
 

  

ZAPISNIK 

redne letne in volilne e-skupščino, ki je potekala na elektronski način  

od 13. 4. 2022 do 16. 4. 2022 do 18. ure 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika zadnje skupščine: Zapisnik skupščine 2021  

    (gradivo št. 1: Zapisnik letne e-skupščine 2021)  

2. Zaključni račun za leto 2021: 

-  Finančno poročilo 2021 (gradivo št. 2: Finančno poročilo 2021)  

-  Poročilo predsednika Nadzornega odbora (gradivo št. 3: Nadzorni odbor 2022)  

3. Poročila o delu društva: 

-  Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu (gradivo št. 4: Poročilo o delu društva 

v letu 2021)  

-  Poročilo o delu strokovnega odbora (gradivo št. 5)  

-  Poročilo o delu delegatke v EATI v letu 2021 (gradivo št. 6)  

4. Volitve v organe društva za obdobje 2022 – 2026: 

a. Poročilo kandidacijske komisije (gradivo št. 7: Zapisnik Kandidacijske komisije 2022 – 2026)  

b. Predstavitev predsedniške kandidatke in liste članov delovnih teles (gradivo št. 8: 

8a: Kandidatura Maja Sedmak Cvelbar,  8b: Vizija društva 2022 – 2026  8c: Predlog liste 

kandidatov za člane delovnih teles 2022  – 2026   

c. Izvolitev predsednice 

d. Potrditev kandidacijske liste članov delovnih teles društva Sloventa 

 

5. Razrešitev dosedanjih članov delovnih teles   

6. Imenovanje članov strokovnega odbora (gradivo št. 9: Predlog članov strokovnega odbora) 

7. Imenovanje predstavnika Slovente v EATI (gradivo št. 10: Predlog delegata v EATI) 

8. Podelitev naziva zaslužni član društva Slavici Ravnik (gradivo št. 11: Predlog zaslužni član Slavica 

Ravnik)  

9. Program dela društva za leto 2022 (gradivo št. 12: Program dela društva 2022)  

10. Finančni načrt za leto 2022 in določitev višine članarine za leto 2023 (gradivo št. 13:  Finančni 

načrt 2022)  

11. Sprejem Pravilnika o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentiranega gradiva 

društva Sloventa (gradivo št. 14: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov-predlog)  

12. Razno   

 

http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2021/03/Zapisnik-letne-e-skup%C5%A1%C4%8Dine-2021.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Finan%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo-2021.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Nadzorni-obdor-2022.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Poročilo-o-delu-društva-v-letu-2021.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Poročilo-o-delu-društva-v-letu-2021.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Zapisnik-Kandidacijske-komisije-2022-2026-3-1.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/2022-kandidatura-Maja-Sedmak-Cvelbar.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/2022-2026-vizija.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Predlog-liste-kandidatov-za-člane-delovnih-teles-2022-2026.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Predlog-liste-kandidatov-za-člane-delovnih-teles-2022-2026.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Predlog-članov-strokovnega-odbora-1.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Predlog-delegata-v-EATI.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Predlog-zasluzni-clan-Slavica-Ravnik.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Predlog-zasluzni-clan-Slavica-Ravnik.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Program-dela-društva-2022.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Finančni-načrt-2022-1.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Finančni-načrt-2022-1.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Pravilnik-o-varstvu-osebnih-podatkov-predlog-1.pdf


 

  

Skupščina je sklepčna, ko svoje glasove odda polovica od 96 članov, kar na dan 2.4.2022 predstavlja 
48 članov. Posamezni sklep pa je sprejet, če zanj glasuje vsaj 50% oddanih/vrnjenih glasovnic.   
Do datuma za pripombe, tj. do 10.4.2022, nismo prejeli nobenega predloga. Prav tako nismo prejeli 
predlogov pod točko razno.   
  
12.4. je bila članom posredovana GLASOVNICA – skupščina 2022 . Prvi datum za oddajo glasov je bil 
14.4. 2022, vendar je do takrat prispelo le 26 glasov. IO je podaljšal rok za glasovanje za 2 dni, do 
16.4.2022 do 18. ure. Do takrat je prispelo 49 glasov, s tem je bila skupščina sklepčna.  
 

