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Zadeva: Oddaja letnega poročila in izvedba zbora članov - odgovor

Prejeli smo vaše zaprosilo za odgovor, ali bo rok za oddajo letnih poročil podaljšan do takrat, ko 
bodo člani društva lahko potrdili poročila na zboru članov, katerega društva sedaj ne morejo 
sklicati.

Vaše zaprosilo na navedeno vprašanje smo odstopili Ministrstvu za finance, ki je pristojno za 
Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20), s katerim 
je bil v letu 2020 podaljšan oziroma določen nov rok za oddajo letnih poročil društev AJPES. 
Kot ministrstvo, pristojno za Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11-upb in 21/18-ZNOrg) pa 
dodatno pojasnjujemo, da smo še vedno mnenja, da društva oziroma zveze društev na podlagi 
Zakona o društvih lahko pravočasno oddajo letno poročilo AJPES, četudi le-tega (še) ni sprejel 
zbor članov, ki se ni mogel sestati zaradi objektivnih razlogov, kar smo že utemeljili v dopisu, ki 
ste ga priložili k zaprosilu (št. 215-17/2020 (1324-05) z dne 13. 3. 2020). 

Glede sklica zbora članov v času trajanja epidemije, ko je zaradi preprečitve in zajezitve 
epidemije začasno omejeno ali prepovedano zbiranje ljudi, pa vas seznanjamo, da je Zakon o 
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 
175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE) v 114. členu določil, da lahko društvo v tem času skliče in 
izvede zbor članov tudi korespondenčno (dopisno, elektronsko video, preko zooma ipd.), če 
lahko zagotovi enakopravnost sodelovanja vseh članov društva, četudi tovrstne izvedbe zbora 
članov društvo nima predpisane s temeljnim aktom. Prav tako je navedeni zakon podaljšal 
mandat zastopniku ali članom organov društva, ki jim je v času trajanja epidemije in ukrepov za 
začasno omejitev ali prepoved zbiranja potekel mandat in zbora članov ne morejo sklicati 
korespondenčno. Mandat zastopnika in članov organov je podaljšal do prvega zbora članov, ki 
sledi poteku mandatne dobe ter določil, da ga je društvo dolžno sklicati najkasneje v roku treh 
mesecev od preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi 
zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19.

S spoštovanjem,
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