
 
 
 

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

25.3.2021  

 

 

Zaradi izredne situacije, povezane z epidemijo virusa covid-19, izvedba občnega zbora v živo 

ni bila mogoča. Občni zbor je bil sklican v četrtek, 26.3.2021, ob 18. uri preko spletne 

aplikacije za avdio in video komunikacijo Zoom.  

 

Ob uri sklica je bilo prisotnih 17 članic in članov, kar ne predstavlja sklepčnosti, zato 

predsednik Dušan Merc skladno s temeljnim aktom predlaga zamik ure začetka občnega 

zbora. Ob 18.30 je prisotnih 18 članic in članov, zato predsednik Dušan Merc ugotovi, da 

sklepčnega občnega zbora ne bo mogoče izpeljati.  Predlaga, da se srečanje prekvalificira v 

članski sestanek na katerem prisotni lahko razpravljajo o predlaganem dnevnem redu, ne 

morejo pa sprejemati sklepov o glavnih točkah dnevnega reda. 

Sklep: Zaradi prenizke udeležbe s strani članstva na virtualnem občnem zboru, ki ne 

zagotavlja sklepčnosti, se prisotni člani in članice strinjajo, da srečanje poteka v obliki 

članskega sestanka na katerem se sledi predlaganemu dnevnemu redu občnega zbora, 

potrditev obravnavanih poročil pa bo zaradi nujnosti oddaje poročil na Ajpes do 

31.3.2021 glede na izredno situacijo izvedena korespondenčno, preko elektronske pošte. 

Korespondenčno bo potrjena tudi članarina za 2020 in 2021. 

Sklep: Članski sestanek bo vodil Tone Peršak, zapisničarka bo Maja Kavzar Hudej. 

 

Poročilo predsednika o stanju nepremičnin 

Uvodoma Dušan Merc poda poročilo o stanju nepremičnin v lasti društva – vile na 

Tomšičevi, počitniškega doma na Belem Križu, hiške na Bledu in stanovanja na Prulah. 

Poročilo je objavljeno tudi v Biltenu.  

Glavna informacija je, da na Tomšičevi poteka popolna prenova restavracije, ki bo 

predvidoma odprta od maja naprej, v kolikor bo situacija dopuščala, Kavarniškemu vrtu se bo 

pridružil še restavracijski del na vrtu, prenavlja se tudi klet, kjer bo delovala manjša kuhinja 

za vrt. Vsa planirana dela potrjuje in izvedbo spremlja Zavod za varstvo kulturne dediščine. 

Ko bodo vsa dela zaključena, bo izvajalec predal vso tehnično dokumentacijo in vse 

stroškovne postavke iz katerih bo razvidna povečana vrednost hiše. V zimskem času je 

najemnik vodil gostinstvo v paviljonu, kar pa ne zagotavlja dovolj prihodka ne najemniku, ne 

društvu samemu.  

Na Belem Križu je bilo potrebno sanirati zamakanje strehe, prav tako zamakanje vodovodne 

napeljave na Prulah. V hiško na Bledu bi se namestilo plinsko ogrevanje, da bi bila letovanja 

članov mogoča celo leto. 

 

Ob tem Dušan Merc obvesti prisotne, da je DSP kandidiralo na razpisu za izbor kulturnih 

projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021-2022 

sofinanciralo Ministrstvo za kulturo. Gre za projekt obnove celotne vile na Tomšičevi, ki ga je 

potrdil tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine. Narejen je bil detajlni popis vseh del in 



predračun izvedbe. V primeru odobritve projekta bo ministrstvo sofinanciralo 50% od skupne 

vrednosti projekta, ki je 268.743,10 eur za dve leti, kar pomeni, da mora društvo samo 

zagotoviti 75.000-80.000 eur letno. Za sofinanciranje projekta je zainteresiran tudi oddelek za 

kulturo MOL, kjer pa bodo razpisi objavljeni šele v letu 2023, zato bo predsednik iskal druge 

možnosti financiranja in obvestil članstvo, ko bodo rezultati nastali. Financiranje iz Eko 

sklada ni mogoče, ker je pri obnovi potrebno slediti navodilom Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine in vgradnja sodobnih materialov ni dovoljena. 

 

Sklep: Članstvo se je seznanilo z nameravano obnovo celotne vile, ki se bo ob odobritvi 

projekta delno financirala iz sredstev Mzk. 

 

Zaključni račun iz poslovanja in potrditev bilance DSP za leto 2019  

Tone Peršak pove, da je bila bilanca DSP za 2019 že obravnavana 2.7.2020 na nesklepčnem 

občnem zboru, ki se je prekvalificiral v članski sestanek. Nadzorni odbor je na UO naslovih 

tudi dodatna vprašanja za razjasnitev nejasnosti. Ker je bilo poročilo na Ajpes oddano brez 

pripomb, predlaga formalni sprejem bilance s strani članstva. 

 

Predlog sklepa za korespondenčno potrditev OZ: Zaključni račun iz poslovanja in 

bilanca DSP za leto 2019 se sprejmeta. 

 

Poročila iz Biltena 2020 

 

Gradivo za občni zbor je članicam in članom na razpolago na spletni strani društva. Tone 

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

 

Vprašanj ali komentarjev s strani prisotnih ni, Dušan Merc v grobem poroča o delu komisij in 

sekcij v 2020. 

