
Športna zveza Logatec 

Športna zveza Logatec Notranjska cesta 14 p.p. 29 1370 Logatec szlogatec@gmail.com 
www.srce-me-povezuje.si/sz logatec 

Pozdravljeni, 

Zadeva: Obrazložitev poteka skupščine za let 2019 

Glede na trenutne zdravstveno situacijo in po že eni neuspešno sklicani skupščini dne 9. 
oktobra 2020 smo se odločili da tokrat skličemo dopisno skupščino. 

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (t.i. 6. 
Protikorona zakon — sprejet v DZ RS dne 25.11.2020, objavljen v Uradnem listu št. 175/20 z 
dne 27.11.2020, začetek veljavnosti 28.11.2020 v svojem 114. členu navaja možnost 
korenspodenčne izvedbe skupščine oz. zbora članov društva in zveze društev, ki vam ga v 
nadaljevanju navajamo: 

Ne glede na določbe temeljnega akta oziroma statuta lahko društvo, zveza društev oziroma 
podružnica tujega društva (v nadaljevanju besedila: društvo) v času do preklica ukrepa 
začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužbe s COVID-19, o najpomembnejših odločitvah skliče in izvede zbor 
članov društva korenspodenčno, če lahko zagotovi enakopravnost sodelovanja vseh članov. 
Za sklic, izvedbo in odločanje na korenspodenčnem zboru članov društva se uporabljajo 
določbe temeljnega akta društva. 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 potekal 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 okužbe s COVID-19. 

Predlog sklepov: 
Sklep št. 1 
Skupščina Športne zveze Logatec se skliče in izvede — prične v ponedeljek 21. decembra 2020 
od 00 ure v dopisni-korenspodenčni obliki. Gradivo za sejo se članicam zveze pošlje po 
elektronski pošti 8 dni pred sejo, glasovanje pa poteka po elektronski pošti, pri čemer se 
glasovnica odda do vključno 22. decembra 2020 do 24 ure. 

Sklep št. 2 
Na skupščini Športne zveze Logatec se odloča o predlaganih točkah dnevnega reda. 

Predsednik SZ Logatec 
Klemn, Trpin 
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Spoštovani, vabim vas na redno letno 

skupščino Športne zveze Logatec, 
ki bo potekala dopisno in sicer s pričetkom v ponedeljek, 21. decembra 2020 od 00 ure do 

torka, 22. decembra 2020 do 24 ure 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika skupščine ŠZ Logatec za leto 2019 
2. Sprejem poročila Izvršnega odbora ŠZ Logatec za leto 2019 
3. Sprejem finančnega poročila za leto 2019 
4. Sprejem poročila Nadzornega odbora za leto 2019 
5. Sprejem Plana dela za leto 2020 
6. Sprejem Finančnega plana za leto 2020 

Vse priloge bodo dostopne na internetni strani ŠZ Logatec http://www.srce-me-
povezuje.si/szlogatec/ 

Logatec, 13.12.2020 edsednik ŠZ Logatec 
Kler?en Trpin 
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