
Sdru..zenJe stalnih .sod.".ih..•tolmacev
in pravnih prevajalcev Siovenlje

ZAPISNIK
3. rednega letnega obenega zbora

Zdruzenja stalnih sod nih tolmaeev in pravnih prevajalcev Slovenije

Dne 11. 3. 2013 se je na Fakulteti za racunalnistvo in informatiko, Trzaska cesta 25,
Ljubljana, v predavalnici 4 pricel 3. redni letni obcni zbor Zdruzenja stalnih sodnih tolmacev
in pravnih prevajalcev Slovenije (vnadaljevanju: zdruzenje].

Skladno s statutom zdruzenja je 12 prisotnih clanov zdruzenja ob 17 in 40 uri soglasno
izglasovalo pricetek obcnega zbora.

Obcni zbor je s pozdravom in uvodnim govorom otvorila predsednica, ki je predlagala
dopolnitev dnevnega reda, in sicer tako, da se za tocko 3 doda 4. tocka, ki obravnava
razresitev racunovodkinje zdruzenja Natase Bajuk in predlog za izvolitev novega
racunovodje,

Predlog razsirjenega dnevnega reda so prisotni soglasno potrdili, zaradi cesar je predsednica
skladno s 1. tocko dnevnega reda predlagala imenovanje in izvolitev delovnega
predsedstva obcnega zbora.

Za predsednika obcnega zbora je predsednica predlagala g. Aleksandra Forstnerja, za clanici
predsedstva pa gao Angelino Trajkovski in Elzbieto Krzicnik, Za zapisnikarico je bila
predlagana Brina Zapusek, za overiteljici pa Marjeta Vitorovic in Branka Klemenc. Vsi
predlagani so bili soglasno izvoljeni v delovno predsedstvo tokratnega obcnega zbora, zaradi
cesar je predsednik delovnega predsedstva otvoril 3. obcni zbor Zdruzenja stalnih sodnih
tolmaeev in pravnih prevajalcev Slovenije in prisotne najprej lepo pozdravil, nato pa
predsednico zdruzenja povabil k predstavitvi porocila 0 delovanju zdruzenja, skladno z 2.
tocko dnevnega reda. '

2. TOCKADNEVNEGAREDA

POROCILOPREDSEDNICE

Po porocilu predsednice ima zdruzenje na dan 11.3.2014 78 clanov, od katerih je bilo,
statisticno gledano 5 clanov sprejetih konec leta 2013, 1 v letu 2014 (vloga za clanstva se
caka na potrditev), zdruzenje pa belezi tudi izstop 1 clana v letu 2013.
Predsednica je povedala, da se je v letu 2013 udelezila izobrazevanja 0 pridobitvi statusa
drustva v javnem interesu, za katerega bo zdruzenje zaprosilo. Pray tako je naslovila na
Zdruzenje prevajalskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije memorandum 0

sodelovanju in se tako s predsednico zdruzenja kot tudi z direktorico zdruzenja posvetovala
o moznostih skupnega organiziranja dogodkov.

UPRAVNIODBORje v letu 2013 zasedal dvakrat, 1. seja seje odvijala 7. 1. 2013, v
Ljubljana, 2. seja pa 12.6. 2013 v Celju.

IZOBRAZEVANJAZDRUZENJAso bila v preteklem letu naslednja:
Izvedeno je bilo eno izobrazevanje pod imenom Kolokvij »Pravo in jezikc<,ki se je odvijalo v
sodelovanju s Pravno fakulteto v Mariboru 12. 4. 2013, ki se je osredotocalo na nemski jezik
in pravni red v nernsko govorecih drzavah, Udelezilo se je je 25 udelezencev, predavalo je 7
predavateljev, pri organizaciji pa so pomagali tudi 3 studentje.
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Seminar na temo kazenskega prava - iz organizaeijskih razlogov NI BIL REALIZlRAN.

