
Ljubljana, 18.6.2012 

 

Z A P I S N I K 

sestanka koordinacijskega odbora Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev 

SVIZ, ki je bil 18. junija 2012 ob 15. uri na sedežu SVIZ Slovenije, Oražnova 3, Lj. 

 

Prisotnih je bilo 12 članic in članov od 27 članov koordinacijskega odbora Sekcije ARTD 

Sestanek je vodil pomočnik glavnega tajnika SVIZ Marjan Gojkovič. 

Predlagan dnevni red: 

1. Aktualna dogajanja v SVIZ (glavni tajnik) 
2. Dosedanje delo sekcije v okviru SVIZ-a 
3. Volitve predsednice/ka sekcije 
4. Volitve članov predsedstva 
5. Razno 

 

Glavni tajnik Branimir Štrukelj se je opravičil, ker je bil zaseden na sestanku. Trenutna dogajanja na 

pogajanjih je predstavila predsednica GO Jelka Velički. 

Maja Špes, OO Šmarje – od vsega začetka je v sekciji, se ji ne zdi prav, da vedno hodijo eni in isti, 

vabilo poslati prej 

Ugotovitveni sklep št. 1 (12 za): Ugotovi se, da je na seji prisotnih 12 članov od 27 članov 
koordinacijskega odbora Sekcije. Ugotovi se da zbor ni sklepčen. 

 

Sklep št. 2 (12 za): Kandidat za predsednika Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih 
delavcev je Mitja Sapač, OŠ Puconci. 

Kandidati za člane predsedstva so: Ana Kusterbanj, kuharica; Blaž Rezar, čistilec; Igor Debevec, hišnik; 

Maja Špes, poslovni sekretar; Sanja Kandare, računovodja; Tanja Egartner, računovodja. 

 

Sklep št. 3 (12 za): Volitve za predsednika in člane predsedstva koordinacijskega odbora sekcije se 
izpeljejo v dveh delih. Prisotni na seji glasujejo javno z dvigom rok. Ostali člani bodo glasovali 
korespondenčno v skladu z 22. členom Pravilnika o volitvah. 

Kandidat za predsednika je predstavil program dela v Sekciji.  

Na podlagi 22. člena Pravilnika o volitvah smo izvedli dopisno sejo, ki je potekala od 20.6. do 26.6. 
Glasovnice so bile poslane 12 članom koordinacijskega odbora.  Na strokovno službo GO SVIZ je bilo 
pravočasno vrnjenih 9 veljavnih glasovnic. 



Sklep št. 4 (21 za): Za predsednika Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev je bil 

izvoljen Mitja Sapač, OŠ Puconci. 

 

Sklep št. 5 (20 za): V predsedstvo Sekcije so bili imenovani:                                

Ana Kusterbanj, kuharica;  

Blaž Rezar, čistilec;  

Igor Debevec, hišnik;  

Maja Špes, poslovni sekretar;  

Sanja Kandare, računovodja;  

Tanja Egartner, računovodja. 

 

Sestanek se je zaključil ob 16. uri. 

 

 

Pripravila:       Predsedujoči:   

Tanja Bukač, SVIZ Slovenije     Marjan Gojkovič, pomočnik gl. tajnika  


