
DRUŠTVO STEKLARJEV SLOVENIJE 
 
Zadeva:  Zapisnik redne letne skupščine  
 
Podsreda, sreda, 5.2.2020, ob 17.00 
 
Prisotni: Boris Bajc, Zvonko Drobnič, Karli Holešek, Marija Jelenko, Marta Kunst, Nataša 
Ferlinc Krašovic, Aleksander Sušnik, Anton Jost, Franci Černelč, Erna Ferjanič Fric, Jože 
Tomažič, Vilma Stopar, Alenka Seničar, Matej Lampič, Jože Rataj, Lucija Zorenč  in Mojca 
Kunst, direktorica Kozjanskega parka Podsreda ter Milenca Kranjc, županja občine Kozje. 
Opravičeno odsotni: Natalija Kukec, Zinka Kobula, Remi Kočica,  Helmut Maurer, Dušan Pirš, 
Petra Bric, Zinka Kamenšek Kobula. 

 
Dnevni red: 
 
1. Pozdrav predsednice. 
2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnikar, dva overovitelja zapisnika 

ter člana verifikacijske komisije).  
3. Ugotovitev prisotnosti. 
4. Potrditev dnevnega reda, dopolnila. 
5. Poročila funkcionarjev društva za leto 2019 ( predsednice, blagajnika, nadzornega 

odbora).  
6. Razprava po poročilih in sprejem. 
7. Razrešitev organov društva za pretekli mandat. 
8. Predlogi za novo vodstvo društva ( za pripravo predlogov je bil na sestanku UO, 

11.1.2020, v Rogaški Slatini, zadolžen Franci Černelč). 
9. Volitve – potrditev novih članov za novo mandatno obdobje ( 4 leta). 
10. Program dela za leto 2019 ( predlagateljica Erna Ferjanič). 
11. Razprava in dopolnitve programa za leto 2020 ter sprejetje programa. 
12. Razprava o programu, dopolnitve s predlogi članov. 
13. Beseda gostov. 
14. Razno. 
 
 

       K točki 1 
        
      Predsednica je pozdravila vse navzoče in se zahvalila za prostor – dvorano, kjer društvo 
      organizira občasne sestanke, skupščine. 

 
K točki 2 
 
Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overoviteljev zapisnika in člana 
verifikacijske komisije  

      Predlagani so bili: 
      za predsednika Erna Ferjanič, za zapisnikarko Lucija Zorenč, za overitelja zapisnika Nataša  
      Ferlinc Krašovic in Marta  Kunst, za člana verifikacijske komisije: Matej Lampič. 
      Sklep: Prisotni so potrdili predlagane člane. 



 
 

K točki 3 
 
Ugotovitev prisotnosti članov in sklepčnosti skupščine. 

       Ob 17. uri nas je bilo 16 in nismo bili sklepčni. Počakali smo 30 minut.   
       Sklep: skupščina je z delom nadaljevala po 30 minutah (po statutu). 

 
K točki 4 

       Potrditev dnevnega reda. 
      
       Sklep: Dnevni red je bil soglasno potrjen. 

 
K točki 5 
Poročila funkcionarjev društva za leto 2019 ( predsednice, blagajnika, Nadzornega 
odbora) 
 
 A/Poročilo predsednice o delu društva v letu 2019. 

 
- Letna skupščina društva je potekala 14.2.2019. Na njej je bil sprejet plan dela za leto 

2019. 
- Sodelovali smo z organizacijami, ki so povezane s steklom: 

Sodelovanje s Steklarno Rogaška dobro poteka. 
Sodelovanje s Šolskim centrom Rogaška Slatina: predstavitve na šoli je imel Zvone 
Drobnič, ob dnevu odprtih vrat sta predstavljala kot »živi knjigi« Franci Černelč in 
Erna Ferjanič, ki sta mladim govorila steklarskih poklicih, o oblikovanju stekla … 
Sodelovanje s Steklarno Hrastnik – tu nismo bili uspešni. Kljub napovedanemu 
sestanku z direktorjem, do tega ni prišlo. 
Sodelovanje z Gospodarsko zbornico – težko je najti prave sogovornike. 

