Društvo za fibromialgijo
Celovška cesta 160
1000 Ljubljana
drustvofm@gmail.com
dfmtajnistvo@gmail.com

ZAPISNIK

rednega Zbora članov Društva za fibromialgijo, ki je bil v soboto, 23. 03. 2019 ob 10. uri v
Srebrni dvorani Hotela Zdravilišče Laško.
Predsednik Društva za fibromialgijo Robert Belentin je odprl Zbor članov in pozdravil
navzoče.
Skladno s sklepom UO Društva je predsednik predlagal naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov zbora članov
Poročila o delu Društva in finančnem poslovanju v letu 2018
Razprava o poročilih in njihov sprejem
Razrešitev nekaterih članov organov Društva in izvolitev novih
Predstavitev in potrditev programa dela Društva in finančni načrt za leto 2019
Višina članarine za leto 2020
Razno

Ad – 1
SKLEP 1: Zbor članov soglasno sprejme dnevni red v predlagani vsebini.
Za člane organov Zbora članov predsednik predlaga naslednje kandidate:

Delovni predsednik:
Člana delovnega predsedstva:
Zapisnikar:
Overovatelja zapisnika:
Verifikacijska komisija:

Franc Čas
Bojana Jug Žurič
Irena Hribar
Kristina Nose
Sabina Rajh
Tone Mlakar
Marjana Ahačič
Marjana Šoba

SKLEP 2: Zbor članov soglasno potrdi predlog sestave organov Zbora članov.
Delovni predsednik je pozdravil prisotne člane in se v imenu izvoljenih organov Zbora članov
zahvalil za zaupanje.
Verifikacijska komisija je podala število prisotnih članov. Zboru članov je prisostvovalo 84 od
skupnega števila 703 aktivnih članov. Zbor članov je, upoštevajoč določila 20. člena Pravil
društva (30 minutna odložitev pričetka), nadaljeval delo in veljavno sprejemal sklepe in
odločitve.
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Ad – 2
Poročila o delu in poslovanju Društva so predstavili:
• Letno poročilo o delu Društva v letu 2018 je podal predsednik Robert Belentin.
• Finančno poročilo za leto 2018 je podala tajnica Kristina Nose
• Poročilo Nadzornega odbora je podala Marjana Zupan
• Poročilo Častnega razsodišča je prebral Franc Čas.
• Poročilo Strokovnega sveta je podala prim. Mojca Kos-Golja, dr. med.
• Poročilo o delu v Evropski mreži združenj za fibromialgijo (ENFA) za leto 2018 je
prebral Franc Čas
Predstavitve vodij regijskih skupin za samopomoč niso potekale ustno, temveč so bila
regijska poročila vključena v skupno poročilo o delu Društva. Vodje so svoja poročila o
delovanju v letu 2018 oddali v pisni obliki. Poročila o delovanju regijskih skupin za
samopomoč v letu 2018 so v prilogi originala zapisnika.
Poročilo o delu Društva, Finančno poročilo, Poročilo nadzornega odbora, Poročilo častnega
razsodišča, Poročilo strokovnega sveta in Poročilo o delu v ENFA so v prilogi originala
zapisnika.
Ad – 3
Na podana poročila ni bilo pripomb in predlogov za dopolnitev. Zbor članov je sprejel:
SKLEP 3: Zbor članov sprejema Letno poročilo o delu Društva v letu 2018, Finančno
poročilo za leto 2018, Poročilo nadzornega odbora, Poročilo častnega razsodišča,
Poročilo strokovnega sveta in Poročilo o delu v ENFA.
Ad – 4
Predsednik delovnega predsedstva je seznanil Zbor članov z odstopno izjavo Slave Andrič z
mesta članice in predsednice Nadzornega odbora društva in Mili Žumer z mesta članice
Častnega razsodišča društva.
Posebej je pojasnil situacijo, ki je nastala ob odstopu predsednice NO, ker Pravila društva ne
omogočajo delo NO samo z dvema članoma. Da bi lahko delo NO vseeno opravili je UO
začasno dodelil Marjano Zupan za pomoč delu NO, ker Zbor članov ni zasedal v obdobju od
septembra 2018 do marca 2019.
Slava Andrič je Zboru članov na kratko pojasnila svoje razloge za odstop.
V zvezi z omenjeno problematiko je UO na 12. redni seji dne 9. 2. 2019 odločil, da predlaga
Zboru članov v sprejem naslednji sklep:
Na podlagi odstopne izjave
razrešuje s funkcije članice
Zupan.
Na podlagi odstopne izjave
razrešuje s funkcije članice
Zabukovec Mencinger.

