Dragi član/-ica SOP-a,
Leto 2016 se zaključuje. Konec leta je primeren čas, da se ozremo nazaj in ocenimo opravljeno delo.
Zavarovanci ste bili v tem letu deležni nadpovprečnih donosov, za zagotavljanje temeljitejšega in
hitrejšega informiranja je bil vzpostavljen vpogled v stanje na osebnem računu, v strokovni službi pa
smo poskušali čim bolje skrbeti za člane.
Leto je zaznamovala 60. letnica delovanja. Ustanovni občni zbor Sklada za vzajemno pomoč
samostojnih obrtnikov Slovenije je bil 11. novembra 1956. Sklad je v svojih začetkih pomenil edino
zavarovanje za večino obrtnikov. Za finančno varnost po upokojitvi je takrat želelo poskrbeti kar
6.000 obrtnikov.
Leta 1981 je Josip Kregar (predsednik upravnega odbora Sklada) izrekel naslednje besede: »Eden
najpomembnejših ciljev vsake napredne družbene skupnosti je zagotoviti socialno varnost vsakomur.
Od tod tudi potreba, ki narekuje ustanavljanje in delovanje ustreznih organizacij socialnega
zavarovanja, v katerih delovni ljudje združujejo svoje interese in si na podlagi vzajemnosti in
solidarnosti ustvarjajo gmotne osnove za prebroditev neprijetnih obdobij bolezni, starosti,
onemoglosti in invalidnosti.«
Za temi besedami Sklad stoji že šestdeset let, kar je razvidno iz zgodovine Sklada.
Ustanovitve SOP-a, ki je leta 1956 nastal kot neke vrste upor proti uradni politiki, smo se spomnili na
krajši slovesnosti, ki so se je udeležili izpostavljeni člani, zaposleni, častni gostje in poslovni partnerji.

Nadaljnje uspešno delovanje SOP-a si lahko zagotovimo samo z dobrimi poslovnimi rezultati. V letu
2016 je bila rast premije glede na leto 2015 12,5 %. Rast članov glede na leto 2015 je 5,9 %, konec
novembra je bilo tako skupno število članov 19.085. Ob koncu novembra 2016 znašata vrednost
aktive 205,9 mio € in neto finančni prihodki 5,0 mio €. Donos v tekočem letu je od 6,2 % do 11,4 % na
PPZ, od -1,9 % do 12,3 % na IPZ, končni donos RPZ pa bo znan po skupščini, ki bo sprejela sklep o
delitvi dobička.

V letu 2016 so potekale volitve za nove člane skupščine. Skupščina bo imela svojo prvo sejo v začetku
leta 2017 na kateri bo predvidoma izvolila nov nadzorni svet. Seznam izvoljenih predstavnikov bo
objavljen na spletni strani. Skupščina SOP je 22. 11. 2016 imenovala novo upravo za obdobje 2017 –
2020 v sestavi: mag. Bojan Jean predsednik in mag. Božidar Marot član uprave.
Ponovno vas želimo spomniti, da lahko stanje na svojem računu spremljate preko spletne strani. Na
spletni strani pa so objavljeni tudi podatki o donosih, nagrajenci nagradne igre in druge novice.
Spremljate nas lahko tudi na naši facebook strani, kjer bomo veseli vaših všečkov in sporočil.
Želimo vam vesel božič in vse dobro v letu 2017.
Kolektiv SOP

