Svet za razvoj NVO
Savinjske regije

ZAPISNIK
6. seje Sveta za razvoj NVO Savinjske regije, ki je bila dne 7. 11. 2014 ob 16.00 uri na sedeţu
zavoda »Razvojni center kooperativ in socialnega podjetništva«, Savinjska cesta 39,
3330 Mozirje.
Prisotni: Predsednik Sveta za razvoj NVO SR Srečko Prislan član RRS RASR, člana
odborov RRS pri RASR: Katarina Hriberšek in Boris Šuštar, Biljana Škarja in Mladen Blatnik
iz IPAK-a ter Joţica Ovčjak iz DBS-SD, so.p..
Opr. Odsotni: Toni Rifelj, Stanko Blatnik, Emil Hedţet, Roman Čretnik, Renata Roban in
Lojze Gluk.
Odsotni: Kevin Rihtar, Heda Zimšek, Janko Cerkvenik, Ana Špat, Suzana Ţula, Sonja
Brecko.
Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Aktivnosti po delovnih odborih in okvirni plan dela
Dopolnitev in potrditev Strategije razvoja NVO SR
Načrt aktivnosti do konca leta 2014
Razno (predlogi, pobude,..itd).

Ad/1 Po uvodnem pozdravu je predsedujoči ugotovil, da zaradi neugodnih vremenskih razmer
in mnoţice opravičenih izostankov, seja ni sklepčna. Seja je bila sklicana ţe za konec oktobra,
vendar je bila na ţeljo večine prestavljena na 1. petek v novembru, a nas je tokrat presenetilo
slabo vreme. Od prejšnje seje je minilo ţe precej časa, saj je bil vmes čas dopustov in prijav
na razpise za NVO.
Predsedujoči je, glede na prisotnost oz. odsotnost tudi dveh koordinatorjev DO sveta in
posledično ţe navedenih razlogov, predlagal, da se v kratkem skliče sestanek kolegija sveta na
sedeţu zavoda IPAK iz Velenja, na katerem se obravnava problematika sodelovanja v svetu
nekaterih izvoljenih članov RRS SR iz NVO, dopolnili Strategijo razvoja NVO SR in se
dogovorimo za akcijski delovni načrt, ki ga bo pripravil kolegij sveta v sodelovanju s
SNVOSR. Po oblikovanju akcijskega načrta bo sklicana nova seja sveta za razvoj NVO SR na
kateri bomo konkretizirali naše nadaljnjo delo in sodelovanje.
Drugih predlogov ali pripomb ni bilo, zato je predsedujoči sestanek Sveta za razvoj NVO SR
zaključil ob 16.50 uri.
Zapisnikar:
Katarina Hriberšek l.r.

Predsednik:
Srečko Prislan l.r.

Overitelja:
Boris Šuštar l.r.
Biljana Škarja l.r
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