
 
 
 

Zapisnik o poteku korespondenčnega občnega zbora Društva slovenskih pisateljev 2022  

 

 

Skladno s sklepom Ad1/II občnega zbora/članskega sestanka z dne 24.3.2022 je bilo dne 

26.4.2022 (in opomnik 4.4.2022) vsem članicam in članom (v nadaljevanju: članom) poslano 

obvestilo, da bo občni zbor odprt še 10 dni in poziv, da se do vključno 4.4.2022 opredelijo do 

predlaganih sklepov, kot so navedeni v zapisniku, ki je bil priloga k dopisu. Članom z mailom 

je bil poziv poslan po elektronski pošti, članom brez maila pa v pisni obliki na domače 

naslove.  

 

Člani so imeli možnost glasovanja (ZA/PROTI/SE VZDRŽI) preko spletne aplikacije 

PollUnit (https://pollunit.com/en/polls/q52advrzkqruvyr0s8holg), o predlaganih sklepih so se 

lahko izrazil tudi po elektronski pošti ali v času uradnih ur poklicali na telefonsko številko 

pisarne DSP. 

 

Gradivo, namenjeno občnemu zboru,  je bilo dosegljivo na spletni strani društva na naslovu: 

https://drustvo-dsp.si/korespondencni-obcni-zbor/ ali https://drustvo-dsp.si/vabilo-na-redni-

obcni-zbor-dsp-2/. 

 

Do 5.4.2022 je glasovanje na občnem zboru dalo sledeč rezultat: 

 

Dne 24.3.2022 je na občnem zboru za sprejem sklepov glasovalo 15 članov (priloga: seznam 

prisotnih). 

Preko aplikacije PollUnit se je za sprejem sklepov izrazilo 39 članov, od tega tudi 3 člani, ki 

so že glasovali tudi v živo. Za sklepe je torej glasovalo še 36 dodatnih članov (priloga: izpisek 

glasovanja). 

Potrditev predlaganih sklepov je po elektronski pošti izrazilo 6 članov (priloga: elektronska 

poročila). 

1 član je predlagane sklepe potrdil po telefonu (priloga: seznam klicev). 

 

Za predlagane sklepe je torej skupaj glasovalo 58 članov, proti ni bil nihče, nihče se tudi ni 

vzdržal. Dokumentacija glasovanja je na razpolago v arhivu DSP. 

 

 

Sklep: Na OZ DSP, ki je potekal med 24.3. in 4.4.2022 je sodelovalo 58 članic in članov, 

ki so soglasno potrdili vse predlagane sklepe: 

 

 

Sklep AD2/I: Zapisnik OZ z dne 25.3.2021 je sprejet brez pripomb. 

 

Sklep AD3/II: OZ se je seznanil s poročilom predsednika za leto 2021 in nima pripomb. 

Poročilo se sprejme. 

 

https://drustvo-dsp.us15.list-manage.com/track/click?u=25c7523de98112a3440ba06fb&id=b21e983f26&e=fc1993d45f
https://drustvo-dsp.us15.list-manage.com/track/click?u=25c7523de98112a3440ba06fb&id=9f8bbdb75e&e=fc1993d45f
https://drustvo-dsp.us15.list-manage.com/track/click?u=25c7523de98112a3440ba06fb&id=1f3e611662&e=fc1993d45f
https://drustvo-dsp.us15.list-manage.com/track/click?u=25c7523de98112a3440ba06fb&id=1f3e611662&e=fc1993d45f


Sklep AD3/II: OZ se je seznanil s poročilom NO za leto 2021 in nima pripomb. Poročilo se 

sprejme. 

 

Sklep AD3/III: OZ se je seznanil s poročili o delu društva v 2021 in nima pripomb. Poročila 

se sprejmejo. 

 

Sklep AD3/IV: OZ je zaznal, da na seji ni prisotnih večine predsednikov društvenih komisij 

in odborov, prav tako ne novih članov, in pričakuje, da bo na prihodnji seji zastopanost 

boljša.  

 

Sklep AD4/I: OZ se je seznanil s finančnim poročilom za leto 2021 in nima pripomb. 

Zaključni račun iz poslovanja in bilanca DSP za leto 2021 se sprejmeta. 

 

Sklep AD5/I: OZ se je seznanil s predlaganimi spremembami temeljnega akta. OZ soglasno 

glasuje za sprejem besedila novega Temeljnega akta, kot je priloženo v gradivu OZ. 

Sklep AD6/I: Letna članarina za 2021 za samozaposlene, brezposelne in upokojence bo 20 

eur, za zaposlene pa 40 eur. 

Sklep AD6/II: Dnevna najemnina za hiško na Bledu v 2022 bo 60 eur/dan za člane DSP ter 

80 eur/dan za nečlane. Akontacija za najem znaša 100 eur, odpovedni rok je 1 teden pred 

letovanjem, v nasprotnem primeru se zaračuna 50% od celotne cene najema. Kadar člani 

DSP nimajo interesa za letovanje, se lahko letovanje pod članskimi pogoji ponudi tudi 

članom DSKP in SC PEN. 

 

 

 

Konec zapisnika. 

 

Zapisnik pripravila: Maja Kavzar Hudej 

 

Dokumentacijo glasovanja in zapisnik pregledal: Tone Peršak 

 

Potrdila: Ifigenija Simonović in Slavko Pregl 

 

 

 

 

Ljubljana, 5.4.2022 

 


