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Poročilo predsednika društva o preteklem delu 

  

in vizija za naprej

  

  

KAZALO:

  

  

1.      Kratka predstavitev društva: 1

  

2.      Predstavitev pomembnejših dogodkov v alinejah: 1

  

3.      Pregled zastavljenih ciljev v letu 2010 . 2

  

4.      Finančno poročilo in poročilo tajnika društva . 2

  

5.      CILJI za leto 2011 . 2
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5.1.       Finančna projekcija . 3

  

6.      Zahvala . 3

  

  1.   Kratka predstavitev društva:
  

Društvo zbirateljev Sciurus, katero združuje neprofesionalne zbiralce raznih predmetov, je
mlado društvo, ustanovljeno 4.7. leta 2008. Namen društva je povečati zanimanje za
zbirateljstvo ter olajšati članom pridobivanje novih predmetov. Društvo deluje trenutno na dveh
področjih; numizmatiki in filateliji, vendar se že uspešno širi tudi na druga področja, kot so
zbiranje razglednic, značk, telekom kartic,... Z naraščanjem članstva se bo obseg področij
delovanja povečeval, kar je predvideno tudi s statutom društva.

  

  

Osnovni cilj je neprofitno zbiranje predmetov. Zato je organiziranost podrejena vzajemnosti,
zbiranje pa poteka na osnovi menjave predmetov zbiranja. Razumljivo je, da vedno ni mogoč
tak način - v vsakem primeru pa je varnost pred goljufijami veliko večja.

  2.   Predstavitev pomembnejših dogodkov v alinejah:
  

Pred 1. občnim zborom:

  

•      Prve vizije (Rok, Žiga, Uroš, Peter); april, maj 08 

  

•      Ustanovni občni zbor; 4.7.2008
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•      Vpis v register društev na UE; 1.8.2008

  

•      Struktura in vzpostavitev osnovne spletne strani + administracija

  

•      Iskanje zbirateljev v okolici

  

•      Postavitev foruma (feb 09)

  

•      Priprave na občni zbor

  

                               

  

LETO 2009

    
    -  Konstituiranje organov društva (mar 09)  
    -  Prenovitev spletne strani s forumom – Peter Kramar  
    -  Nakup domene www.sciurus.si   
    -  Organizacija nakupa znamk pri PS – filatelistični abonma  
    -  Skupni nakup cenejšega materiala (izbor med ponudniki)  
    -  Predstavitev društva na dogodku – otvoritev Festivala Radovljica (avgust 09)  
    -  Predstavitev društva na Matičkovem sejmu (avgust 09)  
    -  Organizacija Zbirateljskega krožka v dveh šolah (Lipnica in Ljubno) – Branko Maček  
    -  Pridobitev sponzorskih sredstev za krožek  
    -  Pridobitev 10% popusta na vse redne znamke pri PS  

  

  

LETO 2010
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    -  Redna srečanja so zaživela (vedno najmanj 20 članov)  
    -  Prva pisna omemba društva – Numizmatični vestnik Št.:  
    -  Članstvo v Filatelistični zvezi Slovenije  
    -  Lastna grafična podoba  
    -  Skupen obisk sejma (Colleta)  
    -  Izdelava lastne znamke  
    -  Izdelava priložnostnega OPD-ja ob 2. obletnici ustanovitve  
    -  Uvedba delavnih sestankov aktivnih članov  

  3.   Pregled zastavljenih ciljev v letu 2010
        

CILJI v 2010

  

REALIZACIJA

  
    

Ohranitev tekočih uspešnih aktivnosti društva 

  

DA

  
    

Izoblikovanje grafične podobe društva

  

DA

  
    

Delovni sestanki

  

DA (vendar sklepi premalo realizirani)
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Izdelava baze podatkov 

  

NE

  
    

Predstavitev javnosti                

  

DA

  
    

Organiziranje v sekcije

  

NE

  
    

Pridobiti v delavno skupine posameznih projektov več aktivnih članov

  

DA

  
    

Internet stran - razširiti na tuje jezike in oživitev

  

NE
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Prenos sedeža društva na javen naslov 

  

NE

  
      

  

Ne glede na to, da je uresničenih ciljev iz tabele le malo več kot polovico, smatram preteklo leto
za zelo uspešno. Določeni cilji so bili preveč splošni, ali preobsežni, da bi jih delavna ekipa
uspela realizirati. 

