Z AP I S N IK
7. seje občnega zbora PANONICA zadruga z.b.o.

Na podlagi sklica predsednika zadruge je občni zbor PANONICA zadruge z.b.o. zasedal na 7. redni
seji občnega zbora zadruge, ki je bila v petek 12.11.2010 ob 18. uri, v Gasilskem domu v Gornji
Radgoni, Gasilska cesta 2, Gornja Radgona.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov občnega zbora
Potrditev dnevnega reda
Predstavitev poročila o delu v mandatnem obdobju upravnega odbora
Predstavitev prejetih kandidatur za predsednika oz. predsednico zadruge, podpredsednika oz.
podpredsednico in člane upravnega odbora ter predsednika oziroma predsednico ter člane
nadzornega odbora
Volitve
Razglasitev rezultatov volitev, razrešitev dotedanjih članov organov in verifikacija novih
mandatov

5.
6.

Pod točko 1
Pod točko 1 je potekala ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov občnega zbora. Ker ni bila
zagotovljena prisotnost več kot polovice članov zadruge, se je v skladu z Zakonom o zadrugah
veljavno pričelo sklepati uro po sklicu občnega zbora.
Ob 19.06 je predsednik zadruge Marko Žula predlagal glasovanje o delovnih telesih občnega zbora.
1.

SKLEP

(1) Občni zbor izvoli delovno predsedstvo v sestavi:
Marko Žula – predsedujoči
Tina Kavčič - zapisnikarica
Niko Jandl - overovitelj
(2) Občni zbor izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi:
Jožica Ravnikar – predsedujoča
Leo Dokl - član
Niko Jandl - član
(3) Občni zbor izvoli volilno komisijo v sestavi:
Vodenik Jure – predsednik
Cvetkovič Peter – član
Aleš Celcar – član
Sklep je bil sprejet: soglasno
Predsedujoči Marko Žula je predal besedo Jožici Ravnikar, ki je predstavila poročilo verifikacijske
komisije. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je prisotnih 31 zadružnikov, od katerih imajo
nekateri še dodatnih 5 pooblastil drugih zadružnikov, katere verifikacijska komisija predloži
delovnemu predsedstvu.
2.

SKLEP

Občni zbor ugotavlja, da je prisotnih 31 zadružnikov, poleg tega ima 5 zadružnikov
pooblastila, in da je občni zbor sklepčen, saj je minila več kot 1 ura od sklica seje ter je
bilo v vabilu na sejo opozorjeno na določbo 22. člena Zakona o zadrugah - ZZad-UPB1
(Ur.l. RS, št. 62/2007). Skupno ima občni zbor zadruge zagotovljenih 36 glasov za
odločanje.
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Sklep je bil sprejet: soglasno
Pod točko 2
Predsedujoči Marko Žula je prebral predlagan dnevni red ter predlagal potrditev dnevnega reda.
Nato je predsednik odprl razpravo.
3.

SKLEP

Občni zbor potrdi naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov občnega zbora
2. Potrditev dnevnega reda
3. Predstavitev poročila o delu v mandatnem obdobju upravnega odbora
4. Predstavitev prejetih kandidatur za predsednika oz. predsednico zadruge,
podpredsednika oz. podpredsednico in člane upravnega odbora ter predsednika
oziroma predsednico ter člane nadzornega odbora
5. Volitve
6. Razglasitev rezultatov volitev, razrešitev dotedanjih članov organov in verifikacija
novih mandatov
Sklep je bil sprejet: soglasno
Predsedujoči Marko Žula je prebral zapisnik 6. seje občnega zbora ter odprl razpravo.
4.

SKLEP

Občni zbor potrdi zapisnik 6. seje občnega zbora zadruge z dne 30.3.2010.
Sklep je bil sprejet: soglasno
Pod točko 3
Predsedujoči Marko Žula, je predstavil poročilo o delu v mandatnem obdobju upravnega odbora
PANONICA zadruge z.b.o.
5.

SKLEP

(1) Občni zbor potrdi poročilo o delu v mandatnem obdobju upravnega odbora št. dok.
PZ-OZ-02/2010-2 z dne 2.11.2010.
(2) Občni zbor ugotovi, da je članom upravnega odbora in nadzornega odbora potekel
mandat ter jih razreši funkcij v organih zadruge.
Sklep je bil sprejet: soglasno

Pod točko 4
Pod točko 4 je potekala predstavitev prejetih kandidatur za predsednika oz. predsednico zadruge,
podpredsednika oz. podpredsednico in člane upravnega odbora ter predsednika oziroma
predsednico ter člane nadzornega odbora.
Predsedujoči Marko Žula, je dal besedo kandidatom za funkcije organov zadruge.
Kandidature so predstavili Marko Žula za predsednika, Mihael Daniel Strah za podpredsednika,
Bojan Erlih za nadzornika in Andrej Šafarič za nadzornika zadruge.
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Pod točko 5
Pod točko 5 je občni zbor zadruge izvedel tajne volitve za člane organov zadruge.

Pod točko 6
Pod točko 6 je potekala razglasitev rezultatov volitev, razrešitev dotedanjih članov organov in
verifikacija novih mandatov.
Predsednik volilne komisije je razglasil rezultate volitev članov organov zadruge.
Za predsednika Panonica zadruga z.b.o. je bil izvoljen Marko Žula z 36 glasovi ZA. Za članico
upravnega odbora podpredsednico Panonica zadruga z.b.o. je bila izvoljena Joža Ravnikar s 35
glasovi ZA. Za člane upravnega odbora Panonica zadruga z.b.o. so bili izvoljeni: Drago Sinič,
Marjan Kovačič in Stanko Sakovič.
Za člana nadzornega sveta v Panonica zadruga z.b.o. so bili izvoljeni: Bojan Erlih, Andrej Šafarič in
Janko Kralj. Za predsednika nadzornega sveta pri Panonica zadruga z.b.o. je bil izvoljen Bojan
Erlih.
6.

SKLEP

Občni zbor verificira mandate izvoljenih članov upravnega odbora in nadzornega odbora
zadruge v sestavi:
1. Upravni odbor zadruge
- Marko Žula, predsednik
- Joža Ravnikar, podpredsednica,
- Drago Sinič, član,
- Marjan Kovačič, član in
- Stanko Sakovič, član.
2. Nadzorni odbor zadruge:
- Bojan Erlih, predsednik,
- Andrej Šafarič, član in
- Janko Kralj član.
Sklep je bil sprejet: soglasno

Sejo smo zaključili 20.06

Datum: 12.11.2010

PANONICA zadruga, z.b.o.

Št. dok.: PZ-OZ-02/2010-4

Marko Žula
Predsednik upravnega odbora

Zapisala:

Overovitelj:

Tina Kavčič
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