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Zapisnik 9. rednega občnega zbora  
 

Slovenskega društva za elektronske komunikacije, ki je zaradi epidemije, ki je bila razglašena 20. 10. 
2020 ter veljavnega odloka o omejitvi zbiranja ljudi potekal v dopisni obliki od srede 4.11.2020 do petka 
13.11.2020 do 9h. Sklic in spremljajoče gradivo je bilo poslano po elektronski pošti 109 članom. 

 

1. Dnevni red občnega zbora 

 

1. točka 
 
Uskladitev statuta društva z Zakonom o društvih  v upravni zadevi registracija spremembe temeljnega 
akta društva. 
 

Upravna enota Ljubljana (upravni organ) nas je v svojem dopisu št. 215-1434/2019-5 z dne 4. 3. 2020 

opozorila, da statut društva, ki smo ga sprejeli na občnem zboru društva dne 6. 11. 2019, ni skladen z 

Zakonom o društvih (ZDR-1). K sprejetemu besedilu statuta je podala vrsto konkretnih pripomb in 

predlogov.  

V dialogu z upravnim organom je bilo pripravljeno novo besedilo statuta, ki je sedaj delovno usklajeno 

z upravnim organom. Usklajeno besedilo statuta je potrebno pred ponovnim posredovanjem 

upravnemu organu v potrditev, sprejeti na občnem zboru društva.  

Ker je bila v Sloveniji z dnem 20. 10. 2020 razglašena epidemija, nedavno sprejeti odlok, pa onemogoča 

izvedbo srečanja več kot 6 osebam, je Izvršilni odbor sprejel sklep o sklicu dopisnega rednega občnega 

zbora, ki je potekal od srede 4. 11. 2020 do petka 13. 11. 2020 do 9h, na katerem so člani društva 

sprejemali uskladitev statuta društva z Zakonom o društvih v upravni zadevi registracija spremembe 

temeljnega akta društva.  

Člani društva so odločali o naslednjem predlogu sklepa: 

Sprejme se uskladitev statuta društva z Zakonom o društvih  v upravni zadevi registracija spremembe 

temeljnega akta društva.  

Po koncu glasovanja v petek, 13.11.2020 ugotavljamo, da je od 109 članov društva glasovalo 40 članov, 
kar je manj kot polovica članov društva. S tem dopisni 9. občni zbor ni bil sklepčen in predlagani sklep 
ni bil sprejet. 

 

Ljubljana, 16.11.2020 

 

Zapisnikar         Predsednica        
Ivica Kranjčević         Vesna Prodnik 
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Overovatelja 

Špela Dekleva 

 

 

Tomi Mlinar 
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