 

Predlog sklepa za korespondenčno potrditev OZ: Poročila o delu društva v 2020 se 

sprejmejo. 

 

 

Članarina 2020 in 2021 

Prisotni so razpravljali o članarini za leto 2020, kot je bila predlagana na članskem sestanku v 

marcu 2020 ter o predlogih za višino članarine v 2021. Ob tem Dušan Merc pove, da je 

koriščenje kapacitet na Bledu pogojeno s plačilom letne članarine, člani s plačano članarino 

pa bodo v dogovoru z najemnikom Kaval Group lahko koristili 10% popust v vseh njihovih 

restavracijah in lokalih. 

Prisotni se strinjajo, da se najstarejšim članom plačilo članarine spregleda. 

 

Predlog sklepa za korespondenčno potrditev OZ: Letna članarina za 2020 in 2021 za 

samozaposlene, brezposelne in upokojence bo 15 eur, za zaposlene pa 30 eur. 

 

Finančno poročilo, zaključni račun iz poslovanja in potrditev bilance DSP za leto 2020 

 

Vsa dokumentacija zaključnega finančnega računa 2020 je članicam in članom na voljo na 

spletni strani društva. Marko Srebrnič, predstavnik društvenega računovodstva Žurnal, 

predstavi letno finančno poročilo za 2020, ki je bilo pripravljeno po računovodskih standardih 

in v skladu z relevantno zakonodajo. Pove, da je bil delež pridobitne dejavnosti 9,27%, 

nepridobitne pa 90,83%. V letu 2020 DSP izkazuje 359.796,37 eur prihodkov- od tega je 

največji delež iz sredstev Javne agencije za knjigo, sledijo mu dotacije proračuna iz tujine - in 

338.560,16 eur odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 21.236,21 eur oziroma 



21.013,79 ur čistega presežka. Glede na izkaz bo v 2021 trimesečna akontacija davka znašala 

55,61 eur. 

Tone Peršak pozove prisotne k diskusiji, komentarjev ali vprašanj ni. 

Predlog sklepa za korespondenčno potrditev OZ: Zaključni račun iz poslovanja in 

bilanca DSP za leto 2020 se sprejmeta. 

 

Potrditev zapisnika prejšnjega občnega zbora/članskega sestanka 

Zapisnik občnega zbora, ki se je prekvalificiral v članski sestanek z razglasitvijo rezultatov 

korespondenčnih volitev z dne  16.12.2020, je objavljen na spletni strani. Tone Peršak 

prisotne pozove k diskusiji, pripomb ni. Ker gre za zapisnik članskega sestanka, meni, da ga 

lahko prisotni potrdijo na pričujočem srečanju. 

 

Sklep: Zapisnik članskega sestanka z dne 16.12.2020 se sprejme. 

 

Skupina za medregijsko sodelovanje DSP 

Tone Peršak predstavi predlog za ustanovitev komisije za medregijsko sodelovanje. Predlog 

izhaja iz mnenja, da društvo ni dovolj dobro prisotno v regijah po Sloveniji in v zamejstvu. V 

nekaterih delih Slovenije so člani sicer v neformalnih in formalnih oblikah zelo dobro 

organizirani, drugod za literarno dogajanje skrbijo založbe, ponekod pa bi kazalo prisotnost 

društva, prisotnost z društvenimi prireditvami kot tudi prisotnostjo na drugih literarnih 

prireditvah, krepiti. V ta namen bi ustanovili novo koordinacijsko telo znotraj društva, ki bi 

poskrbelo, da se enote društva v posameznih regijah formalizirajo ali pa da se že obstoječe 

enote bolje povežejo z društvom kot centralo. 

 

Prisotni člani razpravljajo o predlogu in identificirajo posamezne regije, kjer je članstvo 

aktivno in prisotno. Posebej opozorijo, da je potrebno vključiti tudi zamejstvo. Ker je razvoj 

regij ena od prioritet evropske politike, bi veljalo navezati se na evropske inciative in aktualne 

projekte, kot je npr. evropska prestolnica kulture Nova Gorica 2025.  

Prav tako menijo, da mora pobuda za tovrstno organiziranost priti s strani članov iz teh regij, 

kar so posamezni člani že izrazili na enem izmed članskih večerov, ki jih je društvo 

organiziralo. Predlagajo, da se kot pripravljalni korak za ustanovitev skupine za medregijsko 

sodelovanje vzpostavi dialog s člani iz različnih regij. Opozorijo, da tudi temeljni akt 

predvideva ustanavljanje tovrstnih odborov.  

Sklenejo, da bi bila naloga tovrstne skupine oziroma odbora za medregijsko sodelovanje ta, 

da bi poskušal tisto, kar DSP pomeni, prevajati v prid regijskega življenja članov.  

Posamezni prisotni člani izrazijo pripravljenost sodelovanja v tej skupini. 

 

Sklep: Članstvo je naklonjeno ustanovitvi skupine za medregijsko sodelovanje DSP, 

predlog se v obravnavo in realizacijo preda upravnemu odboru. 

 

 

 

Konec zapisnika. 

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

 

Zapisnik pripravila: Maja Kavzar Hudej 

Potrdila: Dušan Merc in Tone Peršak 

 

Kranj, 26.3.2021 

 


