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Zbor članov Društva Downov sindrom Slovenija  

24.03.2015 ob 17.30 uri v dvorani Zveze Sožitje, Samova 9, Ljubljana 

Predlog dnevnega reda : 

 

1. Izvolitev organov zbora članov: delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh 
overovateljev zapisnika 

2. Sprejem zapisnika zbora članov z dne 25. 3. 2014  
3. Poročilo o delu  in finančno poročilo Društva DS Slovenija  za leto 2014 
4. Razprava in sprejem obeh poročil 
5. Predlog programa dela za leto  2015  
6. Predlog finančnega načrta  za leto 2015 
7. Razprava o obeh poročilih in sprejem poročil 
8. Dopolnitev statuta – šifra dejavnosti društva 
9. Razno  

 

Ker ob 17.30  uri zbor članov ni bil sklepčen, se je – v skladu z določbo  18. člena 

Statuta – zasedanje začelo po odložitvi za  30 minut, ko je bilo prisotnih več kot 10 

članov ( skupaj 32), pred tem pa bilo ugotovljeno, da so bili vsi člani vabljeni.  

Seja se je začela  ob 18.00 uri. 

Ad 1 – Izvolitev organov zbora članov 

Izvoljeni za delovno predsedstvo :  

- Predsednik : Rudi Šelih 

- Člana :  Katarina Grom in Špela Majcen  

- Zapisnikar : Anja Gabrijelčič 

- Overovatelja :  ?? 

Delovno predsedstvo je ob izvolitvi zasedlo mesta.  

Sklep : Predlog dnevnega reda se sprejme. 

Ad 2  - sprejem zapisnika zbora članov z dne 25. 3. 2014 

Sklep: Zapisnik se sprejme  brez pripomb.  

Ad 3 - Poročilo o delu  in finančno poročilo Društva DS Slovenija  za leto 2014 

Poročilo o delu za leto 2014 je predstavila in obrazložila predsednica društva, 

dr.Alenka Šelih. Društvo je izvedlo v letu 2014 naslednje aktivnosti: 

Program »Opolnomočenje družin, ki imajo otroke z DS«: 3 vikend seminarje za 

družine; 4 delavnice za zgodnje spodbujanje govora; začetek delovanja skupine 

staršev za samopomoč v Mariboru.  

V okviru programa » Vseživljenjsko učenje oseb z DS« je društvo pripravilo 3 dnevni 

tabor za najstnike; začelo z izvajanjem programa  »ohranjanje znanj« v Ljubljani za 
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mlade odrasle z DS; vse šolsko leto izvajalo program » učne podpore« ( ki obsega 

učno pomoč in gibalno spodbudo) v Kranju in na Ptuju; izvajalo  ustvarjalne delavnice 

»Ustvarjalnice 21plus« v Krškem.  

V okviru programa »Informiranje in ozaveščanje strokovne in splošne javnosti« je 

društvo 20. 11. 2014 pripravilo   VII.strokovni posvet o življenju z downovim 

sindromom o temi »Pozitivna vedenjska spodbuda«  ( z mednarodno udeležbo). 

Društvo je pripravilo še 2 strokovni predavanji – eno v Murski Soboti in  eno v 

Mariboru; izdelalo je koledar za leto 2015 s slikami mladih ustvarjalcev z DS. 

Veliko pozornost je društvo namenilo posodobitvi in aktualnosti spletne strani, ki je 

sedaj dobro pripravljena.  

Društvo je obeležilo svetovni dan DS, 21. 3. z organizacijo okrogle mize o 

dostopnosti zdravstvenih storitev za ljudi z DS; pripravilo dobrodelni koncert v 

Krškem in sodelovalo s prispevkom na videu, ki ga je pripravilo Down Syndrome 

International. 

Junija 2014 je Zveza moto klubov Gold wing člane društva povabila na piknik v 

Predosljah na Gorenjskem – člani so se lahko vozili z motorji člani kluba in s kočijo 

na gradu Brdo; poskrbljeno je bilo za pogostitev; prireditev je obiskal tudi Peter 

Prevc.  

Društvo je zagotovilo dobro delovanje administrativne in računovodske službe. Za 

promocijske namene je je dalo izdelati majice z logotipom in geslom društva 

»Ljubezen ne šteje kromosomov«. 

Poročilo o delu je priloga tega zapisnika.  

Finančno poročilo je predstavila računovodkinja društva, Lučka Gabrijelčič. Društvo 

je v letu 2014 poslovalo pozitivno. Ustvarilo je 58.579,75 EUR prihodkov in 46.699,46 

EUR odhodkov;  ostanek prihodka je znašal 11.880, 29 EUR.  

Finančno poročilo za leto 2014 je pred zborom članov že pregledal in sprejel 

nadzorni odbor društva. 

Obe poročili sta prilogi temu zapisniku. 

Poročilo nadzornega odbora je predstavil predsednik NO Zoran Grom. NO se je 

sestal pred zborom članov ter ugotovil, da so računovodski izkazi vodeni pravilno. 

Predsednik NO je predlagal,da zbor članov finančno poročilo za leto 2014 sprejme.  

