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Zapisnik redne seje skupščine Focusa, društva za sonaraven 
razvoj 
Ljubljana, 11. januar 2012 
 
Prisotni: Lidija Živčič, Barbara Kvac, Živa Gobbo, Katarina Otrin, Tomislav Tkalec, Urška Žmauc, Marko 
Cerar, Jure Vetršek. 
 
Pooblastilo za zastopanje so podali: Anna Tomova Živčič, Christophe Pirotte, Marjeta Benčina, Peter 
Alešnik in Elisabeth Pudimat. 
 
Dnevni red: 

1. dobrodošlica in predstavitev zbranih članov, ugotavljanje sklepčnosti 
2. predstavitev in dopolnitev dnevnega reda 
3. predstavitev dela v 2011, finančno poročilo 2010 in 2011, razprava 
4. načrt dela in finančni načrt 2012 
5. članstvo v mreži Plan B 
6. članarina 2012 
7. razno in zaključek – pravna oblika 

 
 
Ad 1: Seja se je začela ob 17.10. Focus ima 82 članov, od katerih je 19 rednih in 63 podpornih. Prisotnih 
je 7 rednih članov, pooblastilo za zastopanje pa je poslalo 5 rednih članov. Prisoten je en podporni član. 
Predsedujoča Živa Gobbo je ugotovila, da je skupščina sklepčna. 
 
Ad 2: Predsedujoča je predstavila dnevni red seje. Pod točko razno je bila predlagana razprava o možni 
spremembi prave oblike organizacije. Dnevni red, s predlagano dopolnitvijo, je bil soglasno sprejet.  
 
Ad 3: Članom je bilo predstavljeno delo v 2011 ter finančni poročili za 2010 in 2011. Člani so soglasno 
potrdili letni poročili in finančni poročili za 2010 in 2011. Podan je bil predlog, da se finančno poročilo 
dopolni in odslej redno pripravi tako, da je podan tudi prihodkoven del.  
 
Ad 4: Članom sta bila predstavljena načrt dela in finančni načrt za leto 2012. Skupščina je soglasno 
potrdila predlagana načrta. Člani so opozorili, da je potrebno posebno pozornost pri evropskih projektih 
nameniti denarnem toku, ker je pritok odvisen od partnerstva. 
 
Ad 5: Predstavljena je bila možnost, da Focus postane član mreže Plan B. Skupščina je ugotovila, da ni 
zdržkov za včlanitev v mrežo ter sklenila, da zaposlenim prepušča končno odločitev o včlanitvi oz. 
nevčlanitvi, ki naj bo oblikovana na podlagi rezultatov procesa ustanavljanja mreže. 
 
Ad 6: Skupščina je potrdila članarino v višini 0 EUR za leto 2012. 
 
Ad 7: Pod točko razno je skupščina razpravljala o morebitni spremembi pravno - organizacijske oblike 
organizacije. Sklepov na to temo skupščina ni sprejela. Člani so predlagali, da se s tem v zvezi preveri 
Zakon o socialnem podjetništvu.  
 
 
Seja skupščine se je zaključila ob 18.40 uri. 
 
Zapisnik je sestavila Lidija Živčič. 
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