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Z A P I S N I K 

 
1. seje IO in NO DVI Velenje, ki je bila 19.1.2016  
od 15.30 do 17.00 ure, v prostorih PRS Gorenje. 

 
Na sejo so bili vabljeni člani NO in DK.  
PRISOTNI: Nikola VLAHOVIČ, Breda VERBOVŠEK, Božidar HORVAT, Franc MLINAR in 
Boštjan BRILEJ. 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 
1. Branje zapisnika predhodne seje  
2. Priprave na Skupščino DVI 2016 
3. Poročilo s seje ZDVIS 
4. Razno 
 
 
Ugotovitve in potrjeni sklepi: 
 
1. Dnevni red so prisotni soglasno potrdili.  
 
2. V zapisniku zadnje (lanske) seje je bilo zapisano, da osnutek plana dela društva za leto 

2016 pripravi B.Brilej in ga v dopolnitev pošlje članom DVI Velenje. Dopolnitve in 
pripombe je podalo nekaj članov, vse pripombe in dopolnitve članov so bile upoštevane. 
Na sestanku je B.Brilej predstavil dopolnjen plan, prisotni na sestanku so predlagali še 
manjše korekcije. Po izvedbi zadnjih korekcij je plan dela DVI Velenje za leto 2016 
sprejet in bo objavljen na spletni strani društva. 

 
3. Datum skupščine je v četrtek 17.3.2016, lokacijo bomo določili na naslednjem sestanku. 
 
4. B.Brilej je podal konstruktivne predloge za izvedbo Skupščine in volitev za naslednji 

štiriletni mandat. Povzetek predlogov: Volitve bi morale biti transparentne, na volitve bi se 
morali dobro pripraviti. V Statutu društva so za volitve zadolženi N.Vlahović, M.Zdolšek in 
M.Šikman. Najprej bi moral biti poslan razpis za kandidature, kandidati za posamezno 
funkcijo bi morali pisno pristati na to, nato se pripravi kandidatna lista. Pred volitvami se 
še pripravijo glasovnice s kandidati za posamezne organe. Volitve potekajo tako, da člani 
na skupščini izpolnijo posamezno glasovnico. Rezultati so po tem na skupščini 
predstavljeni vsem članom, o rezultatih se napiše zapisnik. Mandat je 4 leta. O 
podrobnostih za volitve bi se dogovorili na posebnem sestanku članov IO in NO v 
februarju. B.Brilej bo na ta sestanek prinesel dokumente za volitve, ki jih je prejel od 
podobne organizacije in bi jih nato prilagodili našemu društvu. Predlogi so bili soglasno 
sprejeti. N.Vlahović pokliče M.Zdolška in M.Šikmana, ki se posebej dobijo v zvezi s 
pripravo Skupščine (M.Zdolšek se je nato sestanka udeležil, M.Šikman je poslal SMS, da 
ga ni v Velenju). 

 
5. Kratko poročilo s seje ZDVIS je podal N.Vlahović, ki je bila 8.1.2016 v Naklem. 10. in 11. 

novembra bo skupni posvet ZDVIS, Zbornice varnosti in zdravja, Evropskega združenja 
varnostnih inženirjev (lokacija bo določena naknadno). Pohvalne besede so bile izrečene 
o Konferenci, ki je potekala v Gorenju 16.11.2015. Hrvatska Zbornica ima na svoji spletni 
strani navodil za varno delo za majhna podjetja. Svet za varnost in zdravje, ki mu 
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predseduje g. Milan Srna bo obravnaval analizo Javne tribune, ki je bila v Cankarjevem 
domu v Ljubljani. Določeni pravilniki bodo spremenjeni in dopolnjeni v letošnjem letu. 
Področje kemije bo moralo biti akreditirano, rezultati bodo dati v preverjanje organu, ki je 
akreditiral laboratorij. Kar se tiče kadrovskih pogojev, en delavec bo moral biti zaposlen 
za polni delovni čas. 

 
6. Konec leta 2015 je bila v koordinaciji B.Brileja med članstvom organizirana akcija 

pridobivanja podpisanih obrazcev za namenitev dela dohodnine našemu društvu. Večje 
število obrazcev so pridobili K.Skornšek, B.Brilej, A.Kotnik, A.Majdak, B.Verbovšek in 
V.Kerec, trenutno imamo zbranih preko 50 podpisanih obrazcev, s tem, da imajo nekateri 
člani podpisane obrazce še pri sebi. Iz FURS-a smo prejeli obvestilo, da bo naše društvo 
sredstva iz naslova dohodnine prejelo v letu 2017. Akcija pridobivanja podpisanih 
obrazcev poteka naprej. 

 
7. Prisotni so na sestanku soglasno potrdili tretjo skrbnico in urednico spletne strani društva, 

to je K.Skornšek (poleg B.Brileja in A.Majdaka). 
 
8. B.Horvat je povedal, da obstaja možnost ugodnega najema prostora v lasti MO Velenje. 

F.Mlinar in B.Horvat pri znancih preverita možne razpoložljive prostore za sedež društva 
in enovito hrambo celotnega gradiva DVI Velenje. O tem poročata na naslednjem 
sestanku. 

 
9. N.Vlahović se je udeležil seje partnerskega društva Slovenskega društva vzdrževalcev. 
 
10. B.Horvat je poročal o udeležbi članov DVI Velenje na pogrebu M.Mohorka, B.Horvat je 

imel kot predstavnik DVI Velenje na pogrebu tudi poseben govor. Pogreba se je udeležilo 
okoli 15 naših članov, društvo je dostavilo cvetlični aranžma. J.Miklavc je v časopisu Naš 
čas objavil članek v spomin M.Mohorku. 

 
11. Naslednji sestanek bo 4.2.2016 ob 15.30 v Gorenje prodajni center. Glavna tema bo 

organizacija skupščine in volitev. Vse člane IO in NO o sestanku posebej in pravočasno 
obvesti N.Vlahović. 

 
 
Velenje 20.1.2016     Zapisala: 
       Boštjan Brilej, Nikola Vlahović 
 
 
 
 
Razdelilnik: prisotni člani društva (e-pošta), spletna stran društva, arhiv društva 
 

 


