
 

 

ANEKS K STATUTU DRUŠTVA NOVINARJEV SLOVENIJE 

 

Obstoječi 61. člen statuta 

V primeru, da DNS na podlagi sklepa skupščine preneha delovati, se po poravnavi vseh obveznosti 

njegovo premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali 

nepridobitno pravno osebo javnega prava, ki jo določi skupščina. 

 

Nadomesti novi 61. člen: 

V primeru, da društvo preneha, se po poravnavi vseh obveznosti njegovo premoženje prenese na 

drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega 

prava. V primeru, da društvo preneha na podlagi sklepa skupščine, skupščina v sklepu o prenehanju 

določi takšno organizacijo, na katero se prenese premoženje društva. 

 

 

Obrazložitev:  

Leta 2017 je začel veljati Zakon o nevladnih organizacijah, ki na novo definira nevladne 

organizacije in določa, na kakšen način morajo te imeti v svojem temeljnem pravnem aktu 

opredeljeno nepridobitnost in neprofitnost. Skupščina DNS je leta 2019 sprejela spremembo 61. 

člena statuta zaradi uskladitve z zahtevami omenjenega zakona, h kateri se je društvo z izjavo 

zavezalo ob spremembi statusa društva iz društva v javnem interesu v nevladno organizacijo v 

javnem interesu na področju kulture, vendar trenutno veljavni 61. člen še vedno ne zadošča pogoju 

neprofitnosti iz 4. člena zakona. Prenos premoženja na drugo nevladno organizacijo mora namreč 

biti določen za vse primere prenehanja organizacije. V primeru društva je to po volji članov, s 

spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe 

o prepovedi delovanja ali po samem zakonu. Trenutno veljavni 61. člen Statuta DNS ureja prenos 

premoženja na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno osebo 

javnega prava le v primeru prenehanja po volji članov oz. na podlagi sklepa skupščine. Zato 

predlagamo spremembo 61. člena, ki bo urejal prenos premoženja na drugo nevladno organizacijo v 

vseh primerih prenehanja. 

 

 

 

 



 

 

Iz Zakona o nevladnih organizacijah 

4. člen 

(neprofitnost) 

Neprofitna je tista organizacija, ki na podlagi zakona ali akta, v katerem je določila svoj namen, 

dejavnosti in način upravljanja (v nadaljnjem besedilu: ustanovitveni akt) dobiček ali presežek 

prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev, svojega 

premoženja ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe in se v primeru prenehanja, po 

poravnavi vseh obveznosti, njeno premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali 

podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava. 

Iz Zakona o društvih 

37. člen 

(prenehanje) 

Društvo preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s 

stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu. 

38. člen 

(prenehanje po volji članov) 

(1) Društvo preneha, če zbor članov sprejme sklep o prenehanju društva. 

(2) V sklepu mora določiti društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi 

cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če društvo v sklepu ne 

določi naslednika premoženja in ga tudi na podlagi določb temeljnega akta ni mogoče določiti, 

premoženje društva pripade lokalni skupnosti, na območju katere je imelo društvo svoj sedež. 

Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa 

prenese na prevzemnika premoženja z dnem izbrisa društva iz registra društev. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, premoženja društva ni mogoče prenesti na politično 

stranko. 



 

 

(4) O sklepu iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni 

organ in zahtevati izbris društva iz registra društev. Zahtevi in sklepu mora priložiti poročilo o 

razpolaganju s premoženjem društva, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoženja 

društva, način poravnave vseh obveznosti društva, višina neporabljenih javnih sredstev, način 

njihove vrnitve proračunu ter način prenosa preostanka premoženja društva na prevzemnika 

premoženja. 

 

 


