
 
 
 

Zapisnik občnega zbora/članskega sestanka Društva slovenskih pisateljev (DSP) z dne 

24.3.2022  

 

Vabilo na občni zbor je bilo članicam in članom (v nadaljevanju: člani) po elektronski pošti 

posredovano 9.3.2022, sledila sta še dva opomnika, članom brez elektronskega naslova pa je 

bilo vabilo poslano po navadni pošti. Vabilo z gradivom občnega zbora je bilo objavljeno tudi 

na spletni strani društva. 

 

Občni zbor (v nadaljevanju OZ) ob uri sklica ni bil sklepčen, zato se je seja začela ob 17.30, 

ko je predsednik Dušan Merc ugotovil, da je prisotnih 17 članov, kar ne zagotavlja 

sklepčnosti OZ. Predlaga, da se občni zbor kljub temu izvede, članom pa se omogoči 

korespondenčno odločanje o predlaganih sklepih, ki jih bodo prisotni sprejeli. 

Prisotni glasujejo z dvigom roke, vsi za. 

 

Dušan Merc predstavi predlagan dnevni red občnega zbora: 

 

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev 

2. Potrditev zapisnika prejšnjega občnega zbora   

3. Vsebinsko poročilo predsednika, nadzornega odbora, društvenih komisij,  

sekcij in programov o delu društva v letu 2021  

4. Finančno poročilo, sprejem zaključnega računa iz poslovanja  

in potrditev bilance DSP za leto 2021 

5. Potrditev predlaganih sprememb Temeljnega akta DSP 

6. Obravnava predloga za višino članarine za leto 2022 ter ceno najemnine za Bled 

7. Razno 

 

Dušan Merc prisotne pozove k morebitnim dopolnitvam dnevnega reda; dopolnitev ni.  

 

Sklep: Dnevni red je sprejet. 

 

 

Ad1 
Dušan Merc predstavi predlog UO za delovnega predsednika OZ in zapisničarko, izmed 

prisotnih pa izberejo overovatelja zapisnika. 

 

Sklep Ad1/I: Delovni predsednik občnega zbora je Tone Peršak, zapisničarka je Maja 

Kavzar Hudej, overovatelja zapisnika sta Ifigenija Simonović in Slavko Pregl. 

 

Tone Peršak pove, da bi bila glede na veljavni Temeljni akt za sklepčnost OZ potrebna 

prisotnost najmanj 31 članov, glede na družbeno situacijo pa je mogoče sklepati, da se člani 

OZ niso številnejše udeležili (tudi) zaradi post-covidnih razmer. Oceni, da bi ponovitev OZ v 

živo verjetno prinesla enak rezultat, zato predlaga, da po zaključku razprave OZ ostane odprt 

še nadaljnjih 10 dni, potrditev predlaganih sklepov pa se izvede korespondenčno. 

 



Sklep AD1/II: Občni zbor bo z vsem gradivom, ki je dostopno na spletni strani DSP 

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

redni-obcni-zbor-dsp-2/ ali ) odprt še 10 dni, člane pa se pozove, da se v tem času 

korespondenčno opredelijo do predlaganih sklepov.  

 

 

Ad2 
Tone Peršak prisotne pozove k ugovorom na zapisnik preteklega občnega zbora. 

 

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

 

Ad3 
Dušan Merc na podlagi zapisanega v letnem Biltenu poda kratko poročilo o delovanju UO v 

2021, pravnih spremembah v delovanju DSP, razlogih za predlagane dopolnitve Temeljnega 

akta, finančnem poslovanju društva in izvedbi programov v preteklem letu. 

 

Predlog sklepa AD3/II: OZ se je seznanil s poročilom predsednika za leto 2021 in nima 

pripomb. Poročilo se sprejme. 

 

Predsednik nadzornega odbora Edelman Jurinčič poroča, da nadzorni odbor v finančnem 

delovanju društva v 2021 ni ugotovil odklonov, zato je podal pritrdilno poročilo, kot je 

objavljeno v Biltenu. 

 

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

Poročilo se sprejme. 

 

Tone Peršak pozove prisotne k diskusiji o poročilih, ki so objavljena v letnem Biltenu DSP. 

 

Predlog sklepa AD3/III: OZ se je seznanil s poročili o delu društva v 2021 in nima 

pripomb. Poročila se sprejmejo. 

 

Predlog sklepa 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.  

 

Ad4 
Marko Srebrnič, predstavnik društvenega računovodstva Žurnal, predstavi letno finančno 

poročilo za 2021, ki je bilo pripravljeno po računovodskih standardih in v skladu z relevantno 

zakonodajo. Vsa dokumentacija zaključnega finančnega računa 2021 je članom na vpogled na 

spletni strani društva. 

 

Predlog sklepa 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. 

 

Ad5 
Tone Peršak pove, da ima obstoječi Temeljni akt, ki ga je društvo razumelo kot veljavnega, 

Upravna enota Ljubljana pa ima evidentirano starejšo različico akta, določene 

pomanjkljivosti, zato je upravni odbor delegiral delovno skupino, ki je v sodelovanju z 

odvetniško pisarno pregledala akt in predlagala spremembe predvsem v členih, kjer so bile 

vrzeli glede načina delovanja društva v izrednih situacijah, kakršna se je izkazala epidemija 

covid-19, ko srečevanja v živo niso bila mogoča. Z namenom učinkovitejšega finančnega 

poslovanja so spremembe predlagane tudi v členih, ki definirajo pooblastila glede finančnega 
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poslovanja, po posvetu z odvetnikom pa so v akt vključena tudi dodatna varovala pri 

gospodarjenju s premoženjem DSP. Namen sprememb akta je torej uskladitev z realnim 

stanjem, zakonodajo in to, da društvo posluje razmeram in svojim sposobnostim ustrezno. 

Prisotni razpravljajo o spremembah. 

Predlog sklepa 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. 

Ad6 
Tone Peršak predstavi predlog UO za višino članarine v 2022. 

 

Predlog sklepa AD6/I: Letna članarina za 2021 za samozaposlene, brezposelne in 

upokojence bo 20 eur, za zaposlene pa 40 eur. 

 

Tone Peršak pove, da je UO preko mreže Unescovih mest literature ponudil hiško na Bledu v 

uporabo pisateljem iz Ukrajine, ki bi v Sloveniji iskali zatočišče, zato letovanje članov na 

Bledu morda ne bo mogoče. Kljub temu predlaga, da OZ obravnava predlog za višino 

najemnine v 2022. 

 

Predlog sklepa 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. 

 

Ad7 

Dodatnih pobud OZ pod to točko ni obravnaval. 

 

 

 

Konec zapisnika. 

V zapisniku so le poudarki iz razprave in ne zapis razprav v celoti. 

 

 

Zapisnik pripravila: Maja Kavzar Hudej 

 

Pregledal: Tone Peršak 

 

Potrdila: Ifigenija Simonović in Slavko Pregl 

 

 

 

 

Ljubljana, 25.3.2022 

 


