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Zadeva

4. redni občni zbor Združenja Gibanje za pravičnost in razvoj

Dokument

Zapisnik sestanka

Datum in kraj
Pripravila

23. maj 2009, ob 15:00 uri v Prireditvenem centru Maribor (PCM),
Partizanska 12, Maribor
Emilija Kercan

Prisotni

Člani društva GPR (Priloga 1)

Ob 15.00 je predsednik društva ugotovil sklepčnost Občnega zbora in imel pozdravni nagovor.
Kot posebna gostja Občnega zbora je Hauser Vilina iz galerije Arka pozdravila navzoče in se
zahvalila za možnost predstavitve kiparskega dela razstave »Umetniki za Darfur«, ki je bila v
prostorih PCM. Dela iz razstave so podarjena, s prodajo teh se zbrana sredstva namenjajo za
pomoč beguncem v Darfurju.
Delo Občnega zbora je potekalo po naslednjem dnevnem redu, ki je bil objavljen z vabilom.
DNEVNI RED:
1. Volitve delovnega predsedstva in volilne komisije
2. Potrditev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 3. občnega zbora in Poročilo o delovanju Gibanja za pravičnost in razvoj v
letu 2008
4. Finančno poročilo za leto 2008
5. Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2009
6. Razno
POTEK OBČNEGA ZBORA:
1. Volitve delovnega predsedstva in volilne komisije
V delovno predsedstvo je predsednik Radovan Stanislav Pejovnik (v nadaljevanju Stane
Pejovnik) predlagal:
Marjan Holc, predsednik
Emilija Kercan, zapisnikar
Sabina Kosmatin, overovitelj zapisnika
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Igor Ukmar, overovitelj zapisnika
Skladno s 4. in 8. členom Poslovnika Občni zbor izvoli delovno predsedstvo z javnim
glasovanjem z večino navzočih članov Občnega zbora z dvigom rok.
SKLEP 1: Predsedstvo je bilo soglasno izvoljeno.

2. Potrditev dnevnega reda
Delovno predsedstvo je ugotovilo, da ni predlogov sprememb dnevnega reda.
SKLEP 2: Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

3. Potrditev zapisnika 3. občnega zbora in Poročilo o delovanju Gibanja za pravičnost in
razvoj v letu 2007
3.1 Potrditev zapisnika 3. občnega zbora
Overoviteljica zapisnika 3. občnega zbora
Sabina Kosmatin je ugotovila, da je zapisnik 3. občnega zbora skladen s potekom občnega zbora
in ga predlagala Občnemu zboru v sprejem.
SKLEP 3.1: Občni zbor sprejme zapisnik 3. občnega zbora Gibanja za pravičnost in razvoj.
3.2 Poročilo o delovanju Gibanja za pravičnost in razvoj v letu 2008
Poročilo je predstavil predsednik društva dr. Stane Pejovnik (Priloga 2)
SKLEP 3.2 : Občni zbor je sprejel predloženo poročilo o delovanju Združenja gibanje za
pravičnost in razvoj za leto 2008.
4. Finančno poročilo za leto 2008
Članica nadzornega odbora Gaja Lašič je ugotovila, da so predsednica nadzornega odbora Majda
Peterlin ter člana nadzornega odbora Gaja Lašič in Peter Demšar preverili delo društva ter
zaključili, da je poslovanje društva bilo zakonito in skladno s Pravilnikom o finančno
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materialnem poslovanju združenja Gibanje za pravičnost in razvoj.
Finančno poročilo je predstavila : podpredsednica Silva Logar (Priloga 3)
SKLEP 4 : Občni zbor je sprejel predloženo finančno poročilo Združenja gibanje za
pravičnost in razvoj za leto 2008.
5. Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2009
5.1. Predlog programa dela
Predlog je predstavil član upravnega odbora Miro Mihec (Priloga 4)
SKLEP 5.1: Občni zbor je potrdil program dela za leto 2009.
V razpravi so člani podali mnenja in pobude za delovanje Gibanja v prihodnje.
Stane Pejovnik:
- GPR bo poslal mail vsem članom in simpatizerjem s prošnjo, da poravnajo članarino
oziroma donirajo, kolikor lahko, za delovanje Gibanja,
- GPR bo poslal prošnjo organizacijam in podjetjem za donacije,
- med glavnimi cilji v letu 2009 je ureditev spominske sobe dr. Janeza Drnovška,
- iskanje idej med ljudmi, kako pomagati revnim, kako uresničiti, da zavrženo hrano (ali tik
pred iztekom roka) dostavimo revnim na dostojen način,
- poudarek na medgeneracijski solidarnosti – ker družine ne izpolnjujejo več vloge do
starejših, je potrebno povezati generacije med seboj in pomagati starejšim,
- morebitno srečanje GPR v jeseni 2009 na Bogenšperku, da se ohrani tradicija srečanja na
gradu,
- dve lipi na Bogenšperku bi označili s ptičjo hišico.
Damjan Ružič:
- predlaga, da se naredi »trgovina«, kjer bi lahko vsak poceni kupil oziroma dobil stvari
pred iztekom roka,
- sam je posadil 2 drevesi za Janeza Drnovška in vsako leto pripravi nekaj sadik, ki so nam
na voljo za zasaditev.
Vesna Arhar Štih:
- sprejeta je direktiva iz EU, da se poreže in zavrže nezrelo grozdje, zato poziva, da bi GPR
odreagiralo in to preprečilo.
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Dejan Unger:
- dela z otroci in prosi za podporo oziroma sodelovanje,
- ponovno zagnal projekt »Izmenjava dobrin«.
Stane Pejovnik:
- predlaga debato o podanih predlogih v Mariboru, da se najdejo tudi konkretne rešitve.
Miro Mihec:
- predlagana debata je dejansko evalvacija družbe, ali sistem služi ljudem, ki je že v
programu delovanja PCM.
5.2.Predlog finančnega načrta
Predlog je predstavila podpredsednica Silva Logar (Priloga 5)
SKLEP 5.2: Občni zbor je potrili finančni načrt za leto 2009.

6. Razno
Ni bilo razprave.

Ljubljana, 26. maj 2009

Predsednik društva:

dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Overovitelja zapisnika:

Sabina Kosmatin
Igor Ukmar

Zapisnikar:

Emilija Kercan
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