
Ugotovitve upravnega organa v zvezi s spremembami in dopolnili statuta DBUS 
 
 
Upravna enota Ljubljana je Društvo baletnih umetnikov Slovenije v upravnem postopku registracije 
spremembe temeljnega akta skladno z 9. in 146. Zakona o splošnem upravnem postopku seznanila z naslednjimi 
ugotovitvami: 
  

1. Upravni organ je dne 12. 7. 2021 prejel vlogo za registracijo spremembe temeljnega akta Društva 
baletnih umetnikov Slovenije. Vlogo je podpisal zastopnik društva Tomaž Rode in ji priložil zapisnik 
redne seje občnega zbora z dne 13. 6. 2021, prečiščeno besedilo temeljnega akta in fotokopija osebne 
izkaznice zastopnika društva. ZUP v 48. členu določa, da pravna oseba dejanja v postopku opravlja 
oseba, ki je s temeljnim aktom pravne osebe določena za zastopanje društva. Stranka oz. njen zakoniti 
zastopnik lahko skladno s 53. členom ZUP pooblasti drugo osebo za zastopanje oz. opravljanje dejanj v 
postopku. Vloga je podpisal zastopnik društva, zato je bila le-ta vložena po upravičeni osebi. 

 
2. Prvi odstavek 20. člena ZDru-1 določa, da mora društvo, če spremeni temeljni akt, v 30 dneh od 

nastalih sprememb vložiti zahtevo za registracijo navedenih sprememb. Zahtevi mora skladno z drugim 
odstavkom istega člena priložiti zapisnik seje organa, na kateri so bile spremembe sprejete in izvod 
temeljnega akta ali izvod sprememb temeljnega akta. 22. člen ZDru-1 določa, da se za registracijo 
sprememb iz 20. člena tega zakona smiselno uporabljajo tudi določbe 18. člena in 19. člena ZDru-1. 
Glede na navedeno upravni organ o navedenih spremembah odloči skladno z določili 19. člena ZDru-1. 
Upravni organ je v postopku registracije spremembe temeljnega akta dolžan ugotoviti pravilnost 
sprejetja navedene spremembe skladno z določili veljavnega temeljnega akta društva. Pri registraciji 
spremembe temeljnega akta pa mora upravni organ preveriti tudi skladnost določb temeljnega akta z 
ZDru-1 in pravnim redom Republike Slovenije. Upravni organ je po pregledu vloge ugotovil, da je 
popolna. 

 
3. Pri vsebinskem pregledu vloge je upravni organ ugotovil, da so bile spremembe in dopolnitve 

temeljnega akta sprejete skladno z določili veljavnega temeljnega akta, vendar pa je bilo za nekatere od 
njih ugotovljeno, da so neskladne z ZDru-1 in pravnim redom RS, in sicer: 

 
- Skrajšano ime društva: Skrajšano ime  DBUS  ni skladno z ZDru-1. ZDru-1 v osmem odstavku 

10. člena določa, da društvo lahko uporablja tudi skrajšano ime. Za skrajšano ime veljajo določbe 
tega zakona, ki se nanašajo na ime društva. V drugem odstavku tega člena ZDru-1 določa, da če 
zakon ne določa drugače, mora ime društva vsebovati besedo društvo, združenje, družina ali klub. 

 
- 5. člen: Glede na predhodno pripombo vsebina logotipa in pečata ni skladna z ZDru-1. ZDru-1 ne 

določa, da mora društvo uporabljati pečat. Če pa pečat uporablja in je v logotipu ime društva, mora 
biti logotip v skladu z ZDru-1. Društvo mora skladno s šestim odstavkom 10. člena ZDru-1 
uporabljati le svoje registrirano ime. V pečatu mora biti zapisano polno ali skrajšano ime. Enako 
velja tudi za znak društva. 

 
- 11. člen: ZDru-1 četrtem odstavku 1. člena določa, da je delovanje društva javno. Navedite v 

katerih primerih bi bile seje občnega zbora in izvršnega odbora zaprtega tipa. Prva alinea drugega 
odstavka 11. člena statuta ni skladna z ZDru-1. Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga 
sestavljajo vsi člani. Pravica vseh članov je, da so prisotni na sejah občnega zbora. 
Najpomembnejše odločitve v društvu sprejema občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani. 

 
- 14. člen v povezavi z 49. členom: Društvo je nepridobitno združenje, zato večinoma opravlja 

dejavnosti, ki niso pridobitne. Nepridobitne so tiste dejavnosti, ki jih društvo opravlja tako, da ne 
ustvarja dobička. Med dejavnostmi, ki so navedene v 14. členu statuta, so navedene tudi 
dejavnosti, ki bi jih društvo lahko opravljalo na pridobitni podlagi. Prav tako iz tretjega odstavka 
49. člena izhaja, da so vir dohodkov, dohodek iz dejavnosti društva. Dejavnost, ki je pridobitna, 
mora biti skladno z drugim odstavkom 9. člena ZDru-1 opredeljena v skladu s predpisi, ki urejajo 
standardno klasifikacijo dejavnosti. Poleg šifre pridobitne dejavnosti in naziva dejavnosti, mora 
društvo navesti tudi natančnejši opis naloge, če zgolj iz naziva pridobitne dejavnosti po SKD ni 
mogoče ugotoviti, ali je pridobitna naloga povezana z osnovnim namenom in nepridobitnimi 
nalogami in ali jo društvo lahko opravlja na podlagi predpisov, ki urejajo področje. Določitev 
konkretnejših nalog, ki jih bo društvo opravljalo v okviru posamezne pridobitne naloge, je naloga 
društva, zato v primerih, ko upravni organ iz naziva pridobitne naloge ne more razbrati, ali je (in 



