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ZAPISNIK 
 

ustanovnega zbora članov 

Zelenega kroga Krško, društva za kvaliteto mestnega življenja in ekologijo 
 
 
(v nadaljevanju DRUŠTVO), ki je bil 14. maja 2007 v prostorih hotela Sremič v Krškem, z 
začetkom ob 16.00 in koncem ob 17.40. 
 
Na ustanovnem zboru članov (v nadaljevanju ZBOR) je bilo 5 prisotnih: Aleš Suša, Martin Bedrač, 
Aleksandra Voglar, Metod Vodeb in Marjana Škerbenc; 
 
Udeležence je pozdravil član iniciativne skupine za ustanovitev društva Aleš Suša in predlagal 
naslednji dnevni red: 
 

1. Izvolitev delovnega predsedstva in volilne komisije. 
2. Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
3. Uvodno poročilo Aleša Suše o nastanku in razvoju pobude za ustanovitev društva. 
4. Branje in obravnava temeljnega akta društva. 
5. Sprejem sklepa o ustanovitvi društva. 
6. Izvolitev organov društva:  

� izvršni odbor: predsednik, tajnik in blagajnik;  
� nadzorni odbor: trije člani;  

7. Razno. 
 
 

Ad. 1 
V delovno predsedstvo sta bila soglasno izvoljena Aleš Suša in Martin Bedrač, volilno komisijo pa 
so sestavljali kar vsi udeleženci zbora. 
 

Ad. 2 
Delovno predsedstvo je ugotovilo, da je zbor sklepčen. Prisotni so soglasno sprejeli predlagani 
dnevni red. 
 

Ad. 3 
Aleš Suša je podal uvodno poročilo o dosedanjem razvoju zamisli društva. 
 

Ad. 4 
Prebran je bil temeljni akt društva, ki je bil po razpravi soglasno sprejet.  
 
 
 



 
Ad. 5 

Delovno predsedstvo je ugotovilo, da je pristopno izjavo podalo 5 bodočih članov. Prisotni so 
soglasno sprejeli 
 
USTANOVITVENI SKLEP: Pristopno izjavo k društvu je podpisalo 5 članov, s čimer je 
izpolnjen zakonski pogoj za njegovo ustanovitev. Ugotavljamo, da je Zeleni krog Krško, društvo za 
kvaliteto mestnega življenja in ekologijo s tem ustanovljeno. 

Dodatno so sprejeli še 

1. SKLEP: Zbor sprejema predlagani temeljni akt društva. 

Ad. 6 
Zbor je soglasno izvolil naslednje organe društva: 
 
a) izvršni odbor 
 

� predsednik: Aleš Suša 
� blagajnik: Martin Bedrač 

 
2. SKLEP: Naloge tajnika bo za nedoločen čas oz. do izvolitve tajnika na eni od naslednjih 
sestankov IO opravljal kar predsednik društva. 
 
b) nadzorni odbor 
 

� Marjana Škerbenc 
� Metod Vodeb 
� Aleksandra Voglar 

 
Izvoljeni predsednik se je v svojem imenu in imenu preostalih članov, izvoljenih v organe društva, 
prisotnim zahvalil za izkazano zaupanje. Predlagal je, da sprejmejo še naslednje sklepe: 
 
3. SKLEP: Zbor pooblašča izvršni odbor društva za nujne spremembe temeljnega akta, ki bi se 
morda izkazale za potrebne po mnenju organov društva. 
 
4. SKLEP: Zbor pooblašča blagajnika, da odpre bančni račun društva (TRR), predsednika in 
blagajnika društva pa poooblašča, da upravljata s sredstvi na njem. 
 
5. SKLEP: Članarina društva za leto 2007 znaša 10 EUR, medtem ko so šoloobvezni člani društva 
do dopolnjenega 18. leta starosti oproščeni plačila članarine. 
 
Sklepi so bili soglasno potrjeni. 
 

Ad. 7 
Predsednik je predlagal sklic sestanka IO takoj po končani registraciji društva, ko bo predstavil 
podroben program dela društva v letu 2007 in razdelil zadolžitve aktivnim članom. O poteku 
aktivnosti v smeri registracije društva se poroča predsedniku društva. 
 
 
 
         Zapisal                 Predsednik društva 

     Martin Bedrač                            Aleš Suša 


