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ZAPISNIK 

Izredne letne e-skupščine, ki je potekala po elektronski pošti od 

30.10. do 11.11. 2020 z glasovanjem med 9. in 10. 11. 2020. 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Popravek sprememb statuta društva, ki so bile sprejete 16.4.2020 – (gradivo 1) 
2. Sprejem čistopisa statuta – (gradivo 2) 
3. Razno 

Vabilo je bilo  skupaj z gradivi posredovano članom društva dne 30.10.2020 po elektronski 

pošti, hkrati je bil objavljen na spletni strani društva http://www.sloventa.si/. 

Skupščina se je štela za sklepčno, če bo svoje glasove oddalo vsaj 40 od 80 članov, kolikor jih 

je bilo v društvu na ta dan. Posamezni sklep se šteje za sprejetega, če zanj glasuje vsaj 50% 

oddanih/vrnjenih glasovnic. 

 

Člani so bili pozvani, da pošijejo pripombe na gradivo do 8. 11. 2020 do 15. ure.  

Do 8.11.2020 do 15. ure sta prispeli  dve pripombi, in sicer, da je treba določiti rok, koliko 

časa se prejšnjega predsednika vabi na sestanke izvršnega odbora ter predlog, da se namesto 

množine »nekdanji predsedniki« navede: »nekdanji predsednik«, saj velja le za zadnjega. 

IO je obe pripombi sprejel, rok za vabljenje prejšnjega predsednika pa določil 1 leto. Za točko 

razno ni bilo nobenih predlogov.  

Dne 9. 11. 2010 je bila članom posredovana SPLETNA GLASOVNICA z dopolnjenimi gradivi 

in predlaganimi sklepi. Do 10.11. 2020 do konca dneva, je prispelo 41 glasovnic (Glasovanje e-

skupščina november 2020), kar predstavlja 51,25% članov. Člani so za vse predlagane sklepe 

glasovali  ZA, kar pomeni, da so bili v celoti sprejeti naslednji sklepi: 

A Sprememba 14c. člena Sprememb statuta društva Sloventa z dne 16.4.2020: Udeleženci skupščine 

sprejmejo novo dikcijo 14c. člena, ki se glasi: 

 

Sklep št. 1: 

Nekdanji predsednik lahko veliko pripomore h kontinuiteti delovanja društva in prispeva 

svoje izkušnje ter dragocena znanja. V ta namen se nekdanjega predsednika oziroma 

predsednico še eno leto vabi na sestanke izvršnega odbora, vendar kot tak_a nima glasovalne 

pravice. 
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B  Čistopis statuta društva: 

 

Sklep št. 2: 

Na podlagi prečiščenega besedila statuta z dne 23.3.3017, sprememb statuta z dne 16.4.2020 

ter popravka 14c. člena po gornjem sklepu se izdela čistopis statuta. 

Udeleženci skupščine sprejmejo čistopis statuta v naslednjem besedilu:  Prečiščeno besedilo 

statuta november 2020 

 

Zapisala:    Judita Bagon: ___________________________________ 

Overovateljici zapisnika: 

Laura Ira Tratnik: _________________________________ 

Melita Košak:       ___ _______________  

 

Ljubljana, 11. 11. 2020 
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