Zapisnik izrednega občnega zbora Društva slovenskih pisateljev (DSP) z dne 24.5.2022
Vabilo na izredni občni zbor je bilo članicam in članom (v nadaljevanju: člani) po elektronski
pošti posredovano 16.5.2022, 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 na spletni strani društva, na zahtevo so ga člani lahko prejeli tudi v tiskani obliki.
Udeležba na izrednem občnem zboru je bila mogoča v živo v prostorih DSP ali virtualno
preko spletne platforme za video in avdio komuniciranje Zoom.
Občni zbor (v nadaljevanju OZ) ob uri sklica ni bil sklepčen, zato se je seja začela ob 17.20,
ko je predsednik Dušan Merc ugotovil, da je prisotnih 16 članov, od tega 5 v prostorih DSP in
11 na spletu preko povezave Zoom. Ker OZ ni sklepčen, Dušan Merc predlaga, da se občni
zbor odpre še za nadaljnjih 7 dni, članom pa se omogoči korespondenčno odločanje o
predlaganih sklepih, ki jih bodo prisotni sprejeli.
Prisotni se strinjajo.
Dušan Merc predstavi namen sklica OZ in potek usklajevanja popravkov Temeljnega akta z
odvetniško družbo.
Dušan Merc za delovnega predsednika OZ predlaga Toneta Peršaka, s čimer se vsi prisotni
strinjajo.
Tone Peršak predstavi predlagan dnevni red izrednega občnega zbora:
1.
2.
3.
4.

Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev
Potrditev zapisnika prejšnjega občnega zbora
Uskladitev neskladnih določb Temeljnega akta
Razno

Tone Peršak prisotne pozove k morebitnim dopolnitvam dnevnega reda; dopolnitev ni.
Sklep: Dnevni red je sprejet.

Ad1
Sklep Ad1/I: Delovni predsednik občnega zbora je Tone Peršak, zapisničarka je Maja
Kavzar Hudej, overovatelja zapisnika sta Meta Kušar (prisotna preko spleta) in Slavko
Pregl (prisoten na lokaciji).

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

Predlog sklepa Ad2/I: Zapisnik OZ z dne 24.3.2022 in korespondenčnega dela OZ je
sprejet brez pripomb.

Ad3
Tone Peršak pove, da je Upravna enota Ljubljana (UE) podala pripombe na posodobljen
Temeljni akt, kot ga je potrdil OZ 24.3.2022, pripombe pa so predvsem formalne, ne toliko
vsebinske narave. UE je določila rok za uskladitev neskladnih določb TA, zato mora OZ
pravočasno potrditi predlagane popravke, ki so bili usklajeni z odvetniško pisarno.
Sklep Ad3/I: Da bi zagotovili potrebno sklepčnost bo izredni občni zbor z vsem
gradivom, ki je dostopno na spletni strani DSP (https://drustvo-dsp.si/sklic-izrednegaobcnega-zbora-dsp/) odprt še 7 dni, člane pa se pozove, da se v tem času korespondenčno
(preko elektronske pošte ali aplikacije za glasovanje) ali telefonično opredelijo do
predlaganih sklepov.
Predlog sklepa Ad3/II: OZ se je seznanil s predlogom uskladitve neskladnih določb
Temeljnega akta in potrjuje vse spremembe, kot so predstavljene v čistopisu TA.

Ad4
Dušan Merc prisotne seznani, da ga je g. Andrej Smrekar v imenu Slovenskega muzejskega
društva opozoril na potrebo po uskladitvi izmere zemljišča na Bledu, kar naj bi zahteval tudi
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS; o tem se je tudi že konzultiral z odvetnikom
Andrejem Razdrihom. DSP bo ustrezno reagiralo, ko bo v zvezi s tem stekel uradni postopek.

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

Zapisnik pripravila: Maja Kavzar Hudej
Pregledal: Tone Peršak
Potrdila: Meta Kušar in Slavko Pregl
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