ZAPISNIK ZBORA ČLANOV DRUŠTVA NOVO MESTO
dne 8. 5. 2013 ob 19h v Mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine
Prisotnih 36 članov
Predsednik v odstopu Mitja Simič je najprej nagovoril in pozdravil vse navzoče ter predlagal,
ker zbor še ni bil sklepčen, da se njegov pričetek odloži za najmanj pol ure. V tem času je
mag. Mojca Špec Potočar, direktorica Razvojnega centra Novo mesto in podžupanja mestne
občine, predstavila Regionalni razvojni program za obdobje 2014 – 2020.
Vodenje zbora je nato kot predsednik delovnega predsedstva prevzel Matjaž Verbič, ki je
ugotovil da je zbor sedaj sklepčen. V delovno predsedstvo je predlagal še Toneta Škerlja in
Stašo Vovk, za zapisnikarico Evo Simič ter za overitelja zapisnika Slobodana Novakoviča in
Stašo Vovk. Za verifikacijsko komisijo pa je predlagal Ivana Hrovatiča (kot predsednika),
Marjana Kuharja in Marijana Lapajneta.
Matjaž Verbič je nato vodil zbor po naslednjem dnevnem redu:
1. Poročila predsednika, blagajnika in nadzornega odbora ter razprava po poročilih.
2. Razrešnica starim organom društva in volitve novih organov.
3. Programske usmeritve za nadaljnje delo društva in razprava.
AD 1
a) Poročilo o preteklem delu društva je podal Matjaž Verbič, ki je dve leti nadomeščal
predsednika v odstopu Mitjo Simiča. (Glej priloženo poročilo!)
b) Matjaž Verbič je kot blagajnik društva nato prebral pisno blagajniško poročilo in ga
razdelil vsem prisotnim. (Glej priloženo poročilo!)
c) Poročilo nadzornega odbora (v sestavi Marjan Kuhar, Vinko Manček in Eva Simič) je
nato podal predsednik odbora Marjan Kuhar.
Vsa poročila je zbor soglasno sprejel. Pripomb po poročilih ni bilo.
AD 2
Zbor članov je nato soglasno potrdil razrešnico staremu predsedniku in upravnemu odboru
društva. Za novega predsednika društva je bil nato predlagan in soglasno izvoljen umetnostni
zgodovinar Tomaž Golob, stanujoč v Novem mestu, Pod Trško goro 78, roj. 11. 2. 1967,
državljan Slovenije. Za novi upravni odbor so bili predlagani naslednji kandidati: Mojca
Novak, Zdenko Picelj, Tina Cigler, Sonja Simčič, Marija Gregorčič Kožuh, Tone Škerlj,
Mitja Simič, Staša Vovk, Marjan Moškon, Igor Vidmar, Joža Miklič in Slobodan
Novakovič.
Za nadzorni odbor pa so bili predlagani Matjaž Verbič, Ivan Hrovatič in Eva Simič.
Vsi kandidati so bili izvoljeni z enim vzdržanim glasom.
Novi upravni odbor bo na svoji prvi seji izmed sebe izvolil tajnika in blagajnika.
AD 3
Novoizvoljeni predsednik društva Tomaž Golob je nato predložil svoje predloge za nadaljnje
programske usmeritve društva, katerih glavni poudarki so:

- sodelovanje z vsemi zainteresiranimi deležniki v Novem mestu,
- prirejanje pogovornih večerov in javnih tribun,
- zagovarjanje javnega interesa,
- aktivno sodelovanje pri obeležitvi 650-letnice ustanovitve Novega mesta,
- obuditev delovanja problemskih delovnih skupin,
- možnost kandidiranja v mestni svet,
- obeležitev 20-letnice delovanja Društva Novo mesto.
(Glej prilogo!)
Vsi prisotni so se strinjali s predloženim programom za nadaljnje delo društva. Bistvenih
pripomb ni bilo, zato je zbor članov omenjene programske usmeritve soglasno sprejel.
Vodja zbora Matjaž Verbič se je nato zahvalil vsem sodelujočim in zbor ob 21h
zaključil.

Zapisala:
Eva Simič ___________________

Overitelja zapisnika:
Staša Vovk _________________
Slobodan Novakovič ___________________

Predsedujoči zbora članov:
Matjaž Verbič _________________

