarika, itd..
Predsednik predlaga, da se jutri pošlje članom splošno vabilo z napovedjo navodila, kasneje navodila o pohodu.
Predsednik predlaga člane odbora, ki bodo odgovorni za organizacijo pohoda:
1. Rajko Slokar – vodja odbora
2. Maks Černus – pogostitev
3. Bruna Pahor, finančno področje
4. Jože Unverdorben – stiki s Hravškimi društvi in skupino članov iz Rogaške
5. Damjana Pavlica – program v Šempasu in donacije
6. Dora Levpušček – priprava in izvedba kulturnega programa
7. Goran Gačnik, stiki z udeleženci obrambnih enot iz AZ in SLO
8. Jože Člekovič, organizacija udeležencev veteranskih organizacij AZ in SLO
9. Milan Žižmond, organizacija prevozov pohodnikov in drugih udeležencev
O ostalih podrobnostih se v naslednjih dneh dogovarjata vodja pohoda in predsednik neposredno.
Igor Juren obljubi finančno donacijo njegovega podjetja v višini 100 eur za pohod tudi za letošnje leto.
Sklep št. 4 : Upravni odbor sprejme vse predlagane sklepe glede organizacije letošnjega pohoda in predlaga
čimprejšnji sklic odbora za izvedbo pohoda.
AD 4)
Predsednik obvesti UO, da je društvo SLOAZ je od Azerbajdžana prejelo 12.300 eur finančne donacije, ki je
namenjena projektom medsebojnega sodelovanja. Azerbajdžan preko projektov izvaja svoje programe, kot je npr.
postavitev spomenika miru v Kungoti pri Mariboru.
Bruna Pahor predlaga,da se sprejme splošni sklep UO o pokrivanju stroškov društva , ki nastanejo pri izvajanju nalog
oz. pri pripravi skupnih projektov ter morebitnih drugih stroških pri obiskih raznih predstavnikov iz Azerbajdžana.
Predlaga tudi, da bi za 4. pohod naročili tisk majic, ki bi jih prodajali za minimalno ceno npr. 5 eur.
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Predsednik predlaga, da se članom UO ali drugim članom društva, ki ob potovanjih z lastnim prevoznim sredstvom za
namene društva, izplačajo potni stroški v višini 0,25 eur na prevoženi kilometer. Člani UO se strinjajo.
Damjana Pavlica se zavzema, da bi nekaj več sredstev vložili tudi v ponudbo muzeja v Šempasu, kjer bi obiskovalci
lahko kupili kakšen suvenir, majico, ali kaj podobnega. UO soglaša, da bomo skupaj s KS Šempas dogovorili te
potrebe.
Nekaj pridobljenih sredstev bo potrebno potrošiti za pogostitve obiskov, saj je do sedaj večinoma stroške pokrivala
MONG oz krajevne skupnosti, največ pa KS Šempas.
Sklep št. 5: Članom UO se ob potovanjih z lastnim prevoznim sredstvom za namene društva, izplačajo potni
stroški v višini 0,25 eur na prevoženi kilometer, prav tako se priznajo drugi morebitni stroški v zvezi z
izvajanjem projektov ali obiskov delgacij.
Predsednik predlaga, da se naroči študentu Gašperju Čefarinu delo pri ažuriranju spletne strani društva o vseh
dosedanjih dogodkih in postavitvi vabila in programa za 4. Mihajlov pohod.
Sklep št. 6: UO soglaša, da se angažira študenta in se izvede ažuriranje spletne strani. Gradiva posredujeta
predsednik in Rajko Slokar.
Sklep št. 7: UO zadolži sekretarko in finančnico, da pripravita vse potrebno za pošiljanje plačilnih nalogov za
članarino za leto 2016 tistim, ki še niso poravnali članarine.

Seja zaključena ob 19:30

Nova Gorica: 21.9. 2016

Zapisala: Silvana Matelič

Predsednik :
Andrej Kompara
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