Zadeva: Predlog upravnega odbora o podelitvi častnega članstva Marjoli Zdravič

Korespondenčna seja z dne 5. 6. 2018

Sklep upravnega odbora ZKTS
Upravni odbor ZKTS je dne 24. 5. 2018 sklical korespondenčni izredni občni zbor v skladu
z 19. členom Statuta (Tiho soglasje) in članom določil rok 4. 6. 2018 za potrditev prejema
elektronskega sporočila z navedenim predlogom za podelitev častnega članstva Marjoli
Zdravič (priloženo spodaj).
Do določenega roka je prejem predloga potrdilo 26 članov (od skupno 34), vsi člani, ki so
odgovorili, so predlog tudi podprli, tako da je v skladu z navedenim členom Statuta predlog
upravnega odbora potrjen.
Zato je Upravni odbor na svoji korespondenčni seji dne 5.6.2018 sprejel naslednji sklep:
»Kolegici Marjoli Zdravič, ustanovni članici in večkratni predsednici združenja, se iz
vseh v predlogu navedenih razlogov podeli častno članstvo v Združenju konferenčnih
tolmačev Slovenije.«
Marjoli Zdravič iskreno čestitamo in jo pozdravljamo kot častno članico združenja!
Za UO ZKTS
Nada Prodan, predsednica
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Ljubljana, 23. maja 2018

Predlog Upravnega odbora ZKTS za podelitev častnega članstva Marjoli Zdravič,
ustanovni članici in dolgoletni predsednici ZKTS

Obrazložitev:
Naša cenjena kolegica Marjola Zdravič je ustanovna članica in ena vodilnih članic našega
strokovnega združenja že od leta 1973, ko je z majhnim številom zanesenjakov ustanovila
stanovsko Društvo simultanih in konsekutivnih tolmačev. Pri tem se je skupina ustanovnih
članov naslonila na vzore iz Jugoslavije in sosednjih držav. Za slovenske tolmače je bil to
odločilen korak, ki je v nadaljevanju pripeljal do današnjega Združenja konferenčnih
tolmačev in bistveno vplival na strokovnost, ugled in položaj tolmačev v Sloveniji. K temu
je dala neprecenljiv prispevek prav Marjola Zdravič, ki je ves čas z izjemno strokovnostjo in
predanostjo opravljala poklic tolmača ter se zavzemala za uveljavitev poklica v skladu z
mednarodno uveljavljenimi standardi in za prepoznavnost združenja, še zlasti v vlogi
njegove predsednice, ki jo je uspešno opravljala vrsto let.
S predlogom za imenovanje Marjole Zdravič za častno članico Združenja konferenčnih
tolmačev Slovenije se želimo pokloniti njenemu dolgoletnemu delu, prizadevanjem in
poklicni predanosti, s čemer je postavila temelje in okvir za delovanje združenja tudi v
bodoče.

Upravni odbor ZKTS
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