
 

 

ZAPISNIK 9. SKUPŠČINE ZDRUŽENJA SLOVENSKI FORUM SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
 

Ljubljana, 20.4.2017 
Lokacija: Poligon, Tobačna 5, Ljubljana, s pričetkom ob 11.00 

Dnevni red: 

1. ugotovitev prisotnosti/sklepčnosti 
2. imenovanje dveh overiteljev zapisnika in zapisnikarja in volilne komisije 
3. potrditev dnevnega reda 
4. potrditev zapisnika 8. redne skupščine 
5. razrešitve, nadomestne volitve, nadomestna imenovanja v organe združenja 
6. aktualne informacije iz socialne ekonomije 
7. cilji in usmeritve delovanja združenja v letu 2017 
8. sprememba statuta 
9. razno 

 
Ad 1 - Ugotovitev prisotnosti/sklepčnosti  

 
Prisotnih je 19 polnopravnih članov od skupno 40 članov, ki so plačali članarino za leto 2017 do dne 
20.4.2017 do 11. ure, od tega 5 po pisnem pooblastilu članov (Zavod Zaposli se, Aleksandra Grofelnik, 
Rotunda, Istraterra in Lidija Polovič). Prisotnih pridruženih članov z neplačano članarino je 5.  
Glede na 3. točko 12. člena Statuta SFSP se seja prestavi za 30 minut, če je prisotna manj kot polovica 
članov, nato je skupščina sklepčna, če je prisotna vsaj 1/5 članov. 
 
Sklep št. 9/1 k 1. točki dnevnega reda Skupščine: 
Ob 11.30 je prisotnih več kot 1/5 polnopravnih članov. Lista prisotnih in seznam pooblastil sta 
priložena k zapisniku in sta njegov sestavni del.  V skladu s 3. točko 12. člena Statuta je Skupščina 
sklepčna.  
 

Ad 2 – Imenovanje dveh overiteljev zapisnika in zapisnikarja 
 
Sklep št. 9/2 k 2. točki dnevnega reda Skupščine: 
Skupščina je za overovatelja zapisnika soglasno imenovala Neno Dokuzov in Lilijano Brajlih, za 
zapisničarko pa Iris Magajna. Za člane volilne komisije je skupščina določila Mojco Ž. Metelko,  Jelko 
Segulin in Nevenko Krajnc. 
 

Ad 3 –  Potrditev dnevnega reda 
 

Sklep št. 9/3 k 3. točki dnevnega reda Skupščine: 
Skupščina je soglasno potrdila predlagan dnevni red 9. redne Skupščine.  
 

Ad 4 – Potrditev zapisnika 5. redne Skupščine 
 
Sklep št. 9/4 k 4. točki dnevnega reda Skupščine: 
Skupščina je soglasno potrdila zapisnik 8. redne Skupščine.  



 

 
Ad 5 - Razrešitve, nadomestne volitve, nadomestna imenovanja v organe združenja 
 
Upravni odbor je bil izvoljen dne 4.3.2016 za mandatno dobo 4 let, to je do 4. 3. 2020 in dne, 19.4.2017 
ga sestavljata Sebastjan Pikl in Mojca Žganec Metelko. 
Pet članov UO je odstopilo in sicer Samo Cafnik, Irena Rotar, Alenka Iskra, Boštjan Repnik in Marjeta 
Vaupot.  
 
Sklep št. 9/5 k 5. točki dnevnega reda Skupščine: 
Skupščina se je seznanila z odstopom in razrešuje Samota Cafnika, Ireno Rotar, Alenko Iskra, 
Boštjana Repnika in Marjeto Vaupot iz funkcije člana Upravnega odbora SFSP. 
 
Nadzorni odbor je bil izvoljen dne 4.3.2016 za mandatno dobo 4 let, to je do 4. 3. 2020 in dne, 19.4.2017 
ga sestavljajo: 
Ivanuša Bezjak Mirjano 
Brodnjak Uroš 
Potočnik Simona 
Dva člana NO sta odstopila in sicer Ivanka Poropat in Srečko Kočevar. 
 
Sklep št. 9/6 k 5. točki dnevnega reda Skupščine: 
Skupščina se je seznanila z odstopom in razrešuje Ivanko Poropat in Srečak Kočevarja iz funkcije 
člana Nadzornega odbora SFSP. 
 
 
V skladu s sklepom K6/3 6. korespondenčne seje UO SFSP, dne 10.4.2017 in 1. točko 18. člena Statuta 
je generalna sekretarka Mojca Žganec Metelko razpisala nadomestne volitve. Poziv za oddajo je bil 
odprt do 19.4.2017, do 12. ure. 
V postopku evidentiranja kandidatov, je bilo prejetih 6 popolnih kandidatnih obrazcev za nadomestne 
člane UO in 3 popolne kandidatne obrazce za nadomestne člane NO. 
 