- Ogled proizvodnje stekla v Steklarni Rogaška – zaradi opuščanja proizvodnje ob 
sobotah, ta ogled ni bil možen, poskusili ga bomo organizirati pomladi 2020. 

-     Strokovna ekskurzija – bili smo pod Javorniki, ogledali smo si lokacije nekdanjih  
       glažut in cerkev sv. Petra ob Cerkniškem jezeru.  
-     piknik članov društva je bil v soboto, 3. junija pri Gobarski hiši, Buče. Naš član  
      društva, Mitja Lukanc, je predstavil svoje energijske steklene krožnike.  

       -     Razstave v letu 2019 smo izvedli: 
Delavski dom Hrastnik, 16. april do 15. maj. Predstavljala sta se Jože Tomažič z 
zbirko starega stekla in istočasno na ploščadi pred domov predstavitev razstavnih 
panojev o steklu, avtorja Jožeta Rataja. 
Rogatec, Strmol, 15.6. razstavljala sta Irma Kopač in Aleksander Sušnik 
Grad Podsreda,  13.8.-31.10.2019, razstavljala sta Zvone Drobnič in Matjaž Bornšek. 
Rogaška Slatina, Anina galerija, 26.11.- 12.1.2020. Društvena razstava članov. Na njej 
so se predstavili: Petra Bric. Pred otvoritvijo je Petra Bric prikazovala izdelavo 
steklenih biserov nad odprtim plamenom. 

        -    Sodelovanje na Muzejski poletni noči na Strmolu. Zvone Drobnič je predstavil  
             oblikovanje stekla nad plamenom 



- V delu je knjiga o sodobnih ustvarjalcih in oblikovalcih stekla, zbiralcev starega stekla. 
Urednica knjige je Erna Ferjanič, besedila so napisana kot intervjuji z ustvarjalci. 

- Ogleda Narodne galerije v Ljubljani nismo organizirali. 
- Objavljali smo novosti o delu društva in članov društva na spletni strani, ki  jo za nas 

ureja Tomaž Leban. Člani društva bi stran in predstavitve svojega dela lahko bolj 
izkoristili. 

- Na Prazniku kozjanskega jabolka je sodeloval Zvone Drobnič in oblikoval steklo na 
odprtem ognju. 

- Prejeli smo dotacijo občine Kozje. 
- Objavljali smo tudi novice o razstavah v lokalnih časopisih. 

 
 

B/ Poročilo blagajnika o finančnem poslovanju. 
Blagajnik Boris Bajc je podal finančno poročilo za leto 2019: 
 

PRIHODKI  
stanje na TR  na dan 
1.1.2019 

7.015,39 € 

ročna blagajna       69,03 € 
članarina 2019     420,00 € 
dotacija Občine Kozje     193,00 € 
Obresti na TR          0,06 € 
PRIHODKI SKUPAJ  7.697,48 € 
 

ODHODKI  
bančni stroški    116,93 € 
Hrastnik    328,36 € 
Internetna stran    300,00 € 
Parada učenja Šmarje      93,00 € 
Piknik    171,81 € 
pisarniški material    194,07 € 
Pogostitev      58,70 € 
Potni stroški    146,15 € 
PTT       74,02 € 
Strokovna ekskurzija     655,78 € 
Razstava grad Podsreda     121,26 € 
Razni stroški     105,10 € 
Upravne takse       22,60 € 
ODHODKI SKUPAJ 2.387,78 € 
 
saldo na dan 31.12.2019:  
stanje na TR  na dan 
31.12.2019 

 
5.246,22 € 

ročna blagajna      63,48 € 
SKUPAJ 5.309,70 € 
  



 
      C/ Poročilo nadzornega odbora. 

Nadzorni odbor ni imel pripomb in se strinja s poslovanjem društva.  Priloženo je tudi 
poročilo Nadzornega odbora. 
 