članice Nadzornega odbora, Zbor članov Slavo Andrič
Nadzornega odbora. Na njeno mesto imenuje Marjano
članice Častnega razsodišča, Zbor članov Mili Žumer
Častnega razsodišča. Na njeno mesto imenuje Stanko

Obe predlagani kandidatki sta podali pisno soglasje s kandidaturo.
Zbor članov je z večino glasov prisotnih članov sprejel:
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SKLEP 4: Zbor članov potrjuje razrešitev Slave Andrič s funkcije članice Nadzornega
odbora društva in razrešitev Mili Žumer s funkcije članice Častnega razsodišča.
Zbor članov izvoli Marjano Zupan za članico Nadzornega odbora društva in Stanko
Zabukovec Mencinger za članico Častnega razsodišča društva.
Ad – 5
Predsednik Društva Robert Belentin je predstavil Predlog letnega programa dela za leto
2019 in Predlog finančnega načrta za leto 2019. Oba predloga sta v prilogi originalnega
zapisnika. Pripomb in dopolnilnih predlogov ni bilo. Zbor članov je sprejel:
SKLEP 5: Zbor članov potrjuje predlagani Letni program dela in Finančni načrt za leto
2019.
Ad – 6
Delovni predsednik je Zboru članov predstavil predlog Upravnega odbora o višini članarine
za leto 2020. UO predlaga, da je višina članarine za leto 2020 15,00 EUR.
SKLEP 6: Zbor članov določa višino članarine za leto 2020 v znesku 15,00 EUR.
Ad – 7
Pod točko razno ni bilo razprave.
Zbor članov je bil zaključen ob 13 uri.
Priloge:
- Letno poročilo o delu Društva za fibromialgijo v letu 2018
- Finančno poročilo za leto 2018
- Poročilo nadzornega odbora za leto 2018
- Poročilo o delu častnega razsodišča v letu 2018
- Poročilo strokovnega sveta v letu 2018
- Poročilo o delu v Evropski mreži združenja za fibromialgijo (ENFA) v letu 2018
- Poročila o delovanju regijskih skupin za samopomoč v letu 2018
- Letni program dela Društva za fibromialgijo za leto 2019
- Finančni načrt za leto 2019

Povzetek sklepov občnega zbora:
SKLEP 1: Zbor članov soglasno sprejme dnevni red v predlagani vsebini.
SKLEP 2: Zbor članov soglasno potrdi predlog sestave organov Zbora članov.
SKLEP 3: Zbor članov sprejema Letno poročilo o delu Društva v letu 2018, Finančno
poročilo za leto 2018, Poročilo nadzornega odbora, Poročilo častnega razsodišča,
Poročilo strokovnega sveta in Poročilo o delu v ENFA.
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SKLEP 4: Zbor članov potrjuje razrešitev Slave Andrič s funkcije članice Nadzornega
odbora društva in razrešitev Mili Žumer s funkcije članice Častnega razsodišča.
Zbor članov izvoli Marjano Zupan za članico Nadzornega odbora društva in Stanko
Zabukovec Mencinger za članico Častnega razsodišča društva.
SKLEP 5: Zbor članov potrjuje Predlagani letni program dela in Finančni načrt za leto
2019.
SKLEP 6 : Zbor članov določa višino članarine za leto 2020 v znesku 15,00 EUR.

Ljubljana,29.3.2019

Zapisnikarica:
Kristina Nose

Delovni predsednik:
Franc Čas

Overovatelja zapisnika:
Sabina Rajh

Tone Mlakar
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