Nadaljevalna delavniea konsekutivnega tolmacenja (v sodelovanju z Dragomanom) "z
izpopolnjenimi tehnikami tolmacenja do suverenega nastopa pred organi oblasti" - 16. 2.
2013 je bila zaradi premajhnega interesa ODPOVEDANA

POROCILORACUNOVODJE
FINANCE
V preteklem letu so clanarine za leta 2012 (zamudniki) in leto 2013 zdruzenju prinesle
1810,00 EUR. Sem sta vkljuceni tudi dye clanarini za letosnje leto (nova clana). Razclenitev
izhaja iz spodnje tabele.
2012 1 x 20 EUR
2013 66 x 25 EUR
2012 + 2013 2 x 45 EUR
2014 2 x 25 EUR

= 20,00
= 1650,00
= 90,00
= 50,00

= 1810 EUR

V letu 2013 je 68 clanov clanarino placalo, 5 clanov je ni poravnalo, en clan paje bil placila
clanarine oproscen,

V letu 2014 sta do danasnjega dne od stirih novo sprejetih clanov clanarino ze placala 2
clana,

[Opomba dodana po Obcnern zboru, 25.3.2014: tretji clan je medtem poravnal letno
clanarino za leta 2014, medtem ko jo cetrti clan se ni.]

Trzna dejavnost zdruzenja, investieije in stroski v letu 2013 so za lazje razumevanje
prikazani v spodnjih tabelah in predstavljajo krajse porocilo predsednice in racunovodje.

Trzna dejavnost v letu 2013 - PRIHODKI
Kolokvij Pravo in jezik, Maribor, april 2013
85 € x 10 clanov = 850 €
110 € x 13 neclanov = 1430 €
140 € x 2 neclana (zamudniki) = 280 €

= 2670 EUR

Trzna dejavnost v letu 2013 - ODHODKI
Fotokopije 51,34 €
Kosilo 320,20 €
Pisarniski material 479,90 €
AH Andrej Ekart 92,17 €
V. Osolnik Kune (pot. str.) 100,00 €
Dr. Luscher (letalo) 500 €
Mojea Prus (pot. str.) 65 €
Borut Holeman (pot. str.) 160 €

= 1768,61 EUR

Investicije v letu 2013
Spletna stran (Conneeta d.o.o.)
Lektura (Ciklopea)
Logotip (Janez Zalaznik, AH)

1816,76 €
48,93 €
645,16 €

= 2510,85 EUR

Stroski
Racunovodkinja
placilo za 2012 500 €
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akontacija za 2013
Ostane za placilo
Streznik, domene (VVebicoml
za 2013
za 2014 (placano ze v letu 2013)
Materialni stroski
Bancni stroski
Postnina, potr. mat.
Akontacija dohodnine
2012
2013

400 €
200 €

97,59 €
93,93 €

216,92 €
94,11 €

54,25 €
46,77 €

= 2510,85 EUR

Prihodki
Clanarina - 1810 €, Kolokvij - 2670 € = 4480 € (Rezervacije iz 2012 - 1501,41 €) = 5981,41
s
Odhodki
Investicije - 2510,85 €, Kolokvij (odh.) - 1768,61 €, Stroski - 1503,57 € = 5783,03 e

Prihodki 5981,41 - Odhodki 5783,03 = Ostane +198.38 €

(N. Bajuk) 215 € = 168 denarna sredstva + 47 € terjatev do drzave za placane akontacije
davka.

POROCILONADZORNEGAODBORAZDRUZENJA

Delovni predsednik je za porocilo 0 skladnosti poslovanja in dela zdruzenja zaprosil tudi
predsednika nadzornega odbora, g. Iva Bana, ki je povedal, da je nadzornemu odboru
porocilo racunovodkinje (zgoraj) znano, pray tako pa NO pozna delovanje predsedstva
zdruzenja, t.j. upravnega odbora, in na njegovo delovanje nima pripomb. Ocenil je, da
zdruzenje in njegovi organi skrbno ravnajo z denarjem in na delovanje upravnega odbora
podal pozitivno mnenje brez pridrzka,

SKLEP:Obcni zbor je porocllo predsednice, racunovodje in predsednika nadzornega
odbora soglasno potrdil z dvigom rok.

3. TOCKADNEVNEGAREDA

Razprava v zvezi s porocili in potrditvijo zakljucnega letnega porocila (porocili za
AJPES in DURS, ki sta ze bili oddani)

Delovni predsednik je navzoce pozval k razpravi v zvezi s porocili in potrditvijo zakljucnega
letnega porocila [porocili za AJPES in DURS, ki sta ze bili oddani). Zdruzenje je glede na
prihodke in odhodke (dejansko zelo nizke dohodke zdruzenja] belezilo »pozitivno nulo«,
Racunovodkinja sicer do obcnega zbora ni predlozila medletnega knjizenja racunov, sta bili
pa porocili za Ajpes in Durs za leto 2013 ze oddani. Racunovodkinja ima do zdruzenja se
odprto terjatev za opravljeno racunovodsko delo v letu 2013 v visini 200 EUR.