Skupščina je sprejela naslednje sklepe:  
 
Sklep št. 1: 
Udeleženci skupščine soglasno potrdili Zapisnik letne e-skupščine 2021 z dne 31.3.2021   
 
Sklep št. 2: 
Udeleženci skupščine  so soglasno sprejeli Finančno poročilo 2021, in se seznanili s poročilom 
nadzornega odbora: Nadzorni obdor 2022 
 
Sklep št. 3.a: 
Udeleženci skupščine so se seznanili s Poročilom o delu društva v letu 2021 
 
Sklep št. 3.b: 
Udeleženci skupščine so se seznanili Poročilom o delu strokovnega odbora 2021  
 
Sklep št. 4.a:  
Udeleženci skupščine so se seznanili z Zapisnikom Kandidacijske komisije 2022 – 2026) 
 
Sklep št. 4.b: 
Udeleženci skupščine so se seznanili s predstavitvijo predsedniške kandidatke Kandidatura Maja 
Sedmak Cvelbar, z njeno Vizija društva 2022 – 2026 ,  in  Predlogom liste kandidatov za člane 
delovnih teles 2022 – 2026) 
 
Sklep št. 4.c:  
Udeleženci skupščine soglasno  izvolijo za predsednico društva Majo Sedmak Cvelbar 
 
Sklep št. 4.d:  
Udeleženci skupščine z 48 glasovi za in 1 proti izvolijo za podpredsednico društva  Alešo Sicherl 
 
Sklep št.4.e: 
Udeleženci skupščine soglasno izvolijo 4 člane IO:  

- Anna Zuykova,  

- Judita Bagon,  

- Ksenija Zor in  

- Nada Odar. 

Sklep št.4.f: 
Udeleženci skupščine z 48 glasovi za in enemu proti izvolijo 3 člane nadzornega odbora:  

- Saša Frece-predsednica,  

- Marija Pika Bensa in  

- Ana Šušteršič.  

https://sloventa.us18.list-manage.com/track/click?u=f26f6497bd82f132b7227ece3&id=10671e435d&e=1de5098a14
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2021/03/Zapisnik-letne-e-skup%C5%A1%C4%8Dine-2021.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Finan%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo-2021.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Nadzorni-obdor-2022.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Poročilo-o-delu-društva-v-letu-2021.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/POROČILO-O-DELU-STROKOVNEGA-ODBORA-SLOVENTE-V-LETU-2021.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Zapisnik-Kandidacijske-komisije-2022-2026-3-1.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/2022-kandidatura-Maja-Sedmak-Cvelbar.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/2022-kandidatura-Maja-Sedmak-Cvelbar.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/2022-2026-vizija.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Predlog-liste-kandidatov-za-člane-delovnih-teles-2022-2026.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Predlog-liste-kandidatov-za-člane-delovnih-teles-2022-2026.pdf


 

  

Sklep št.4.g: 
Udeleženci skupščine izvolijo 3 člane Častnega razsodišča:  

- Laura Ira Tratnik,  

- Ines Paravan in  

- Tina Bončina. 

Sklep št. 5:  
Udeleženci skupščine ugotovijo, da so z imenovanjem novih članov, dosedanji člani delovnih teles 
razrešeni svojih funkcij.  
 
Sklep št.6: 

Udeleženci skupščine potrdijo člane strokovnega odbora:  
1. Ivana Mandarić (PTSTA-P),  

2. Barbara Repinc Zupančič (STA-P),  

3. Ines Paravan (CTA-P),  

4. Nevenka Nakrst (CTA-P),  

5. Maja Koren Kocjančič (CTA-P) in  

6. Tanja Krist (PTSTA-P) 

Sklep št. 7: 
Udeleženci skupščine soglasno določijo Tanjo Krist (PTSTA-P) za predstavnica Slovente v EATI. 
 
Sklep št. 8:  
Udeleženci skupščine soglasno dodelijo Slavici Ravnik naziv zaslužni član društva. Zaslužni član 
društva  Slavica Ravnik 
Slavnostna podelitev naziva se izvede v okviru CTA izpitov 10. In 11.6.2022 v M-Hotelu v Ljubljani. 
 
Sklep št. 9: 
Udeleženci skupščine soglasno sprejmejo Program dela društva 2022 
 
Sklep št. 10.a: 
Udeleženci skupščine soglasno sprejmejo Finančni načrt društva 2022) 
 
Sklep št. 10.b: 
Višina članarine v društvu Sloventa 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, STA  in TSTA:                       85 EUR 

 za člane SINTE in drugih sorodnih organizacij – brez TA 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, STA  in TSTA         85 EUR 

 
Sklep št. 11: 
Udeleženci skupščine soglasno sprejmejo  Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in drugih zaupnih 
podatkov ter dokumentarnega gradiva društva Sloventa 
 

http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Predlog-zasluzni-clan-Slavica-Ravnik.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Predlog-zasluzni-clan-Slavica-Ravnik.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Program-dela-društva-2022.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Finančni-načrt-2022-1.pdf
http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2022/03/Pravilnik-o-varstvu-osebnih-podatkov-predlog-1.pdf


 

  

 
 
 
 
Zapisala:    Judita Bagon __________________________________ 
 
 
Overovateljici zapisnika: 
    Laura Ira Tratnik________________________________ 
 
 
     
    Vida Mlakar: __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 18. 4. 2022 

   


