
ZAPISNIK SKUPŠČINE ČLANOV ZDRUŽENJA SAZOR GIZ k.o. 

Skupščina zaseda v petek, 7. decembra 2018, v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, 
dvorana C. 

Skupščina je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom: 

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti In Izvolitev delovnih teles skupščine.

2. Volitve dveh članov nadzornega odbora združenja SAZOR GIZ k.o ..

Ob 11. uri predstavnik poslovodstva Luka Novak ugotovi, da ni prisotna večina glasov članov iz 

kategorije članov avtorjev in založnikov ter zato v skladu z 21. členom Pogodbe o ustanovitvi 

združenja SAZOR GIZ odloži začetek skupščine za 15 minut. 

Ob 11:15 predstavnik poslovodstva Luka Novak ugotovi, da je prisotnih zadostno število članov iz 

obeh kategorij članov (avtorjev in založnikov) in je skupščina po določbi 21. člena Pogodbe o 

ustanovitvi združenja SAZOR GIZ sklepčna (priloga 1: Seznam prisotnih in zastopanih članov združenja 

ter njihovih pooblaščencev). Zaradi večjega števila udeležencev, ki so na skupščino prišli pravočasno, 

vendar se do predvidenega začetka skupščine še niso uspeli vpisati v seznam prisotnih in prevzeti 

glasovalnih kartončkov, je predstavnik poslovodstva začetek zasedanja skupščine odložil do popisa 

vseh prisotnih, tj. do 11:45. 

Ad l. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine (odločanje o 

skupni zadevi, o kateri odločajo člani iz kategorije avtorjev In založnikov). 

Predstavnik poslovodstva Luka Novak ob 11:45 otvori sejo skupščine in ugotovi, da je na skupščini 

navzočih 11 glasov iz kategorije založnikov in 97 glasov iz kategorije avtorjev in skupščini predlaga, 

da v zvezi z ugotovitvijo sklepčnosti in izvolitvijo delovnih teles skupščine sprejme naslednje sklepe 

(odločanje o skupni zadevi, o kateri odločajo člani iz kategorije avtorjev in založnikov): 

Skleplt.1: 

- Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

- Za predsednika skupščine se imenuje Matjai Bizjak.

Izvede se glasovanje o predlaganih sklepih. ZA predlagana sklepa je glasovalo 11 glasov iz kategorije 

založnikov in 97 glasov iz kategorije avtorjev. Zato g. Novak ugotovi, da je skupščina predlagani sklep 

št. 1 veljavno sprejela, saj je zanj glasovala večina na skupščini prisotnih glasov iz vsake od kategorij 

članov združenja (avtorjev in založnikov). 

Vodenje skupščine nato prevzame izvoljeni predsednik skupščine, g. Matjaž Bizjak. Predsednik 

skupščine ugotovi, da sta na seji skupščine prisotna tudi predstavnika Urada RS za intelektualno 

lastnino (URSIL), ga. Darja Kariž in g. Jože Sitar, ki predložita pooblastilo direktorja URSIL. Nato 

pojasni, da bo glasovanje javno z dvigom kartončkov, z izjemo glasovanja o imenovanju dveh novih 

članov nadzornega odbora, ki je tajno. Prav tako pojasni, da je pri vseh točkah dnevnega reda sklep 

sprejet, če zanj glasuje večina na skupščini prisotnih glasov iz zadevne kategorije članov. Predsednik 

skupščine nato ugotovi, da g. Lenarta Zajca in g. Janeza Miša ni med prisotnimi, zaradi česar bo za 

preštevalca glasov in overovatelja zapisnika predlagal druge osebe. Prav tako predlaga, da se za 

preštevalca glasov izvolijo tri osebe (namesto ene osebe). Na glasovanje da naslednji predlog sklepa: 

Sklep št. 2: 
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