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ZAPISNIK
Rednega občnega zbora društva Salezijanski mladinski center Sevnica (v nadaljevanju SMC Sevnica), ki
je potekal v soboto, 23. 2. 2019, z začetkom ob 18.30 uri, v učilnici župnišča, Glavni trg 15, 8290 Sevnica.
Prisotni: Glej listo prisotnih
Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev delovnega predsednika, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika
3. Potrditev zapisnika iz Rednega občnega zbora 2018
4. Potrditev dnevnega reda
5. Finančno in programsko poročilo
6. Poročilo nadzornega odbora društva
7. Predstavitev sprememb statuta in potrditev novega statuta
8. Okvirni program dela za 2019
9. Predstavitev izdajanja računov
10. Nakup novega kombija
11. Razno

Ad 1)
Skladno s Statutom društva je Občni zbor sklepčen, če je po 15 minutah prisotnih najmanj 10 članov
društva. Ob 18.45 je predsednica Maja Zelič ugotovila, da je prisotnih 35 članov društva SMC Sevnica
in da je Občni zbor sklepčen. Lista prisotnosti je v prilogi.

Ad 2)
Predsednica društva je predlagala naslednji sklep:
- za delovnega predsednika se izvoli Martin Sešlar,
- za zapisnikarja Ano Sladič.
SKLEP: Razprave ni bilo. Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad3)
Martin Sešlar prebere zapisnik Rednega občnega zbora 2018.
SKLEP: Zapisnik iz Rednega občnega zbora 2018 se sprejme. Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4)
Delovni predsednik Martin Sešlar predlaga dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev delovnega predsednika, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika
3. Potrditev zapisnika iz Rednega občnega zbora 2018
4. Potrditev dnevnega reda
5. Finančno in programsko poročilo
6. Poročilo nadzornega odbora društva
7. Predstavitev sprememb statuta in potrditev novega statuta
8. Okvirni program dela za 2019
9. Predstavitev izdajanja računov
10. Nakup novega kombija
11. Razno
SKLEP: Razprave ni bilo. Sklep je soglasno sprejet.

Ad 5)
Majda Vencelj prebere finančno poročilo za leto 2018. Prihodki so znašali 32.913,98 €, stroški pa
30.651,16 €. Prihodkov je bilo več in stroškov manj kot v letu 2017.
Programsko poročilo za leto 2018 je predstavil Nik Gorišek. Izvajali smo zimovanje, oratorij, počitniško
varstvo, praznovanje rojstnih dni v SMC-ju, don Boskove dneve, Miklavževanje, pomoč pri birmi
(izvajanje birmanskih skupin in birmanski vikend), mini oratoriji (sem spada izdelovanje butaric in
adventnih venčkov), mladinska skupina, 20. obletnica SMC Sevnica, animatorski krst, mladinski band,
otroški pevski zbor, delovale so tudi odbojkarska, košarkarska in nogometna ekipa in redna srečanja
animatorjev, udeležba na PDV in Stični mladih, srečanje salezijanske mladine in usposabljanjem
animatorjev.
SKLEP: Sprejmeta se finančno poročilo za leto 2018 (v prilogi) in programsko poročilo za 2018. Sklep
je bil soglasno sprejet.

Ad 6)
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Nadzorni odbor je na svoji seji v sestavi Andrej Sešlar, Matjaž Traven in Blaž Jene, v prisotnosti
blagajničarke društva, Majde Vencelj, pregledal poslovanje društva za leto 2018 in ugotovil, da se
knjigovodstvo vodi v skladu z računovodskimi standardi za društva. Sredstva se pridobivajo
transparentno in porabljajo racionalno in v skladu z namenom pridobitve. Nadzorni odbor predlaga
občnemu zboru, da sprejme finančno poročilo za leto 2018. Andrej Sešlar pohvali dosedanja
prizadevanja in poslanstvo društva. Blaž Jene izpostavi vlogo medijev, predlaga, da bolj aktivno
sodelujemo z Grajskimi novicami, Posavskim obzornikom, Družino in Dolenjskim listom. Poudari, da je
pomembno, da člani društva nagovarjajo ljudi pri maši. Andrej Sešlar poudari, da je pomembno
programe predstaviti kot primerne za vse, ne samo verne otroke. Andrej Sešlar vpraša kako je urejen
status društva v javnem interesu. Maja Zelič pove, da se ureja.

Ad 7)
Maja Zelič in Nik Gorišek predstavita spremembe v statutu društva. Pobudo za modernizacijo statuta
je dal Nik Gorišek. Spremembe so naslednje:
Izpostavili bi sledeče:
- Sedež društva je kraj, ne ulica.
- V skladu z zakonom so dopolnjena pravila glede včlanjevanja mladoletnih oseb.
- Častni člani običajno nimajo enakih pravic in obveznosti kot "redni" člani, saj potem med njimi ni
razlik. Običajno ne glasujejo in ne plačujejo članarine. Zato smo prvim pravico glasovanja črtali, imajo
pa ostale ugodnosti.
- Za vsak organ društva je potrebno opredeliti naloge, mandat, način imenovanja in odgovornost. Kjer
je to manjkalo, smo dodali.
- Zapisali smo člen, ki se nanaša na pridobitno dejavnost.
SKLEP: potrdimo spremembe v statutu. Sklep je soglasno sprejet.

