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ZADEVA: SPREMEMBA STATUTA DRUŠTVA- SKLIC IZREDNE SKUPŠČINE PO POŠTI
Zaradi ukrepov vlade povezanih z ukrepi razglašene epidemije zaradi COVID 19, sklicujem
dopisno skupščino z naslednjim dnevnim redom:
1. sprememba 13. člena statuta društva – obrazložitev in
2. glasovanje.
Obrazložitev dnevnega reda:
Pod točko 1.
Na naši redni letni skupščini 27. 2. 2020, ki je potekala v prostorih Policijske akademije smo
pod točko 5. obravnavali in sprejeli spremembo 13. člena statuta, ki se glasi:

V glavnem je šlo za popravek in uskladitev besedila člena z določbami, ki so bile že prej
korektno zapisane, pri preštevilčenju členov statuta pa je prišlo do napake.
Spremembe statuta smo posredovali z namenom njihove registracije na Upravno enoto
Ljubljana, ki pa je ugotovila, da sprememba ni povsem skladna z Zakonom o društvih (Zdru-1)
in pravnim redom R Slovenije in nam naložilo, da jim posredujemo zapisnik Zbora članov na
katerem bomo uskladili neskladne določbe in usklajen izvod sprememb statuta.

ime društva: POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER – SPECIALNA ENOTA
matična številka:1678655; Id. št. za DDV: SI13448021, TRR.: 0205 9025 3638 209

V sodelovanju z Upravno enoto je bila pripravljen nov tekst spremenjenega 13. člena statuta,
ki ga je na svoji novembrski - internetni seji potrdil tudi Upravni odbor društva in se glasi:

1. člen
13. člen temeljnega akta se spremeni tako, da se glasi:
Člani društva iz enajstega in dvanajstega člena tega statuta lahko pridobijo pravici voliti in biti
izvoljen, če izpolnjujejo vsaj dva izmed naštetih pogojev:


so člani društva najmanj pet let,



se je v zadnjih dveh letih udeležil najmanj štirih slovesnosti ali strokovnih srečanj ali strelskih
ali drugih tekmovanj, ki jih organizirata društvo ali Združenje Sever,



je prejemnik katerega izmed priznanj, ki jih podeljujeta društvo ali Združenje Sever.

Člani društva iz enajstega in dvanajstega člena tega statuta, ki izpolnjujejo vsaj dva izmed prej
naštetih pogojev za pridobitev statusa rednega člana, lahko upravnemu odboru podajo pisno
prošnjo.
Pisni predlog za pridobitev pravice voliti in biti izvoljen za člane društva iz enajstega in dvanajstega
člena tega statuta lahko poda tudi član upravnega odbora, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka
tega člena.
Pisnemu predlogu iz prejšnjega odstavka mora biti priloženo tudi soglasje predlaganega člana iz
enajstega ali dvanajstega člena.
Upravni odbor po prejemu prošnje preveri izpolnjevanje pogojev ter o zadevi odloči s sklepom. Zoper
sklep je možna pritožba na zbor članov, ki o zadevi dokončno odloči.
2. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Policijskega veteranskega društva Sever Specialna enota začnejo
veljati takoj.

Pod točko 2.
Ker se zaradi ukrepov COVID-19 ne moremo sestati, o spremembah statuta pa odloča Zbor
članov sem se odločil za izvedbo javnega glasovanja po pošti ali elektronski pošti 1, ki bo
nadomestilo dvig vaših rok, če bi bili lahko fizično prisotni. Prosim vas, da na priloženi
glasovnici obkrožite besedilo POTRJUJEM ali NASPROTUJEM in nam jo vrnete po pošti ali jo
poskenirate in pošljete na elektronski naslov info@pvds-se.si . Kot veljavna glasovnica bo
štelo tudi vaše elektronsko sporočilo, če boste vanj zapisali:

1

V primeru, da boste svoj glas oddali po elektronski pošti, priloženo glasovnico uničite, v
nobenem primeru pa nam je ne vračajte!

POTRJUJEM PREDLAGANE SPREMEMBE 13. ČLENA STATUTA Z DNE 27.11.2020
ali
NASPROTUJEM PREDLAGANIM SPREMEMBAM 13. ČLENA STATUTA Z DNE 27.11.2020
Morda se vprašate zakaj je glasovanje javno? Ne želim, da nam kdo očita, da sprememb
nismo izvedli zakonito, poleg tega pa moram to še dokazovati na Upravni enoti.
Rok za oddajo glasovnic je 18. 12. 2020 do 24.00 , ne glede na način njihovega pošiljanja!
Skladno s tretjim odstavkom 29. člena Statuta bodo spremembe 13. člena veljavne, če bo
razvidno, da je na 2/3 prispelih glasovnic po pošti obkroženo besedilo POTRJUJEM in na
tistih, ki jih boste poslali po elektronski pošti POTRJUJEM PREDLAGANE SPREMEMBE 13.
ČLENA STATUTA Z DNE 27.11.2020 .

Lep pozdrav,
Janez Portir
PREDSEDNIK DRUŠTVA

Poslano:
- članom društva na naslov,
- po elektronski pošti in
- objava www.pvds-se.si

