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ZAPISNIK 

Druge redne letne e-skupščine, ki je potekala po elektronski pošti  

od ponedeljka, 29.3., do srede, 31.3.2021, do 18. ure 

 

Izvršni odbor je 15.3.2021 sklical redno letno skupščino 2021 za 25.3.2021 po Zoomu, vendar 

skupščina ni bila sklepčna. Tudi pripomb na gradiva ni bilo. Zato se je IO odločil, da se 

skupščino izpelje po elektronski pošti. V ponedeljek, 29.3.3021, je vsem članom poslal vabilo 

z gradivi in  Spletna glasovnica 2021, ki so jo člani morali izpolnjeno vrniti do srede, 

31.3.2021, do 18. ure.  

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika zadnje skupščine: Zapisnik skupščine 2020 (gradivo 1) 

2. Zaključni račun za leto 2020: 

-  Finančno poročilo 2020 (gradivo 2) 

-  Poročilo predsednika Nadzornega odbora (gradivo 3) 

3. Poročila o delu društva: 

-  Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu (gradivo 4) 

-  Poročilo o delu strokovnega odbora (gradivo 5) 

-  Poročilo o delu delegatke v EATI v letu 2020 (gradivo 6) 

4. Nadomestne volitve predsednika društva za čas do izteka mandatnega obdobja 2018-2022: 

-   Odstop dosedanje predsednice Slavice Ravnik z mesta predsednice društva in članice Strokovnega 

odbora: Odstopna izjava (gradivo 7)  

-  Poročilo kandidacijske komisije (gradivo 8) 

-  Izvolitev nadomestnega predsednika društva do konca obdobja 2018-2022: Vizija društva in 

program dela kandidatke Maje Sedmak Cvelbar (gradivo 9) 

-  Potrditev nadomestnega člana Strokovnega odbora  

5. Program dela društva za leto 2021: Program dela društva 2021 (gradivo 9) 

6. Finančni načrt za leto 2021 in določitev višine članarine za leto 2022 in 2023: Finančni načrt 2021 

(gradivo 10) 

7. Razno 

 

http://www.sloventa.si/?p=4836
https://sloventa.us18.list-manage.com/track/click?u=f26f6497bd82f132b7227ece3&id=b3d936cefc&e=1de5098a14
https://sloventa.us18.list-manage.com/track/click?u=f26f6497bd82f132b7227ece3&id=ee0b0a9ac1&e=1de5098a14
https://sloventa.us18.list-manage.com/track/click?u=f26f6497bd82f132b7227ece3&id=66e06fb814&e=1de5098a14
https://sloventa.us18.list-manage.com/track/click?u=f26f6497bd82f132b7227ece3&id=9c4ff46c40&e=1de5098a14
https://sloventa.us18.list-manage.com/track/click?u=f26f6497bd82f132b7227ece3&id=80b0b8a61e&e=1de5098a14
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2021/03/Porocilo-delegata-v-EATA-2020.docx.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2021/03/Odstopna-izjava-Slavice-Ravnik.pdf
https://sloventa.us18.list-manage.com/track/click?u=f26f6497bd82f132b7227ece3&id=e1136217b2&e=1de5098a14
https://sloventa.us18.list-manage.com/track/click?u=f26f6497bd82f132b7227ece3&id=be2c0a0089&e=1de5098a14
https://sloventa.us18.list-manage.com/track/click?u=f26f6497bd82f132b7227ece3&id=be2c0a0089&e=1de5098a14
https://sloventa.us18.list-manage.com/track/click?u=f26f6497bd82f132b7227ece3&id=90fb93809d&e=1de5098a14
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2021/03/Finančni-načrt-2021-1.pdf
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Skupščina se je štela za sklepčno, če svoje glasove odda vsaj 1/3 evidentiranih članov na dan 29. 3. 

2021. Na ta dan je bilo v društvu 87 članov, tretjina šteje 29 članov. Do roka je izpolnilo glasovnice  34 

članov, kar predstavlja 39,08%. Skupščina je tako bila sklepčna. (Glasovanje skupščina 2021) 

Posamezni sklep je sprejet, če zanj glasuje vsaj 50% oddanih/vrnjenih glasovnic. Člani so za vse 

predlagane sklepe glasovali ZA, razen za sklep o višini članarine za leto 2022-2023, kjer je bil en član 

vzdržan.  Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

 

K točki 1 

Sklep 1:  

Udeleženci skupščine soglasno potrdijo Zapisnik skupščine 2020 

K točki 2 

Sklep 2: 