[Opomba dodana po Obcnem zboru, 25. 3. 2014: Zdruzenje je racunovodkinji dne 24. 3.
2014 nakazalo se tretji obrok placila v visini 200 EUR in 21. 3. 2014 dobila iz Dursa vrnjen
prevec placano akontacijo davka za leta 2013 v visini 61,12 EUR.)

Po razpravi je delovni predsednik dane pozval h glasovanju z dvigom rok.

SKLEP:Obcni zbor je z dvigom rok soglasno potrdil zakljucno letno poroeflo za AJPES
in DURS.
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4. TOCKADNEVNEGAREDA

Razresitev racunovodje Natase Bajuk

Predsednik delovnega predsedstva je povabil predsednico zdruzenja, da predstavi
problematiko v zvezi z delom racunovodkinje in predlaga resitev nastale tezave,

Zaradi nacrtovanih dejavnosti zdruzenja (povecan obseg vsezivljenjskega izobrazevanje] je
dobro sodelovanje racunovodje z organi zdruzenja zelo pomembno. Predsednica zdruzenja je
izrazila nezadovoljstvo nad dosedanjim delom zdajsnje racunovodkinje. Po mnenju
predsednice in blagajnika zdruzenju ni nudila ustreznega usmerjenega davcnega svetovanja
v obliki, kot je bilo to dogovorjeno v zacetku sodelovanja. Odgovarjala je le na konkretna
vprasanja zdruzenja, ki pa niso zajela tudi optimalnost poslovanja. Racunovodkinja je v
dokumentaciji, ki jo je pripravila sarna, veckrat zapisala napacne podatke (imena oseb in
zdruzenja, naslovi, davcne stevilke). Zdruzenje je pray tako v preteklem letu prejelo opomin
Dursa 0 neplacanern davku za leta 2012, ki ga racunovodkinja ni pravocasno pripravila.

Predsednica zato predlaga razresitev racunovodkinje Natase Bajuk in predlaga novo
racunovodkinjo, ki je Petra Slapar, Racunovodski servis Racek d.o.o., ki bo delo mesecno
opravljala za 50,00 EUR.

Po krajsi razpravi prisotnih in prevladujocem mnenju, da bi bilo smiselno razmisliti tudi 0

tern, da bi se za racunovodjo izbralo osebo, ki je iz dela Slovenije, kjer tarife niso tako visoke
kot v Ljubljani, je predsednik delovnega predsedstva clane pozval h glasovanju 0 4. tocki
dnevnega reda z dvigom rok.

SKLEP:Oben! zbor je soglasno potrdil predlog 4. tocke dnevnega reda in sklenil, da se
odpove pogodbo dosedanji racunovodkinji Natasi Bajuk ter pooblastil predsednico, da
novo pogodbo 0 racunovodskih storitvah sklene s Petro Slapar, Racunovodski servis
Racek d.o.o ..

5. TOCKADNEVNEGAREDA
Nacrti za leto 2014

A) Predavanje g. Petra .Jakse: »Prevajalski in terminoloski izzivi evropske zakonodaje v
slovenscino«, ki bo 14.3.2014 ob 16:30 uri v prostorih Evropske komisije v Sloveniji,
Breg 14, Ljubljana,

B) Dvodnevni seminar g. Davida Hutchinsa, odvetnika, predviden v vikendu 14./15.
junij 2014, s kotizacijo v visini 200,00 EUR.

Delovni predsednik je predsednico zdruzenja pozval k predstavitvi obeh predavateljev.
Predsednica je na kratko opisala namen prvega seminarja in prisotne prijazno povabila k
udelezbi.

Vec casa pa je porabila za predstavitev drugega predavatelja, Angleza Davida Hutchinsa, ki
naj bi v Slovenijo prisel poleti in z dvodnevnim seminarjem, za katerega bodo udelezenci
prejeli tudi potrdilo 0 izobrazevanju, predaval na temo angleskega pravnega sistema, civilne
odgovornosti in gospodarskih subjektov.

Po predstavitvi programa predavanj je predsednik delovnega predsedstva otvoril razpravo,
na koncu katere sQ,clani soglasali s prihodom omenjenega strokovnjaka ter s kotizacijo, ki
bo za 1 dan prisotnosti na predavanjih znasala 150,00 EUR, za dva dni pa 200,00 EUR.
Navedeni ceni so clani ocenili kot popolnoma sprejemljivi za eno oz. dvodnevna strokovna
predavanja. Predlagali so, da se poleg sodnih tolmacev in prevajalcev k poslusanju
predavanj povabi tudi odvetnike, notarje, zavarovalne agente, ministrstvo ipd.