V skladu s statutom Združenja Slovenski forum socialnega podjetništva, in sicer 5. odstavkom 13. člena 
ter 5. odstavkom 16. člena izvoli skupščina nadomestne člane upravnega in nadzornega odbora in sicer: 

 5 nadomestnih članov Upravnega odbora, ki so do dne, 19.4.2017 podali odstopno izjavo 
 
Kandidati za nadomestne člane UO so: 

1. Miro Mihec 
2. Nena Dokuzov 
3. Iris Magajna 
4. Lilijana Brajlih 
5. Sonja Bercko Eisenreich 
6. Mitja Bogataj 

 
Sklep št. 9/7 k 5. točki dnevnega reda Skupščine: 
Skupščina je, na podlagi ugotovitve volilne komisije, za nadomestne člane Upravnega odbora z 
mandatom do 4. 3. 2020 izvolila: 
- Mira Mihca 
- Neno Dokuzov 
- Iris Magajna 
- Lilijano Brajlih 



 

- Mitjo Bogataja 
 
V skladu s statutom Združenja Slovenski forum socialnega podjetništva, in sicer 5. odstavkom 13. člena 
ter 5. odstavkom 16. člena izvoli skupščina nadomestne člane upravnega in nadzornega odbora in sicer: 

 2 nadomestna člana Nadzornega odbora, ki so do dne, 19.4.2017 podali odstopno izjavo 
 
Kandidata za nadomestna člana NO: 

1. Marjan Holc 
2. Nace Kovač 

 
Ker sta bila kandidata samo 2 je skupščina glasovala o vsakem kandidatu z dvigom rok. 

 
Sklep št. 9/8 k 5. točki dnevnega reda Skupščine: 
Skupščina je, na podlagi ugotovitve volilne komisije, za nadomestna člana Nadzornega odbora z 
mandatom do 4. 3. 2020 soglasno izvolila: 
- Marjana Holca 
- Naceta Kovača 
 
 
Ad 6 - aktualne informacije iz socialne ekonomije 
 

 Konferenca SEE2 Brdo, 24. in 25. april 

 Sejem za socialna podjetja 

 Networking dogodki zvečer 

 Vpis med izvajalce na bazi EYF 
 
 
Ad 7 - cilji in usmeritve delovanja združenja v letu 2017 
 
UO predstavi svoje vizije aktivnega dela v odboru. Vsi člani so si enotni, da vidijo združenje kot krovno 
organizacijo socialne ekonomije v Sloveniji. Pripravljeni so s svojimi znanji in drugimi viri prispevati k 
razvoju tega sektorja v Sloveniji v okviru in preko združenja. Člani OU bodo delovali po načelu priprave 
rešitve in ne obravnave problema.  
 
 
Ad 8 -  Sprememba statuta - obrazložitev 

Združenje se preimenuje v Združenje Socialna ekonomija Slovenije, ker zajeme 4 stebre socialne 

ekonomije in sicer del zadrug, del NVO, registrirana socialna podjetja in del invalidskih podjetij ter 

zaposlitvenih centrov.  

Namen združenja je trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva na področju podpornih 

storitev za podjetja socialne ekonomije, spodbujanje razvoja socialne ekonomije in socialnega 

podjetništva, prispevanje k rasti in učinkovitosti podjetij socialne ekonomije in zastopanje njihovih 

interesov. 



 

Člani upravnega odbora izmed sebe izvolijo do tri (3) podpredsednike upravnega odbora, ki opravljajo 

naloge predsednika v primeru njegove odsotnosti, nezmožnosti za delo ali v primeru prenehanja 

njegove funkcije pred potekom mandatne dobe. 

Predsednik je častna funkcija in ni zakoniti zastopnik združenja. 

Sklep št. 9/9 k 5. točki dnevnega reda Skupščine: 
Člani potrjujejo predlagane spremembe statuta združenja po vsebini in z dopolnitvami, kot jih je 
predlagal sekretariat. Spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa na UE. 
 
 
Ad 9 – Razno 
Posredovane informacije v zvezi z pripravo in izvedbo sejma v sklopu mednarodne konference na 
Brdu 24. in 25. 4. 2017. 
 
 
 
Skupščina se je zaključila ob 12.48 uri. 
 
Ljubljana, četrtek, 20.4.2017 
 
Zapisnik sestavil: Iris Magajna ___________________________ 
 
Overovatelja zapisnika: Nena Dokuzov _______________________ 
  
                                          Lilijana Brajlih  ___________________ 
 

 

Priložena gradiva: 

- zapisnik 8. skupščine 

- odstopne izjave članov UO in NO 
- izpolnjeni kandidatni obrazci 

- zbirni list volilnih glasov 

- predlog statuta 
 


