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Ljubljana. 09.03.2016
ZAPISNIK
rednega ZBORA ČLANOV SRD
ki je bil 08.03.2016 v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa v Ljubljani.
Predsednik društva Peter Hawlina je v uvodnem nagovoru pozdravil prisotne in
pojasnil razlog za sklic zbora. Ugotovil je, da še ni z udeležbo zagotovljena sklepčnost
(od 74 članov je bilo prisotnih 17 članov) in predlagal pol urni odmor. Po preteku
odmora je bila skladno s PRAVILI društva zagotovljena sklepčnost in je podal predlog
za delovno predsedstvo in ostale organe zbora:
Robert FONDA, delovni predsednik
Tina PETEK, članica
Karl RAVNIKAR, član
Frančišek Grašič, zapisnikar
Janez TOPLIŠEK, overitelj zapisnika
Franc ŠKUFCA, overitelj zapisnika
Predlog delovnih teles so člani soglasno sprejeli.
Predsednik delovnega predsedstva se je zahvalil za zaupanje in ugotovil, da je v
skladu z 24. členom Pravil SRD ZBOR sklepčen (18 prisotnih od 74 članov s pravico
glasovanja) in lahko nadaljuje z delom ter predlagal dnevni red in sicer
1. LETNO POROČILO SRD za leto 2015
2. POSLOVNI NAČRT 2016
Prisotni so dnevni red potrdili.
Ad. 1) Predsedujoči je ugotovil, da so člani preko običajnega načina obveščanja
prejeli Letno poročilo SRD 2015 in še posebej poročilo predsednika SRD. Kratko
predstavitev sta podala Grašič in Hawlina.
Prvi je obrazložil obseg in strukturo prihodkov ter odhodkov in še primerjavo z letom
2014. Od ugotovljenega presežka prihodkov v višini 907,31 € se 10,01 € nameni za
plačilo davka od pridobitne dejavnosti (13,0% delež je bilo te dejavnosti) in
preostanek 897,30 € se razporedi v društveni sklad.
Predsednik Hawlina je izpostavil povezavo in medsebojno odvisnost delovanja članov
in društva. Poudaril je pomen posredovanja podatkov v datoteke in njihovo
dopolnjevanje, ki pa je v pogledu rasti v upadanju. Poseben pomen za društvo ima
tudi revija DREVESA, bo pa potrebno več aktivnosti pri pripravi sestavkov za objave.
V razpravi je predsednik Nadzornega odbora seznanil prisotne z rezultatom pregleda
dokumentacije SRD iz leta 2016 in Letnega poročila in predlagal, da ZBOR LETNO
POROČILO potrdi.
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