Pojasnila glede skupščine, sklicane za dan 30.12.2015
Obveščamo vas, da je bila skupščina, ki je bila sklicana za dne 30.12.2015, zaključena še pred obravnavo
vsebinskih točk 2 in 3 dnevnega reda in se ni izvedla. Na skupščini se namreč ni razpravljalo in glasovalo
o točki 2. in 3. dnevnega reda skupščine.
Gostitelj zasedanja skupščine Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je enostransko in brez obvestila
poslovodstva združenja SAZOR GIZ spremenila lokacijo, v kateri naj bi zasedala skupščina. Namesto v
prostoru v 4. nadstropju stavbe na naslovu Dimičeva 13 v Ljubljani je gostitelj GZS rezerviral prostor v
7. nadstropju te stavbe, o čemer pa ni predhodno obvestil sklicatelja skupščine. Ker o spremembi
prostora ni bilo jasnih navodil s strani GZS, je nastala zmeda, sprememba prostora pa ni bila ustrezno
sporočena članom združenja.
Ob 11:05 je skupščina kljub temu pričela zasedati. Prisotni pooblaščenci so predložili tudi pooblastila
članov združenja. Ker skupščina ni bila sklepčna (ni bila prisotna večina članov), je sklicatelj skladno z
določilom 21. člena Pogodbe ustanovitvi združenja začetek zasedanja skupščine odložil za 15 minut.
Skupščine se je udeležilo 12 članov z glasovalno pravico osebno, prav tako pa je bilo predloženih 28
pooblastil. Ob 11.18 uri je predsednik poslovodstva nadaljeval skupščino in je bil prebran predlog
sklepa v zvezi z izvolitvijo delovnih teles skupščine. Pooblaščenec članov združenja Založba Rokus Klett,
d.o.o. je s 23 glasovi nasprotoval predlaganim kandidatom, ki so bili predhodno potrjeni s strani
nadzornega odbora. Založba Rokus Klett, d.o.o. prav tako ni izvedla glasovanja o morebitnih drugih
kandidatih za organe skupščine, takšni kandidati pa tudi niso bili predhodno predlagani. Zaradi
navedenih proceduralnih zapletov sem predsednik poslovodstva ocenil, da je potrebno skupščino
predčasno zaključiti.
Ker je potrebno članom združenja zagotoviti možnost sodelovanja na skupščini združenja in ker je
potrebno sprejeti odločitve glede podaljšanja roka za sprejetje začasne tarife do 29.2.2016 ter
finančnega načrta SAZOR GIZ za leto 2016, ki vključuje plan stroškov poslovanja, bo sklicana nova
skupščina združenja SAZOR GIZ, na kateri bodo člani lahko razpravljali in glasovali o teh vprašanjih. Sklic
skupščine bo objavljen na spletni strani združenja SAZOR GIZ.
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