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Zapisnik članskega sestanka Društva slovenskih pisateljev (DSP) 16.12.2020  

 

 

Članski sestanek je bil sklican v sredo, 16.12.2020, ob 17.30 uri preko spletne aplikacije za 

avdio in video komunikacijo Zoom.  

 

Zaradi izredne situacije, povezane z epidemijo virusa covid-19, izvedba napovedanega 

občnega zbora DSP ni bila mogoča. Za zagotavljanje nadaljnjega delovanja društva so bile 

skladno s temeljnim aktom DSP izvedene korespondenčne volitve organov DSP, članski 

sestanek pa je bil sklican z namenom razglasitev rezultatov volitev.  

V prostorih društva je bilo prisotno delovno predsedstvo (Dušan Merc, predsednik, Tone 

Peršak, podpredsednik in Anja Štefan, podpredsednica) in člani volilne komisije (Vita Žerjal 

Pavlin, predsednica volilne komisije, Barbara Korun, članica in Slavko Pregl, član), članice in 

člani pa so se sestanka udeležili virtualno preko povezave na spletni aplikaciji za avdio in 

video komuniciranje Zoom.  

Na članskem sestanku prisotnih 25 članic in članov. 

Prisotni za delovnega predsednika potrdijo Toneta Peršaka, ki predstavi predlagan dnevni red 

članskega sestanka: 

1. Poročilo predsednika DSP o delu v 2020 in cilji za naprej 

2. Volitve organov društva  

3. Razno 

 

Predlagan dnevni red se sprejme. 

 

Ad1 

Tone Peršak pozove predsednika Dušana Merca, da poroča o delu upravnega odbora v 2020. 

 

Dušan Merc pove, da se je v času njegovega mandata upravni odbor (UO) sestal na 28 sejah, 

v živo in korespondenčno, vse so bile vedno sklepčne.  

 

Vsi programi društva so potekali skladno s podpisanimi pogodbami o sofinanciranju in bili v 

polni meri izvedeni. V 2020 je društvo izvajalo sledeče programe: Festival Vilenica s 

srečanjem literarnih posrednikov v okviru evropskega projekta v kombinaciji virtualnih in 

živih dogodkov; virtualni Slovenski dnevi knjige s knjižnim sejmom na vrtu DSP, ki je bil 

prvi dogodek v živo po odprtju države; sklop literarnih ciklusov s podeljevanjem nagrad; 

virtualni dogodki v okviru Slovenskega knjižnega sejma; cikel literarnih večerov Svoboda je 

glagol, ki bo rezultiral v pesniški antologiji v sozaložništvu DSP in založbe Goga; literarno-

edukativni program Povabimo besedo; program uveljavljanja otroške in mladinske 

književnosti s podelitvijo desetnice in literarnimi ustvarjalnicami za otroke, ki so bile letošnja 

novost; izšla je tudi antologija otroških in mladinskih avtoric in avtorjev v angleškem jeziku 

za namen promocije na knjižnem sejmu v Bologni; mednarodna gostovanja in izmenjave so 

bile izvedene z omejitvami - v okrnjeni obliki je potekala izmenjava mladih avtorjev v okviru 
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evropskega projekta Odisejevo zatočišče; redno so v okviru evropskega projekta izhajale 

publikacije zbirke Litterae Slovenicae; na spletnem portalu Vrabec Anarhist je bilo 

objavljenih okrog 200 člankov. 

Dušan Merc poudari, da je pri programih pomembno, da tečejo naprej in da se vsi sproti 

finančno ovrednotijo. 

 

Vse komisije društva so delovale, najbolj aktivna je bila Sekcija za otroško in mladinsko 

književnost, ki jo odlikuje visok nivo komunikacije. 

Častno razsodišče se v letu 2020 ni sestalo, ker so bile komunikacije v društvu strpne in 

kulturne, med člani ni prišlo do konfliktov. 

Nadzorni odbor je bil na sejah UO stalno prisoten, spremljal je delo UO, ga opozarjal in mu 

sugeriral ter tudi korigiral nekatera stališča UO.  

 

Dušan Merc meni, da je bil ta del delovanja društva zelo kvaliteten. 