Udeleženci skupščine soglasno potrdijo finančno poročilo za leto 2020 in potrdijo zaključni račun 

društva Sloventa za leto 2020  Finančno poročilo 2020,  Poročilo nadzornega odbora 

K točki 3 

Sklep 3.1: 

Udeleženci skupščine potrdijo  poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v letu 2020 Poročilo o delu 

društva in Izvršnega odbora v preteklem letu 

Sklep 3.2: 

Udeleženci skupščine potrdijo poročilo o delu Strokovnega odbora v letu 2020 Poročilo SO 2020  

Sklep 3.3: 

Udeleženci skupščine potrdijo poročilo o delu delegatke v EATI za leto 2020: Poročilo delegata v EATA 

2020 

K točki 4 

Sklep 4:1: 

Udeleženci skupščine se seznanijo  z odstopno izjavo dosedanje predsednice Slavice Ravnik in njenim 

izstopom iz Strokovnega odbora   Odstopna izjava Slavice Ravnik,   Pismo Članom 21. marec 2021  

Sklep 4.2: 

Udeleženci se seznanijo z ugotovitvami kandidacijske komisije: Zapisnik Kandidacijske komisije 2021 

 

Na podlagi teh ugotovitev je edina kandidatka za predsednico društva za čas do rednih volitev leta 

2022, Maja Sedmak Cvelbar, ki izpolnjuje vse pogoje.   

Sklep 4.3:  

Udeleženci skupščine za predsednico društva do rednih volitev 2022 soglasno izvolijo Majo Sedmak 

Cvelbar. 

Sklep 4.4: 

Udeleženci skupščine potrdijo, da z izvolitvijo nove predsednice preneha funkcija dosedanje 

predsednice Slavice Ravnik. 

http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2021/03/Glasovanje-skupščina-2021.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2021/03/Zapisnik-skupščine-2020.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2021/03/Finančno-poročilo-2020.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2021/03/Nadzorni-obdor-2021.pdf
https://sloventa.us18.list-manage.com/track/click?u=f26f6497bd82f132b7227ece3&id=d4923e04d6&e=1de5098a14
https://sloventa.us18.list-manage.com/track/click?u=f26f6497bd82f132b7227ece3&id=d4923e04d6&e=1de5098a14
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2021/03/POROČILO-SO-2020.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2021/03/Porocilo-delegata-v-EATA-2020.docx.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2021/03/Porocilo-delegata-v-EATA-2020.docx.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2021/03/Odstopna-izjava-Slavice-Ravnik.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2021/03/Pismo-Članom-21.-marec-2021-Slavica.docx
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2021/03/Zapisnik-Kandidacijske-komisije-2021.pdf
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Sklep 4.5: 

Udeleženci skupščine za novo članico strokovnega potrdijo Aleksandro Meško. 

 

K točki 5 

Sklep 5 

Udeleženci skupščine sprejmejo program dela društva  Sloventa za leto 2021, ki ga je v 

kandidacijskem postopku predložila kandidatka Maja Sedmak Cvelbar: Program in vizija drustva 

2021-2022 Maja Sedmak Cvelbar 

 

K točki 6 

Sklep 6.1 

Udeleženci skupščine sprejmejo finančni načrt društva Sloventa za leto 2021 Finančni načrt 2021 

Sklep 6.2. 

Udeleženci skupščine z enim vzdržanim glasom potrdijo višino članarine:  

Višina članarine za leto 2022 in 2023 znaša:  

 za člane brez naziva in študente TA:      40 EUR  

 za specializante TA (člani z dogovorom  EATA/ITAA  za CTA in  
       certificirane terapevte (CTA):       50 EUR  

 za PTSTA/CTA učitelje in TSTA:       85 EUR  

 za člane SINTE in drugih sorodnih org. – brez naziva    20 EUR  

 za člane SINTE in drugih sorodnih organizacij s strokovnim nazivom  
je članarina:  

- za specializante TA (člani z dogovorom  EATA/ITAA  za CTA in  
       certificirane terapevte (CTA):     50 EUR  

- za PTSTA/CTA učitelje in TSTA      85 EUR.  

 

 

 

Zapisala Judita Bagon  

 

Overovateljici zapisnika: 

- Nives Košir Maček 

 

- Laura Ira Tratnik 

 

Ljubljana, 2.4.2021 

http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2021/03/Program-in-vizija-drustva-2021-2022-Maja-Sedmak-Cvelbar.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2021/03/Program-in-vizija-drustva-2021-2022-Maja-Sedmak-Cvelbar.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2021/03/Finančni-načrt-2021-1.pdf

