
Zbor članov (Zveze, društva) - OBVESTILO 

V zadnjem času so društva  na Zvezo naslovila  kar precej vprašanj o načinu izvedbe Zborov 

članov (letnih konferenc, skupščin, občnih zborov – kot najvišjih organov društev)  v pogojih 

veljavnih ukrepov povezanih z razglašeno epidemijo Covid-19, katerim cilje je preprečevanje 

razširitve navedenega virusa.  

Izvedba Zborov članov je zakonsko predpisana in ker se bliža čas, ko posamezna društva 

(Zveze) že razmišljajo o njegovemu načinu in izvedbi, v temeljnih aktih pa nimajo pravno 

opredeljeno možnost izvedbe najvišjega organa društva v korespondenčni obliki, vas v tej 

zvezi obveščamo, da je bil 27. novembra 2020, v Uradnem listu RS, št. 175/2020 objavljen 

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

(ZIUOPDVE), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. novembra 2020.  

Iz vsebine 114. člena predmetnega Zakon izhaja, da društvo, zveza, …, ne glede na določbe 

temeljnega akta, lahko v času do preklica začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oz. 

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.  

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

2. Začasni ukrepi na področju sklica skupščin društev, zveze društev oziroma podružnice 

tujega društva  

114. člen 

(sklic in izvedba zbora članov društva, zveze društev oziroma podružnice tujega društva)  

(1) 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.  

(2) Če je zastopniku ali članu organov upravljanja društva v času veljavnosti ukrepa začasne 

delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja 

okužb s COVID-19 potekel mandat za zastopanje oziroma opravljanje funkcije, določen s 

temeljnim aktom oziroma statutom, se mu mandat podaljša do prvega zbora članov, ki sledi 

poteku mandatne dobe, če društvo zbora članov ne more sklicati na način, določen s prejšnjim 

odstavkom. Društvo je dolžno sklicati zbor članov najpozneje v treh mesecih od preklica ukrepa 

začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi 

preprečevanja okužb s COVID-19.«  
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