 

Pove, da je njegova naslednja skrb materialna lastnina DSP, ki mora skrbeti sama zase in 

prinašati finančno dobrobit tudi društvu samemu. Pri vseh pogajanjih z najemniki 

nepremičnin in pripravi pogodb so sodelovali člani UO, precejšnja sredstva so bila namenjena 

plačilom pravnim pisarnam, ki jih je društvo najemalo, da se pravno zavaruje. 

Za nepremičnino na Belem Križu je društvu uspelo pridobiti korektnega najemnika, ki redno 

plačuje vse pogodbene obveznosti. Problem na nepremičnini je salonitna streha, ki je tudi 

začela puščati; problem se sanira. 

Na Tomšičevi je začel delovati gostilniški vrt Lili Novy, zaradi vremena sicer v tej sezoni 

samo mesec in pol. V prvem nadstropju se obnavlja celotna restavracija, ki bo ohranila ime 

Restavracija PEN, v drugem nadstropju pa se morajo usposobiti prostori, ki bodo namenjeni 

društveni administraciji. 

Med članstvom vlada velik interes za letovanje na Bledu, kjer se bo poskušalo nepremičnino 

urediti tako, da bo celo leto dostopna in na voljo članom. 

Stanovanje na Prulah, ki ga društvo namenja za rezidence mednarodnim gostom, je staro – 

zaradi zamakanja je bilo potrebno obnoviti del vodovodne napeljave. Podobna sanacija je bila 

potrebna tudi na Tomšičevi, kjer je iz kopalnice v drugem nadstropju zamakalo v kuhinjo 

bodoče restavracije. 

 

Tone Peršak pozove prisotne člane k diskusiji, vprašanj ali pripomb na poročilo ni. 

 

 

Ad2 

Predsednica volilne komisije Vita Žerjal Pavlin predstavi rezultate korespondenčnih volitev. 

Komisija v sestavi Vida Žerjal Pavlin, Barbara Korun in Slavko Pregl je ugotovila, da je v 

roku prispelo 138 glasovnic, od tega so le delno veljavne 4 – pri teh glasovnicah je volilna 

komisija upoštevala glasove za tiste organe, za katere so bile glasovnice pravilno izpolnjene. 

Rezultati volitev so sledeči: 

 

Predsednik Dušan Merc je prejel 114 glasov, s čimer je do decembra 2023 ponovno izvoljen 

za predsednika. 

 

V nadzorni odbor so izvoljeni Maja Razboršek (100 glasov), Peter Rezman (93) in Edelman 

Jurinčič (78). V rezervi je Tone Rode (67). 

V častno razsodišče so izvoljeni Milan Jesih (110 glasov), Matjaž Hanžek (94) in Dragica 

Potočnjak (90). V rezervi je Ervin Fritz (76). 
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V upravni izbor so izvoljeni: Veronika Dintinjana (108 glasov), Suzana Tratnik (98), Andrej 

Skubic (92), Sebastijan Pregelj (91), Zoran Pevec (83), Tone Peršak (82), Majda Koren (75), 

Peter Kovačič Peršin (72), Magdalena Svetina Terčon (71), Jani Virk (69). V rezervi so 

Barbara Pogačnik in Primož Repar (oba 67) ter Lela B. Njatin (64). 

 

Tone Peršak čestita vsem članicam in članom, ki so bili izvoljeni v organe društva in se 

obenem v imenu vseh kandidatov zahvali za izkazano zaupanje. 

 

Dušan Merc se zahvali vsem članicam in članom, ki so oddali svoje glasovnice in pove, da se 

nadeja uspešnih nadaljnjih treh let - da se bo program razvijal in da bodo realizirane tako 

kratkoročne kot dolgoročne prioritete društva. 

 

Anja Štefan kot članica upravnega odbora, ki je zaključil svoj mandat, meni, da se stvari 

odvijajo v pravo smer in izrazi željo, da bi v skupno dobro in z željo po ustvarjalnem 

sodelovanju deloval tudi nov upravni odbor. 

 

Tone Peršak pozove prisotne člane k diskusiji, vprašanj ali komentarjev ni, posamezni 

izvoljeni člani v klepetalnico zapišejo svoje zahvale. Povzame sklep, da je članstvo, ki je 

sestanku prisostvovalo, zadovoljno z izidom volitev in poročilom predsednika.  

Zahvali se vsem prisotnim in sestanek zaključi. 

 

 

 

 

Konec zapisnika. 

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

 

Zapisnik pripravila: Maja Kavzar Hudej 

 