K točki 6 
 
Razprava o poročilih in sprejem poročil. 
 
-     Na poročila ni bilo pripomb. 
Sklep: Vsa poročila so bila soglasno sprejeta – potrjena. 

 
K točki 7  
 

      Razrešitev organov društva za pretekli mandat. 
      Sklep: organi društva so bili soglasno razrešeni. 

 
K točki 8 
Predlogi za novo vodstvo 
Franci Černelč je predstavil predlog za novo vodstvo društva. 
Upravni odbor: Erna Ferjanič Fric – predsednica,  Jože Tomažič – podpredsednik društva, 
Boris Bajc - blagajnik, Lucija Zorenč- tajnica in člani:  Natalija Kukec, Petra Bric in 
Aleksander Sušnik. 
Nadzorni odbor:  Franci Černelč, Zvone Drobnič in Karli Holešek. 
Disciplinska komisija: Jože Rataj, Anton Jost in Matej Lampič. 
 
K točki 9 
Volitve – potrditev novih članov za novo mandatno obdobje. 
Glede na predlog je potekalo glasovanje za celotno listo. 
 
Sklep: Člani vodstva so bili soglasno potrjeni. 
 
K točki 10 
Program za leto 2020  
 
Predlog programa dela društva za leto 2020 je predstavila nova predsednica.  
 
- Letna skupščina društva.  
- Sodelovanje z organizacijami, ki so povezane s steklom:  

Steklarna Rogaška (redni letni sestanek pri direktorju uprave, predstavitev dela 
društva.  
Šolski center (predstavitve članov ob njihovih programih),  
Steklarna Hrastnik (želimo sodelovati z njimi zaradi promocije društva, razstave), 
Gospodarska zbornica (obrtniki – praksa steklarjev). 

- Ogled proizvodnje stekla v Steklarni Rogaška (kakšno soboto - datum javi 
predsednica). 

- Objave v časopisih o delovanju društva. 



- Strokovna ekskurzija – 18.4. v Varaždin: ogled mesta, zbirke stekla v muzeju. 
- Piknik članov društva, prikazi, delavnice s steklom  - 13.6.2020 na gradu Podsreda 
- Razstave v letu 2020:  

1. Rogatec, Strmol, 16. junij, Poletna muzejska noč. Zvone 
Drobnič in Petra Bric bosta sodelovala kot oblikovalca 
stekla na odprtem ognju.  

2. Podsreda , Grad – začetek aprila. Svoja dela bosta 
razstavljali Maja Zaplotnik in Petra Bric. 

3. Rogaška Slatina, Anina galerija, 3.11.2020- 6.12.2020, 
društvena razstava članov.  

4. Rogaška Slatina, Mestna galerija, sredina oktobra – 
sredina novembra, društvena razstava gostje Alane Kajfež 
iz Zagreba – steklene skulpture.  

5. Podsreda, Grad – julij,  Mirjam Kosec. 
- Izdaja knjige o sodobnih ustvarjalcih in oblikovalcih  stekla (različne tehnike), o 

zbiralcih starega stekla, ki jo pripravlja Erna Ferjanič. Knjiga je nastala tudi s pomočjo 
sponzorjev. Knjiga je tik pred izidom, predstavitev knjige bo potekala v okviru 
občinskega praznika Občine Kozje na gradu Podsreda.  

- Sodelovanje na Celjskem sejmu – pripravi Aleksander Sušnik. 
- Delavnice s prikazi steklarskih tehnik na gradu Podsreda – julij in avgust. 
- Predstavitev društva na sejemski prireditvi Kozjansko jabolko, Podsreda, 10. in 

11.10.2020. 
- Sodelovanje na sejmu Koza, zmaj in še kaj, Kozje. 
- Obisk Narodne galerije v Ljubljani. 
- Objavljanje novosti o delu društva in članov na spletni strani (Tomaž Leban). 

