Zapisnik 15. OBČNEGA ZBORA Društva Specialna olimpiada Slovenije
z dne 30. marca 2011 ob 11.00 uri v prostorih Zveze Sožitje, Ljubljana

Vabljeni:
- članice SOS
- člani IO SOS
- člani odbora tekmovalcev
- Zveza Sožitje
- Zveza za šport invalidov-POK
Prisotni: priloga
Pričetek občnega zbora: 11.20
Zaključek občnega zbora: 12.30
Zapisala: Urška Andrejc

DNEVNI

RED:

1. Otvoritev občnega zbora, pozdrav gostom ter izvolitev delovnega predsedstva,
zapisnikarja, dveh overovateljev in verifikacijske komisije
2. Potrditev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev sklepov 14. občnega zbora z dne 31.3.2010
4. Poročilo nadzornega odbora o delovanju društva v letu 2010
5. Poročilo o delu SOS za leto 2010 (INFO SOS *)
6. Finančno poročilo SOS za leto 2010 (naknadno na OZ) in potrditev bilance društva
7. Poročilo verifikacijske komisije
8. Razprava in sklepanje o poročilih za leto 2010
9. Obravnava in sprejem programa SOS za leto 2011 (priloga)
10. Obravnava in sprejem finančnega načrta SOS za leto 2011 in višina članarine in
kotizacije za leto 2011 (priloga)
11. Razno
12. Podelitev plaket in priznanj SOS za leto 2011

AD 1
Ljubomir Miličević pozdravi vse prisotne.
Predlaga delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo – Tanja Princes – predsednica, Sašo Firbas
in Boris Toplak – člana, zapisnikar Urška Andrejc, Srečko Hvalec in Stanka Grubešič
overovatelja zapisnika ter verifikacijsko komisijo v sestavi Jure Vajs - predsednik, Pavel
Kuralt in Damjan Krošl – člana.
Sklep: Predlagani člani delovnega predsedstva zasedejo svoja mesta.
AD 2
Tanja Princes predlaga dnevni red 15. občnega zbora SOS. Točka 4 se uvrsti za točko 7.
Sklep: Predlagani dnevni red je potrjen.
AD 3
Tanja Princes bere in komentira zapisnik 14. občnega zbora SOS z dne 31.3.2010.
Ugotavlja, da so sklepi realizirani.
Sklep: Zapisnik 14. občnega zbora SOS z dne 31.3.2010 je soglasno potrjen.
AD 4
Marijan Lačen, predsednik nadzornega odbora, poda poročilo za leto 2010. Člani
nadzornega odbora v sestavi: Damjan Bošnjak, Stanka Grubešič, Tea Beton in Marko Grgič
so obravnavali realizacijo programa in poslovanje SOS za leto 2010. Ugotavljajo, da je bil
program v celoti realiziran, aktivnosti pa kvalitetno in uspešno izvedene. Posebna kvaliteta je
bila velika medijska odmevnost in prepoznavnost v slovenskem prostoru. Posebej pohvali tudi
izredno informativno in pregledno spletno stran.
Poslovanje društva je bilo v skladu s programom, sredstva so se koristila v skladu
načrtovanimi vsebinami. SOS v letu 2010 izkazuje 211.279 EUR prihodkov in 196.773 EUR
odhodkov. Ostanek v letu je 19.121 EUR, 4.616 EUR pa so obveznosti in terjatve do kupcev.
Delo IO SOS je tekom leta spremljal kot predsednik NO.
AD 5
Urška Andrejc poroča o dogodkih v Specialni olimpiadi Slovenije v letu 2010 tako na
domačem prizorišču, kakor tudi širše. Dogodki so zajeti v INFO SOS 2010 (na 25 straneh), ki
je letos zaradi racionalizacije delovanja društva objavljen samo na spletni strani (knjižnica).
Dogajanje je bilo izredno pestro, saj je bilo društvo poleg rednega programa vpeto še v
številne druge dogodke, med katerimi je izstopal prihod olimpijskega ognja v Ljubljano. V
nadaljevanju prisotnim predstavi novo spletno stran in podrobneje opiše, kje se nahajajo
posamezne vsebine.
AD 6
Urška Andrejc predstavi finančno poročilo SOS za leto 2010, ki je opredeljeno po
posameznih postavkah, projektih. Pove, da je bil budget lani oblikovan realno in da so
sredstva bolj ali manj povečana na račun EU (kampanje olimpijski ogenj, mednarodni
seminarji, košarkarski teden). Ob skupno 211.279,71 EUR prihodkov in 196.773,86 EUR
odhodkov je ostanek dohodka ob koncu leta 19.121,00 EUR, 4.616 EUR pa znašajo terjatve
in obveznosti do kupcev. Ostanek iz lanskega leta je še toliko pomembnejši, ker bo v
letošnjem letu iz naslova stalnih partnerjev nekoliko manj denarja kot predvideno, kar se je
zgodilo že v lanskem letu. Tudi glede na ta podatek, je bilo leto zelo uspešno realizirano
oziroma finančno (izven projekta EU) celo preseženo na račun: prodaje vezalk (cca. 3.500
EUR), dodatnih sredstev sponzorjev, sredstev DURS-a in donacij članic za Evropske igre.

AD 7
Jure Vajs kot predsednik poda poročilo verifikacijske komisije. Ugotovljeno je, da je od 82
prisotnih 29 članic.
Sklep: Občni zbor je s prisotnostjo 29 članic in 20 minutnim zamikom začetka sklepčen.
AD 8
V nadaljevanju ni bilo razprave o predstavljenih poročilih.
Sklep 1: Soglasno se potrdi poročilo SOS za leto 2010.
Sklep 2: Soglasno se potrdi finančno poročilo SOS za leto 2010.
Sklep 3: Seznanili smo se s poročilom Nadzornega odbora, ki je ugotovil transparentnost
poslovanja.
Sklep 4: Seznanili smo se s poročilom verifikacijske komisije.
AD 9
Ljubomir Miličević predstavi in komentira program dela SOS za leto 2011.
Sklep: Program dela SOS za leto 2011 je soglasno potrjen.
AD 10
Ljubomir Miličević predstavi finančni plan SOS, kjer je predvidenih nekaj manj kot 80.000
EUR prihodkov, odhodki pa so standardni.
Kolektivna članarina je za 5% višja kot prejšnja leta, dvignila se je tudi individualna članarina,
ki je bila več kot desetletje 1,25 EUR (zdaj 1,40 EUR). Kotizacije ostajajo enake kot v letu
2008, 2009 in 2010. Opozori, da smo pri prijavah na zadnji seminar SOS opazili, da nekatere
članice v članarino prijavijo manj trenerjev, kakor pa se jih potem udeleži seminarjev.
Sklep 1: OZ potrjuje finančni načrt SOS za leto 2011.
Sklep 2: OZ potrjuje višine članarin in kotizacij za leto 2011.
AD 11
Urška Andrejc pove, da bo letos v Ljubljani gostoval poletni kamp NBA lige, na dogodek pa
je povabljena tudi SOS in to kar s 60 tekmovalci. Dogodek bo avgusta. Okvirna informacija
bo članicam poslana v roku dveh tednov.
AD 12
V nadaljevanju je bilo podeljeno priznanja SOS za leto 2011. Prejel ga je Peter Cusma,
trener v VDC Tončke Hočevar.

