.Društvo za urbano okolje – Odbor za lepšo Staro Šiško –DUO

ZAPISNIK
društva za urbano okolje – Odbor za lepšo Staro Šiško - DUO

Kraj:
Datum:

Jesenkova 1, Ljubljana
12.3.2018 s pričetkom ob 17.uri

Navzoči:

M. Lipnik, B. Smodiš, D. Pielick, M. Perišič, A. Rajšter, S. Simić, M.
Mikolič, A. Cibic, J. Stare, N. in J. Dolenec

Zapisnik prejmejo:

Vsi člani DUO

Dnevni red:
Občni zbor društva DUO
Razprava o 'Nalogah DUO v letu 2018 in 2019'

Ad1
Po ugotovljeni sklepčnosti ( 11 članov društva) je predsednica M. Lipnik odprla redni 10.
občni zbor društva DUO (z volitvami).
Izglasovano je bilo delovno predsedstvo: M. Lipnik, M. Mikolič in D. Pielick, za zapisnikarja
J. Dolenec in za overitelja zapisnika N. Dolenec in A. Rajšter.
Sledilo je poročilo predsednice M. Lipnik o delovanju društva oz. o opravljenih zadevah v
preteklih treh letih od zadnjega občnega zbora:
Vključevali smo se po možnostih in primernosti obravnavanih vsebin v Mrežo za prostor,
udeleževali smo se sestankov predstavnikov za okolje pri varuhinji č.p., angažirali smo se
vedno znova za ureditev statusa Stare cerkve, urgirali smo ureditev prometnega režima,
osvetljenosti, urejanja javnih površin, ipd., na našem območju in širše, kjer prebivajo člani
DUO. Vztrajno smo, skupaj s prizadetimi sosedi, kontaktirali z Energoplanom in MOL zaradi
gradbene jame in gradnje. Kot vsako leto so se krajani in člani društva udeleževali akcij
odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlin. Uredili in na novo vzpostavili smo spletno stran
društva. Udeleževali smo se po svojih predstavnikih tudi zunanjih akcij za varstvo okolja, in
naslovili na Državnega pravobranilca več intervencijskih zahtevkov. Skrbno nadziramo in
urgiramo glede neurejenosti v prostoru (zbiranje odpadkov, sanacija razpadajočih objektov v
okolišu, urgence za vzdrževanje »gradbenih zemljišč« v pripravi), kontaktirali smo večkrat
MOL in MOP za ureditev postopkovnih in vsebinskih nepravilnosti pri pripravi in izdelavi
prostorskih aktov za območje Stara Šiška, urejali smo preko VČP odnose z »gradbeno
inšpekcijo« in z MOP, pripravili smo del gradiva za pridobitev statusa »društva v javnem
interesu« in za postopke varstva »javnih površin« (predvsem Elaborat za Staro cerkev) in
vse potrdili ter preverili v postopku pravnega nadzora s strani pravno informacijskega centra
(PIC), kolikor toliko smo vzdrževali živ stik s Četrtno skupnostjo, itd.
Predsednica M. Lipnik je izrazila svojo pripravljenost, še ta mandat voditi društvo DUO, kar
so vsi prisotni sprejeli z odobravanjem.
B. Smodiš pa želimo, da ostane podpredsednik DUO.
Ker S. Simić ni pripravila finančnega poročila za leto 2016 in 2017, je to opravila predsednica
skupaj z računovodkinjo.
Na poročilo predsednice, tudi finančno poročilo, ni bilo pripomb.

Sklep 1: Prisotni sprejemajo poročila o delovanju društva v preteklih letih in jih soglasno
potrjujejo.
Nato so bili prisotni v razpravi mnenja, da članarina ostane še naprej 10 EUR in da tudi
statuta društva za sedaj ne spreminjamo.
Nujno pa je izvršiti prenos blagajniških poslov, zato je bil sprejet naslednji
Sklep 2: Do prihodnje seje DUO mora S. Simić opraviti predajo blagajniških poslov in
dokumentacije gospe A. Cibic, oz. kar je še potrebno v tej zvezi, nato predsednica M.Lipnik
skupaj z .A.Cibic uredi vse glede podpisov v Delavski hranilnici.
Upravni in nadzorni odbor pisnih poročil nista podala, vendar so bili prisotni mnenja, da v
administrativnem smislu – razen zastoja v blagajniških poslih- v letu 2016 in 2017 ni bilo
problemov.
Nato so bile v skladu s Statutom društva opravljene volitve novega vodstva društva za
urbano okolje in članov delovnih teles.
• Za predsednico DUO je predlagana M. Lipnik
• Podpredsednik ostane B. Smodiš
•

V upravni odbor predlagamo:
Predsednica: M. Lipnik (tudi v funkciji stikov z javnostmi)
Podpredsednik: B. Smodiš
Tajnica: J. Dolenec
Pomočnik tajnice: N. Dolenec
Blagajničarka: A. Cibic
Pomočnica blagajničarke: M. Vetrih
Član UO: J. Stare

•

Nadzorni odbor:
B. Pišek
T. Vilar
A. Rajšterr

•

Disciplinska komisija:
B. Pišek
M. Matičič
D. Pielick

.

Mandat funkcij bo dve leti.
Nato je bil sprejet
Sklep 3: Na podlagi poročil in opravljenih volitev se razreši dosedanje organe društva in
vodenje društva prevzamejo novi organi. Statuta DUO ne spreminjamo, ostane kot do
sedaj. Članarina ostane 10 EUR.
Sestanki društva bodo tudi v bodoče vsak drugi ponedeljek ob 17.00 na Jesenkovi 1.

Nato so prisotni na predlog predsednice obravnavali dokument 'Naloge društva v letu
2018 in 2019' in sprejeli naslednji
Sklep 4:
Sprejme se predlog Naloge društva v letu 2018 in 2019. Potrjen predlog je
priloga zapisnika skupščine in se objavi na spletni strani društva.

Zapisala:
J. Dolenec

Predsednik predsedstva OZ:
M. Lipnik

Overitelja: A. Rajšter
N. Dolenec

V Ljubljani, 14.3.2018

Priloga: Naloge društva DUO v letu 2018 in 2019

