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Ljubljana. 11.03.2015 
 

ZAPISNIK 
rednega ZBORA ČLANOV SRD 

 
ki je bil 10.03.2015 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 80 članov je bilo prisotnih 29 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 
Majda UJČIČ, član in overitelj zapisnika 
Janez BRADEŠKO, član in overitelj zapisnika 
 
Frančišek Grašič, zapisnikar 
 
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 (29 prisotnih od 80 članov s pravico 
glasovanja) in lahko nadaljuje z delom ter predlagal dnevni red in sicer  
 

1. Konstituiranje ZBORA ČLANOV 
2. LETNO POROČILO SRD za leto 2014 
3. POSLOVNI NAČRT 2015 
4. Razrešitev organov društva 
5. Izvolitev organov društva 

• Predsednika 
• Članov Upravnega odbora 
• Članov Nadzornega odbora 
• Članov Častnega razsodišča 

 
Prisotni so dnevni red potrdili. 
 
Ad. 1) Predsedujoči je ugotovil, da so člani preko običajnega načina obveščanja 
prejeli Letno poročilo SRD 2014 in še posebej poročilo predsednika SRD. Kratko 
predstavitev sta podala Grašič in Hawlina, ki je še posebej povezal dejavnost društva 
z dejavnostjo članov. Izpostavil je tudi aktivnosti v preteklem letu povezane z 20 
letnico delovanja društva. Po predstavitvi poročil je predsedujoči odprl razpravo. V 
razpravo se je vključil predsednik NO društva, ter podal poročilo, ki je v pisni obliki 
tudi priloga zapisnika. S strani članov je bila omenjena še potreba po ureditvi knjižnice 
in iskanju prostora za arhiv društva.  
 
 



 Slovensko rodoslovno društvo  
Matična številka: 5905940, Davčna številka: 90829905, TRR: SI56 0201 0003 5458 316 

 
   

   

Lipica 7, 4220 ŠKOFJA LOKA 
http://rodoslovje.si/index.php/sl/, e-mail: srd@guest.arnes.si  

 
 

 
 
Ker ni bilo več razpravljavcev je predsedujoči zaključil razpravo ter predlagal ZBORU 
ČLANOV v sprejem naslednja sklepa: 
 

1. LETNO POROČILO SRD 2014 se potrdi 
2. Presežek prihodkov nad odhodki v višini  814,43 € se razporedi v 

DRUUŠTVENI SKLAD. 
 
Predlagana sklepa sta bila soglasno sprejeta. 
 
Ad. 2) Predsedujoči je poprosil predsednika, da poda kratko predstavitev načrta dela 
za leto 2015. Oblike in načini dela ostanejo enake, kot v preteklem letu. Obseg 
izdajanja revije DREVESA bo odvisen od pripravljenih gradiv za revijo. V finančnem 
pogledu se načrtuje nekaj nižji obseg prihodkov (manj plačane članarine) in enak 
obseg odhodkov (ena številka revije), tako ne bo presežka PRIHODKOV. V v dodatni 
obrazložitvi je predsednik zagotovil, če bo materiala za revijo DREVESA več, kot za 
eno številko, bo več tudi izdanih in za to tudi najdena finančna sredstva. Predsedujoči 
je zaključil razpravo ter predlagal ZBORU ČLANOV v sprejem naslednja sklepa: 
 

NAČRT DELOVANJA DRUŠTVA ZA LETO 2015 se potrdi 
 
Predlagana sklepa sta bila soglasno sprejeta. 
 
 
Ad. 3) Predsedujoči je predlagal razrešitev predsednika, člane Upravnega in 
Nadzornega odbora ter Častnega razsodišča, ker jim je potekel mandat. 
 
Predlog je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 4) Na podlagi predloga predsednika in dodatnih predlogov predsedujočega in 
ostalih prisotnih ter medsebojnega usklajevanja je bil podan naslednji predlog 
kandidatov za nove organe društva. 
 

1. Predsednika društva, ki je tudi predsednik UO 
Peter Hawlina  

 
2. Člane Upravnega odbora 

Robert Fonda podpredsednik 
Karel Ravnikar član 
Frančišek Grašič član 
Janez Plevnik član 
Vlasta Knapič članica 
Andrej Reberc član 
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