Ad 8)
Nik Gorišek predstavi okvirni program za leto 2019.
Še naprej se bodo izvajali ustaljeni programi: zimovanje, oratorij, počitniško varstvo, don Boskovi dnevi,
mini oratoriji, Miklaževanje, praznovanje rojstnih dni v SMC-ju, redna srečanja animatorjev, otroški
pevski zbor, mladinski band, udeležba na duhovnih vajah in izobraževanju animatorjev, sodelovanje in
povezovanje z drugimi SMC-ji, mladinska skupina, še naprej se bodo delovale košarkarska, nogometna
in odbojkarska ekipa, pomoč pri birmancih in duhovni vikend za njih, mladinska skupina.
SKLEP: Okvirni program za leto 2019 soglasno sprejmemo.

Ad 9)
Majda Vencelj predstavi davčno blagajno in način izdajanja računov. Račune je potrebno izdajati za vse
storitve. Za vsak izdan račun je potrebno naložiti denar na TRR, to bo delala ona. Račune bo izdajala
Majda Vencelj. Če se bo pojavila dodatna potreba po izdajanju računov, se bo uredila dodatna blagajna.
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SKLEP: Animator, ki ima je na zabavi za rojstni dan, pride po račun k Majdi in po koncu programa denar
prinese k njej. Za ostale programe se bomo dogovarjali sproti. Sklep je soglasno sprejet.

Ad 10)
Martin Sešlar predstavi možnost za nakup kombija v tujini (Nemčiji) ali Sloveniji. Denar bomo zbirali
preko donacij in predstave. Izpostavi se možnost sponzorskih nalepk, če se nam z nakupom mudi.
Majda Vencelj pove, da je za to zelo malo možnosti, saj je sponzorstvo večji strošek kot donacija. Pri
donaciji pa ne more biti nalepke, saj bi bili v prekršku.
Gorazd Kozmus predlaga formiranje skupine, ki bi organizirano poiskala možnosti in preračunala
stroške. Martin Sešlar v skupino predlaga sebe, Gorazda Kozmusa, Jureta Zeliča, Domna Mrgoleta in
Nika Goriška.
Majda Vencelj predlaga nakup rabljenega kombija v okolici, saj bi se lažje dogovarjali za ceno. Majda
Vencelj predstavi finančni vidik nakupa: plačevanje davka na dobiček, če bi bilo zbiranje sredstev
večletno.
Andrej Sešlar poudari nujnost tehnično brezhibnega vozila za uporabo v društvu. Gorazd Kozmus
predlaga določitev osebe, ki bi bila odgovorna za vozilo, bi vodila evidenco o vozilu. Pomembno je, da
poznamo namembnost in ceno.
Postavi se vprašanji o naši zmožnosti zbiranja sredstev. Andrej Sešlar poudari, da je pomembno
apelirati na širšo skupnost. Jure Zelič predstavi predstavo Neizsledljivi, kjer bomo zbirali sredstva preko
prostovoljnih prispevkov.
SKLEP: Skupina se bo dobila na sestanku, kjer bodo določili okvirno ceno, namembnost in odgovorno
osebo. Sklep je soglasno sprejet.

Ad 11)
Jože Brečko odstopi z mesta duhovnega asistenta. Matild Josip Domić sprejme položaj duhovnega
asistenta.
Od februarja 2019 imamo preko javnih del novo zaposleno – Cvetko Kalan. Bila je na kolesarski poti v
Santiagu, zato je predlagana za potopisno predavanje na mladinski skupini. Predlog bo predan Luku
Gošku. Cvetka in njen sin bosta sodelovala na prihodnjih hokejskih turnirjih.
Maja izpostavi problematiko rojstnih dni. Od lani ni prišlo do nobenih sprememb. Pogovarjali smo se o
ceni in možnosti najetja prostora brez animacije. Blaž Jene poudari, da je to v nasprotju z našimi načeli,
pomembno je, da je animator tam za otroke.
Blaž izpostavi problem varstva, ker so otroci predolgo v SMC. Dogovorimo se o točni uri varstva, in sicer
6.30 do 15.30.
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Jure Zelič pove, da smo lani potrdili, da rabimo telefon. Tega ne uporabljamo. Matild Josip Domić ga je
poleti vrgel stran, saj je bil popolnoma pokvarjen. Potrdimo, da telefona društvo ne potrebuje, kot
kontakt se bo določilo telefon duhovnega asistenta.
Jure Zelič predstavi novo spletno stran društva.
Majda Vencelj pove, da bodo kmalu prišli novi razpisi. Poudari, da je pomembno, da porabimo dobljen
denar za nakup stvari, ki jih pri tisti dejavnosti potrebujemo, potrebno je vlagati v dejavnosti.
Maja Zelič predlaga določitev osebe, ki bo redno sklicevala mesečne sestanke. Za to osebo se določi
Nika Goriška. Vsebinski program bodo skupaj pripravljali Matild Josip Domić, Martin Sešlar in Nik
Gorišek.
Določimo datum prvega naslednjega srečanja, in sicer 13. 4. 2019. V postnem času bomo tudi
organizirali križev pot.
Občni zbor je z delom zaključil ob 20.15 uri.

Zapisnikar:
Ana Sladič
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Delovni predsednik:
Martin Sešlar

