
Priloga k 5. točki dnevnega reda Zbora članov PVDS-SE 

 

PREDLOG SPREMEMBE STATUTA DRUŠTVA (feb 2022) 

 

 

Za 43. členom se doda nov 43. a člen ki se glasi:  

 

Zbor članov in seje drugih kolektivnih organov društva se lahko izvedejo tudi 

korespondenčno ob pomoči internetnih ali drugih komunikacijskih omrežij ali dopisno.  

 

Korespondenčna seja se skliče in izvede ob smiselni uporabi pravil, ki veljajo za sejo s  

fizičnim srečanjem članov v živo. 

 

2. člen 

 

Spremembe in dopolnitve Statuta Policijskega veteranskega društva Sever Specialna 

enota začnejo veljati takoj. 

 

 

Obrazložitev: 

 

Zadnja leta je bilo delovanje društva »v živo« onemogočeno, delno ali popolnoma, zaradi 

ukrepov Vlade R Slovenije povezanih s poskusi zajezitve posledic COVID-19. Zlasti se je 

to kazalo v določbah vladnih odlokov o prepovedi ali omejitvah druženja oseb, tudi v 

primerih, ko epidemija ni bila razglašena. 

 

Zavedajoč se težav, ki iz tega izhajajo za društva je vlada 27. novembra 2020 v 114. členu 

Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 

(ZIUOPDVE) določila začasne ukrepe na področju sklica skupščin društev, zveze 

društev oziroma podružnice tujega društva, ki omogoča, da:  »Ne glede na določbe 

temeljnega akta oziroma statuta lahko društvo, zveza društev oziroma podružnica tujega 

društva (v nadaljnjem besedilu: društvo) v času do preklica ukrepa začasne delne omejitve 

gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 

COVID-19, o najpomembnejših odločitvah skliče in izvede zbor članov društva 

korespondenčno, če lahko zagotovi enakopravnost sodelovanja vseh članov. Za sklic, 

izvedbo in odločanje na korespondenčnem zboru članov društva se uporabljajo določbe 

temeljnega akta društva.« 

 

Glede na nepredvidljivost različnih dogodkov, ki bi lahko imeli za posledico tudi omejitev 

gibanja in zbiranja je smiselno v določila statuta vgraditi varovalko, predlagani 43.a člen, ki 

bo omogočal delovanje društva in njenih organov tudi v teh razmerah. 

 

Glede na nepredvidljivost dogodkov je smiselno, da navedena sprememba statuta začne 

veljati takoj 


