
Zapisnika ustanovnega zbora  
Društva za razvoj tehniškega izobraževanja - DRTI 
 

Datum: 10. 12. 2008 

 

Iniciativni odbor je v koordinaciji dr. Slavka Kocijančiča 26. novembra 2008 k 

ustanovitvi društva po elektronski pošti povabil 70 potencialnih članov iz različnih 

ravni izobraževanja in nekaj iz gospodarstva. Pristopne izjave je poslalo 37 bodočih članov, ki so 4. 12. 2008 

prav tako po elektronski pošti prejeli predlog zapisnika z dnevnim redom Ustanovnega zbora s štirimi sklepi 

ter povabilom za pristop k ustanovitvi društva. Podpis predloga zapisnika in soglasje za vlogo ustanovnega 

člana je poslalo ___ bodočih članov, nobeden predlogu zapisnika ni nasprotoval. 8 članov iniciativnega 

odbora je na sestanku 10. 12. 2009 z začetkom ob 13 uri v prostorih Pedagoške fakultete v Ljubljani 

ugotovilo, da je bil predlog zapisnika ustanovnega zbora sprejet in da so izpolnjeni vsi pogoji za registracijo 

društva. 

  

Dnevni red: 
1)  Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika, zapisnikarja in dveh overiterjev zapisnika). 

2)  Ustanovitev društva in temeljnih aktov društva ter izvolitev zastopnika društva, 

3)  Izvolitev članov v organih društva. 

4)  Potrditev pečata društva. 

5)  Načrti za delovanje društva po formalni ustanovitvi. 

 

Sklep 1. Delovno predsedstvo sestavljajo: predsednik dr. Janez Jamšek, zapisnikar mag. Stanislav Avsec, 

overitelja David Rihtaršič in Roman Vidmar. 

 

K točki 2: Potencialni člani društva so po elektronski pošti dne 26. novembra 2008 dobili pobudo za 

ustanovitev društva – pošiljatelj dr. Slavko Kocijančič. Pobudi so bili priloženi predhodno usklajeni trije 

temeljni akti društva: Statut Društva za razvoj tehniškega izobraževanja, Pravilnik o vpisnini in članarini in 

Disciplinski pravilnik. 

 

Sklep 2. Udeleženci ustanovnega zbora soglašamo z ustanovitvijo društva, vsebino statuta društva in obeh 

pravilnikov. V postopku ustanavljanja je zastopnik društva dr. Slavko Kocijančič. 

 

K točki 3: Potencialni člani na osnovi pogovorov in izmenjave e-pošte predlagamo naslednjo sestavo organov 

društva; 

Upravni odbor: predsednik dr. Slavko Kocijančič, tajnik mag. Stanislav Avsec, blagajnik David Rihtaršič, 

člana Tomaž Kušar in dr. Boštjan Murovec. 

Nadzorni odbor: predsednik Franc Vrbančič, člana dr. Boris Aberšek in Jurij Mikeln 

Disciplinska komisija: predsednik dr. Amand Papotnik, člana dr. Janez Jamšek in Jožef Polak. 

 

Sklep 3. Udeleženci ustanovnega zbora soglašamo s predlogom za sestavo upravnega in nadzornega odbora 

ter disciplinske komisije. V tej sestavi bo društvo po formalni ustanovitvi delovalo najmanj do sklica prvega 

občnega zbora (glej sklep 4). 

 

Sklep 4. Društvo bo po formalni ustanovitvi v obdobju prvih štirih mesecev leta 2009 organiziralo Občni 

zbor. Do takrat bomo pripravili predloge za načrt dela društva in k vpisu povabili nove člane društva. 

 

Zapisnik je bil zaključen ob 14.15 uri.  

 

 

Zapisnikar: Overitelja: Predsednik del. predsedstva: 

 

mag. Stanislav Avsec David Rihtaršič dr. Janez Jamšek 

                                

 

                                                       Roman Vidmar 
 
 

 

Priloge: seznam pristopnih izjav, seznam ustanoviteljev društva, pisne izjave ustanoviteljev društva 


