
 

 

ANEKS K STATUTU DRUŠTVA NOVINARJEV SLOVENIJE 

 

Obstoječemu 56. členu 

Dejavnost DNS se financira: 

– s članarino; 

– z darili in volili; 

– z opravljanjem dejavnosti društva; 

– iz javnih sredstev; 

– s prispevki donatorjev; 

– iz drugih virov: 

– oddajanje lastnih nepremičnin v najem, pokriva šifra 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in 

najetih nepremičnin; 

– organiziranje izobraževanj in izdajanje publikacij v okviru stanovskih interesov, pokriva šifra 

58.190 Drugo založništvo in 85.590 Drugje nerazporejeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje; 

– vlaganje presežkov denarnih sredstev v bančne depozite, investicijske sklade, vrednostne papirje v 

skladu z načelom dobrega gospodarja. 

Vendar le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namenov in ciljev društva, kot so opredeljeni v 

statutu oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. 

 

Se v zadnjem odstavku doda stavek: 

Vendar le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namenov in ciljev društva, kot so opredeljeni v 

statutu oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Svojega premoženja ne deli med svoje 

ustanovitelje, člane ali druge osebe. 

 

Obstoječi 61. člen statuta 

V primeru, da se DNS na podlagi sklepa skupščine razide, z njegovim premoženjem razpolaga 

organizacija – pravna naslednica DNS oziroma druga organizacija, če tako sklene skupščina DNS. 

 

Nadomesti novi 61. člen: 

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. 



 

 

 

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. Ker status društva novinarjev ni vseboval določb, kot jih 

določa zakon, predlagamo spremembo statuta. S tem bomo statut uskladili z zahtevami zakona o 

nevladnih organizacijah. K spremembi smo se z izjavo zavezali tudi ob spremembi statusa društva iz 

društva v javnem interesu v nevladno organizacijo v javnem interesu na področju kulture. 

Iz Zakona o nevladnih organizacijah 

2. člen 

(opredelitev nevladne organizacije) 

(1) Nevladna organizacija je organizacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

-        je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, 

-        ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava, 

-        je nepridobitna, 

-        je neprofitna, 

-        je neodvisna od drugih subjektov, 

-        ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica. 

(2) Ne glede na drugo alinejo prejšnjega odstavka organizacija ni nevladna organizacija, če jo je 
ustanovila politična stranka. 

(3) Ne glede na drugo alinejo prvega odstavka tega člena je nevladna organizacija lahko 
organizacija, ki jo je ustanovila študentska organizacija po Zakonu o skupnosti študentov (Uradni 
list RS, št. 38/94). 

(4) Ne glede na šesto alinejo prvega odstavka tega člena je nevladna organizacija lahko tudi pravna 
oseba, ki je sestavni del registrirane cerkve ali druge verske skupnosti na podlagi zakona, ki ureja 
versko svobodo, če v Poslovnem registru Slovenije njena glavna dejavnost ni določena kot dejavnost 
verskih organizacij. 

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena nevladna organizacija ni Mladinski svet Slovenije po 
zakonu, ki ureja mladinske svete. 

3. člen 

(nepridobitnost) 



 

 

Nepridobitna je tista organizacija, ki se na podlagi zakona ne ustanovi z namenom opravljanja 
pridobitne dejavnosti ali z namenom pridobivanja dobička ali z namenom razvoja, olajševanja ali 
pospeševanja pridobitne dejavnosti svojih ustanoviteljev ali članov. 

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. 

 