kako je) povezana z osnovnim nepridobitnim namenom društva oz. ali društvo opredeljeno 
pridobitno nalogo sploh lahko opravlja, društvo pozove, da v temeljnem aktu pridobitno nalogo 
konkretneje opredeli. Prvi odstavek 25. člen ZDru-1 navaja, da društvo lahko opravlja pridobitno 
dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost mora 
biti povezana z nameni in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva ter se 
lahko uporablja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje 
nepridobitne dejavnosti ter z drugim odstavkom 25. člena ZDru-1, ki navaja, da se šteje, da je 
pridobitna dejavnost povezana z namenom in cilji društva, če lahko neposredno pripomore k 
uresničevanju namena in ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov 
društva. 

 
- 15. člen: Določba o dopolnilnem članstvu ni skladna z načelom prostovoljnosti. Če oseba izrazi 

željo postati član osnovnega članstva, mu to ne more biti odvzeto. V primeru, da član iz osnovnega 
članstva dve leti ne plača članarine je lahko to razlog za prenehanje članstva. 

 
- 22. člen: V skladu z načelom javnosti v četrti alinei 22. člena opredelite kateri so opravičeni 

primeri, v katerih izvršni odbor na podlagi sklepa občnega zbora oprosti člana plačevanja 
članarine. 

 
- 24. člen: Določba zadnjega odstavka 24. člena ni razumljiva. Občni zbor je najvišji organ društva, 

ki ga sestavljajo vsi člani. Iz statuta društva izhaja, da so člani Društva baletnih umetnikov 
Slovenije fizične osebe. 

 
- 26. člen: Določba v prvem odstavku 26. člena: Posamezni predlogi za razpravo so lahko občnemu 

zboru predstavljeni na samem zasedanju ...  ni skladna z ZDru-1. Delovanje društva je že po 
četrtem odstavku 1. člena ZDru-1 javno. Iz načela javnosti izhaja pravica vsakega člana društva, 
da je popolno in pravočasno obveščen o vsem, o čemer bo občni zbor odločal na seji. 

 
- 33. člen: V trinajsti alinei 33. člena statuta opredelite katere so posamezne odločitve, vezane na 

nujno delovanje društva. Skladno s prvim odstavkom 13. člena ZDru-1 temeljni akt in njegove 
spremembe, ki se nanašajo na določbe iz prvega odstavka 9. člena ZDru-1 ter druge 
najpomembnejše odločitve v društvu, sprejema zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani. 

 
- Vodenje poslovnih knjig: Skladno s 26. členom ZDru-1 ste v temeljnem aktu društva dolžni 

določiti način in obliko vodenja poslovnih knjig. Skladno z drugim odstavkom 26. člena ZDru-1, 
društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstvo, prirejenega za njegove 
potrebe. Tretji odstavek 26. člena določa, da ne glede na določbo prejšnjega odstavka , lahko 
društvo s temeljnim aktom ali posebnim aktom določi, da bo vodilo knjige po sistemu enostavnega 
knjigovodstva, če izpolnjuje vsaj dve izmed naslednjih meril: 

- da povprečno število redno zaposlenih preteklega poslovnega leta ne presega dva; 
- da letni prihodki preteklega poslovnega leta ne presegajo 30.000 eurov; 
- da povprečna vrednost sredstev na začetku poslovnega leta ne presega 50.000 eurov. 

 
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je bilo z dopisom k uskladitvi neskladnih določb v roku 40 dni najprej 
pozvano 4.8.2021, vendar pa dopisa nismo prejeli, ker smo imeli v tem času Mednarodni poletni baletni seminar 
Dancs-Piran, sledil pa je letni dopust. Septembra smo prejeli sporočilo o prispeli pošiljski s strani upravne enote 
Ljubljana – sektorja za javni red in promet. Ker se je pošiljka v času odsotnosti vrnila pošiljatelju, je predsednik 
DBUS poklical na Upravno enoto, na kateri je dobil pojasnilo, da naj preko elektronske pošte poda zahtevek o 
ponovni vročitvi pošte.  
 
Pošta je bila društvu ponovno poslana novembra 2021. 
 
Predsednik je z ozirom, da je bilo društvo pozvano, da se v roku 5 dni izjasni na ugotovitve Upravnega organa, 
kar je definitivno prekratek rok za uskladitev statuta in potrjevanje ugotovitev s strani občnega zbora, zaprosil za 
podaljšanje postopka, kar je bilo društvu ugodeno. 
 
Predsednik je nato na podlagi ugotovitev upravnega organa pripravil osnutek uskladitev, ki jih je potrdil Izvršni 
odbor društva, nato pa zaprosil upravni organ, da pregleda ugotovitve in pomaga pri morebitnih nujnih dodatnih 
uskladitvah, čemur je upravni organ privolil. 
 



Upravni organ in predsednik društva sta dopolnitve in spremembe ustanovnega akta dokončno uskladila 
11.3.2022 ter se dogovorila, da z upravnim organom usklajene spremembe potrdi občni zbor društva, nato pa 
predsednik upravni enoti dostavi zapisnik, na podlagi katerega bo upravni organ potrdil spremembe in 
dopolnitve statuta DBUS v celoti.   
 
  
 