  

  

Najbolj me veseli stalna rast članstva, da so se redna srečanja so se dobro prijela. To pomeni,
da društvo živi. Obenem se zavedamo odgovornosti, da društvo ohranimo na takem zdravem
nivoju in dosežemo nove mejnike. 

  4.   Finančno poročilo in poročilo tajnika društva
  

Finančno poročilo bo podal blagajnik Žiga Kapus, članstvo pa tajnik Peter Kramar.

  5.   CILJI za leto 2011
  

Upoštevali bomo interese članov, odprti bomo za predloge, saj si vsi želimo, da bo društvo
uspešno raslo in se razvijalo še naprej; še posebej si želimo, da se poveča št. aktivnih članov, ki
bodo v prinesli nove ideje in omogočili izvedbe dodatnih projektov. Poleg ohranitve tekočih
aktivnosti v društvu, smo si na sestanku UO postavili sledeče cilje:
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·       Izdelava kovnice oz. društvenega kovanca

  

·       Izdelava lastne znamke in OPD-ja ob 3 obletnici ustanovitve

  

·       Predstavitev društva na dogodku FESTIVAL RADOVLJICA 

  

·       Skupen obisk vsaj enega sejma v tujini 

  

·       Razstava ali  delavnica – vsaj en dogodek

  5.1. Finančna projekcija
  

          

Odhodki

  

Prihodki

  
    

Bančni stroški (plačila, nakazila)

  

40 EUR

  

Članarina (20)
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400 EUR

  
    

Gostovanje strežnika, domena

  

45 EUR

  

Filatelistični abonma

  

100 EUR

  
    

Poštnina

  

40 EUR

  

Donacije, sponzorstva

  

500 EUR

  
    

Kovnica

  

700 EUR
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Projektna (Festival Radovljica, Znamka, obisk sejma, , grafična podoba,…) 

  

100 EUR

  

 

  

 

  
    

Nerazporejena sredstva

  

75 EUR

  

 

  

 

  
    

Skupaj:
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1000 EUR

  

Skupaj:

  

1000 EUR

  
        

  

Filatelistični material sem dodal le med prihodke, kar predstavlja razliko med kuplenimi in
prodanimi znamkami, kot je v skladu s pogodbo PTT.

  6.   Zahvala
  

Najprej hvala soustanoviteljem, Urošu Tacarju, Petru Kramarju in Žigu Kapusu, ki od začetka
opravljajo delo, ki ga članstvo največkrat ne opazi (to je urejanje spletne strani, vodenje
računov, organiziranje srečanj, …) ter seveda najbolj aktivnemu članu Branku Mačku, ki je sam
organiziral in vodi oba Zbirateljska krožka, kar zahteva veliko truda in znanja.

  

  

Zahvaljujem se vsem, ki ste s prostovoljnim delom pomagali društvu doseči oziroma celo
preseči zastavljene cilje. Zahvaljujem Fojž-u, za prvo grafično idejo, ki jo bomo razvijali naprej;  
Milošu, Alojzu, Branetu Banu, Tonetu, Damjanu, Stanetu in ostalim... za pomoč pri organizaciji
in sodelovanju na predstavitvah društva na javnih dogodkih, nasvetih, …
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Društva brez članov ni in tega se dobro zavedamo. Še naprej bomo skrbeli, da boste z veseljem
ostali v naši družbi in bomo skupaj delali naprej. Hvala vsem!

  

  

Radovljica, 14.02.2011

  

Predsednik društva: 

  

Rok Rozman
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