 
K točki 11 
 
Razprava in dopolnitve programa za leto 2020. 
- Aleksander Sušnik je predlagal nastop članov društva na sejmu v Celju.  Na njih je 

naslovil dopis o najemu prostora brez opreme. Čaka še na odgovor. Prav tako je 
naslovil dopis na organizatorje sejma Dom v Ljubljani. Na njihov odgovor še prav tako 
čaka. 

-  Prav tako je predlagal, da za grad Podsreda pripravi društvo tradicionalne Dneve 
steklarjev, nekakšen steklarski tabor, kjer bi potekale različne delavnice članov 
društva in bili predstavljeni prikazi oblikovanja stekla na plamenu, slikanje na steklo, 
brušenje, graviranje …  Aleksander bo pripravil podrobnejši predlog za leto 2021, ker 
je to v letu 2020 težko izvedljivo. Prireditev bo pripravil odbor. 

 
Sklep: Program za leto 2020 je bil soglasno sprejet. 

 
K točki 12 
Beseda gostov 

- županja občine Kozje,  Milenca Kranjc, je pozdravila vse navzoče in se zahvalila za 
aktivno sodelovanje pri oblikovanju dejavnosti ob občinskem prazniku s 
predstavitvijo knjige. Poudarila je, da je občina bila vedno povezana s steklarstvom, 
kar se kaže tudi v opremi krožišča, ki bo nosilo stekleno jabolko, ki jo pripravlja Mitja 



Lukanc. Poudarila je, da so vse dejavnosti dobrodošle, poudarila, da so prostori 
občine društvu vedno na razpolago; na gradu Podsreda se urejajo prenočitvene 
kapacitete, kar bo še obogatilo ponudbo. 

- Direktorica Kozjanskega parka, Mojca Kunst, je prav tako pozdravila vse navzoče in 
poudarila, da je vesela ideje o Steklarskih dnevih na gradu Podsreda, ki bi lahko 
prerasli tudi v tehniške dneve za osnovnošolce. 

 
K točki 13 
 Razno 
- Franci Černelč je pozdravil idejo o Steklarskih dnevih in predlagal, zaradi zahtevne 

organizacije, skupino, ki naj predlagano tudi podrobneje pripravi: Franci Černelč, 
Anton Jost, Aleksander Sušnik, Karli Holešek, Nataša Ferlinc Krašovic, Lucija Zorenč, 
Erna Ferjanič. 

- Anton Jost je pripomnil, da se približuje 50. obletnica Dekorja – ki bo 2024 – in da bi 
jo lahko počastili s simpozijem o steklarstvu, s potujočo razstavo in monografijo o 
Dekorju. 
Podan je bil predlog za pripravljalno ekipo: Anton Jost, Jože Rataj, Franci Černelč, 
Erna Ferjanič, Lucija Zorenč, ki naj poveže Društvo steklarjev Slovenije, Pokrajinski 
muzej Celje, občino Kozje in Kozjanski park. 

- Matjaž Gostečnik ponuja študentom oblikovanja in arhitekture sodelovanje v svoji 
delavnici; bo pripravil pisni predlog. 

- Jože Rataj je povedal, da so se že pred časom trudili za obnovo nekaterih glažutarskih 
lestencev. To akcijo je zdaj prevzelo Društvo Izviri, Dobrina, ki je vodilo obnovo 
lestenca v cerkvi sv. Valentina. Obnova v sv. Jakobu v Žusmu poteka zdaj, iščejo pa 
donatorje oziroma prispevke. Občina jim v ta namen vsako leto nameni 1000 €.  

- Članarina v letu 2020 ostane enaka (15 evrov). 
 
Sklep: Posamezne pobude so dobrodošle, vsi so se strinjali, da je potrebno aktivno 
sodelovati in delovati. 

    
 Skupščina se je uradno zaključila ob 19.30 uri. 
 
 
Delovno predsedstvo: 
Predsednca: Erna Ferjanič Fric 
 
 
Zapisnikar:  
Lucija Zorenč 
 
 
Overovitelja zapisnika:  
Nataša Ferlinc Krašovic in Marta Kunst 
 
 
Podsreda, 5.2.2020 