[Podatek pridobljen po Obcnern zboru, 25. 3. 2014: Po posvetu s predavateljem Davidom
Hutchinsom 0 tern, ali bi se zainteresirani lahko udelezili le enega seminarskega dneva, je
bilo ugotovljeno, da to ni mozno. Seminar je zasnovan kot celota, saj se tematike ne
zakljucijo znotraj posameznega dneva. Udelezba na seminarju se zato ponudi le kot
dvodnevni seminar. Pray tako se premakne datum iz konca tedna na petek, 13. in soboto,
14. junij.] •
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Zdruzenje razmislja tudi 0 organizaciji izobrazevanja za sodne tolmace za hrvaski jezik, ki bi
zaradi decentralizacije izobrazevanj potekalo za spremembo na Obali. Datum in izvajalci
izobrazevanja se niso bili izbrani.

SKLEP: Obeni zbor je soglasno potrdil predlog 5. toeke dnevnega reda in sklenil, da se
k sodelovanju povabi Davida Hutchinsa.

6. TOCKADNEVNEGAREDA
Predlog in visina elanarine za leto 2014
Blagajnicarka Marjeta Vitorovicje predlagala, da visina clanarine ostane ista, t.j. 25,00 EUR
letno. Clane je pozvala k razpravi, v kateri drugih predlogov glede visin clanarine ni bilo,
zato so prisotni clani na poziv predsednika delovnega predsedstva z dvigom rok soglasno
potrdili obstojeco visino clanarine.

SKLEP: Obeni zbor je soglasno potrdil predlog 5. toeke dnevnega reda in sklenil da se
visina elanarine za elanstvo v zdruzenju ne spremeni ter tako ostane 25,00 EUR letno.

7. TOCKADNEVNEGAREDA
Spletna stran zdruzenja
Predsednica je na kratko predstavila spletno stran zdruzenja in pojasnila, da bo le-ta poleg
slovenskega, se v stirih tujih jezikih. Ocenjuje, da bodo prevodi objavljeni najpozneje letos
poleti. Spletna stran bo obiskovalcem poleg slovenskega na voljo se v angleskern, nemskern,
hrvaskern in predvidoma v francoskem jeziku.

8. TOCKADVNEVNEGAREDA
Forum, novieke, Facebook in Twitter
Predsednica je v tern delu dnevnega reda pojasnila, da si zeli aktivnejso prisotnost zdruzenja
na medmrezju, kot sta Facebook (stran ze obstaja:
https: Ilwww.facebook.com/sodnitolmaci.si)inTwitterprofil.Spomnilajetudinaforum.ki
je integriran del spletne strani, na katerem bi clani zdruzenja lahko resevali nejasnosti pri
prevajanju in izmenjali mnenja ali objavili terrninoloske zbirke. Forum se je vecini prisotnih
zdel dobra ideja, vendar pa se ni jasno, kdo bo prevzel odgovornost
administratorja/rnoderatorja, saj se za zdaj za to vlogo se ni javil nihce izmed clanov, Do
imenovanja administratorja foruma zdruzenje le-tega se ne bo odprlo.

9. TOCKADNEVNEGAREDA
Razno

Predsednica je sporocila, da se bo od 4. do 6. avgusta 2014 udelezila Svetovnega kongresa
prevajalcev FIT v Berlinu, kjer bo kot predavateljica predstavila delo sodnih tolmacev v
Sloveniji (ima ze strinjanje Ministrstva za pravosodje) in v tujini tudi prvic predstavila nase
zdruzenje. "

Clane zdruzenja je pozvala k aktivnejsemu sodelovanju pri delu za zdruzenje, saj je to
odvisno od prostovoljcev in lahko le tako pripravi se vee in vsebinsko kakovostnih
izobrazevanj za sodne tolmace in pravne prevajalce.

Po zakljucni razpravi se je 3. obcni zbor Zdruzenja stalnih sodnih tolmacev in pravnih
prevajalcev zakljucil ob 19.45 uri.

Predsednik Obcnega zbora
Aleksander For- ner \

Overiteljica Marjeta Vitorovic

Zapisnikarica
Brina Zapusek

$~
2. Overiteljica Branka Klemenc ( J r
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