 

Ad 4 – Razprava in sprejem obeh poročil  
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V kratki razpravi  o poročilu o delu in o finančnem poročilu so navzoči ugotovili, da je 

društvo v letu 2014 uresničilo program, kakor ga je načrtovalo, v celoti in da je tudi 

finančno dobro poslovalo.  

Sklep : Poročilo o delu  in finančno poročilo Društva DS Slovenija  za leto 2014 se 

sprejmeta. 

Ad 5 Predlog programa dela za leto  2015  
 

Predvideni program dela je predstavila predsednica društva, dr.Alenka Šelih. Načrt 

dela za leto 2015 obsega nekatere uspešne programe, ki jih je društvo izvajalo v letu 

2014 – v programu »opolnomočenje družin , ki imajo otroke z DS« društvo načrtuje 3 

– 4 seminarje za družine; 2 enodnevni delavnici o sprostitvenih tehnikah; organizacijo 

skupin staršev za samopomoč, zlasti v okviru izvajanja programa zgodnje obravnave; 

izvajanje programa zgodnje obravnave (financiranje iz sredstev Norveškega 

finančnega mehanizma)  v Ljubljani in Murski Soboti ter dodatno v Mariboru. Podprlo 

bo tudi pripravo dnevno-bivalnega centra za mlade odrasle z DS »Krtko«. 

V okviru programa »Vseživljenjsko učenje oseb z DS« društvo načrtuje 5-dnevni 

tabor za najstnike; »Ohranjanje znanj« za mlade odrasle v Ljubljani; program »Učna 

podpora« v Kranju in na Ptuju; izvajanje delavnic »Ustvarjalnice 21plus« v Krškem; 

program pošiljanja čestitke članom/icam, ki imajo DS .  

V okviru programa »Informiranje in ozaveščanje strokovne in splošne javnosti« bo 

društvo v letu 2015 pripravilo  8.strokovni posvet; 4 predavanja na raznih lokacijah v 

Sloveniji; sodelovalo bo pri izdaji knjige C. Cunnighama o DS. 

Člani društva bodo sodelpvali z izvršilnimi in zakonodajnimi organi RS pri pripravi 

zakonodaje za svoje področje in pri pripravi strokovnih gradiv.  

V letu 2015 bo društvo obeležilo svetovni dan DS 21. 3. s pripravo koncerta (skupaj z 

Društvom za downov sindrom Planet 47) v Cankarjevem domu v Ljubljani. Sodeloval 

bo simfonični orkester RTV.  

 

Društvo bo v letu 2015 poskušalo pridobiti primernejše društvene prostore; po 

možnosti take, da bi bili primerni tudi za izvajanje nekaterih delov programa.  

Člani društva so v razpravi izpostavili naslednje : 

-problem mladih polnoletnih ljudi z DS, ki se ne morejo vključiti v varstveno delovne 

centre, ker država ne zagotovi novih mest; problem starih ljudi z DS in zagotavljanja 
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kvalitete njihovega življenja; opozorili so tudi na potrebo po primernih aktivnostih 

(predavanja, druženja) za sorojence.  

 

Ad 6 – Predlog finančnega načrta  za leto 2015 

Finančni načrt za leto 2015 je predstavila predsednica dr. Alenka Šelih; vsi člani so 

prejeli finančno poročilo za leto 2014 in finančni načrt za leto 2015 v pisni obliki.  

Društvo je za leto 2015 prejelo sredstva na razpisu FIHO; pridobilo je sredstva na 

razpisu Norveškega finančnega mehanizma; bilo je dokaj uspešno pri zbiranju 

sredstev donacij; predvidoma bo ustvarilo sredstva tudi z organizacijo koncerta. 

Glede na to načrtuje prihodke v višini 98.517,21 EUR in odhodke v enaki višini.  

Navzoči so v razpravi  izpostavili  pomembnost tega, da bi pridobili čim več ljudi, ki bi 

namenili svoj del dohodnine društvu. 

Ad 7 – Razprava o obeh poročilih in sprejem poročil  

Sklep 1 : Zbor članov je program dela za leto 2015 sprejel in naložil izvršilnemu 

odboru, da uresniči tudi predloge, dane v razpravi. 

Program dela je priloga zapisnika. 

Sklep 2  : Predlog finančnega načrta za leto 2015 se sprejme. 

Finančni načrt je priloga zapisnika. 

Ad 8 - Dopolnitev statuta – šifra dejavnosti društva 

Doslej je imelo društvo šifro klasifikacije S94.999 – »Dejavnost drugje nerazvrščenih 

članskih organizacij«, ker statut društva nima posebne določbe, ki bi opredelila 

dejavnost. Ker je društvo pridobilo status invalidskega društva, ki deluje v javnem 

interesu, bi bilo potrebno določbo 2. člena Statuta dopolniti tako, da je šifra 

dejavnosti društva  S94.991 - dejavnost invalidskih organizacij. 

Sklep : V 2.členu statuta se doda 6.odstavek, ki se glasi:  Šifra dejavnosti društva je  

S94.991 - dejavnost invalidskih organizacij. 

Ad 9 – Razno 

Pod to točko ni bilo razprave.  

 

Zapisala: Anja Gabrijelčič  

Overovatelja zapisnika: 

 

 


