
 
         Ljubljana,  8. marec 2019 
 
 
Zadeva: Obrazložitev sprememb in dopolnitev Statuta Zbornice – Zveze 
 
 
K 1. členu  

 

Zbornica – Zveza je kupljene kletne prostore preuredila v učilnico, ki sprejme nekaj več kot 50 

udeležencev in je namenjena organiziranju strokovnih srečanj, delavnic in številnim sestankom, ki 

potekajo v okviru Zbornice  Zveze.  

 

Za namen občasne oddaje učilnice tudi zunanjim interesentom (npr. NIJZ …) predlagamo 

spremembo in dopolnitev 5. člena Statuta Zbornice – Zveze z opredelitvijo dodatne dejavnosti, ki se 

opravlja kot pridobitna, in sicer »L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin«. 

 
K 2. členu  
 

Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) zahteva, da društva, ki so na dan 14. 4. 

2018 imela status društva v javnem interesu, uskladijo svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji, 

ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po Zakonu o nevladnih 

organizacijah. 

 

Zbornica – Zveza ima podeljen status društva v javnem interesu na področju zdravstvenega 

varstva in status društva v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. 

Z uskladitvijo Statuta Zbornice – Zveze z določili Zakona o nevladnih organizacijah in na podlagi 

posredovanja poročila pristojnemu ministrstvu se bo Zbornici – Zvezi podelil status nevladne 

organizacije v javnem interesu po Zakonu o nevladnih organizacijah, ki bo nadomestil prej pridobljeni 

status društva v javnem interesu po Zakonu o društvih. 

Statut se v 47. členu tako dopolnjuje na podlagi zahtev Zakona o nevladnih organizacijah. V 

nadaljevanju povzemamo navodilo Ministrstva za zdravje za spremembo statutov. 

 

14. 2. 2019 

Obvezno navodilo humanitarnim organizacijam in društvom s statusom 
javnega interesa na področju zdravja 

V mesecu marcu 2018 je bil sprejet Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18, v 

nadaljnjem besedilu: ZNOrg), ki je uvedel kar nekaj novosti na področju pridobitve statusa delovanja v 

javnem interesu – skladno z ZNOrg statusa nevladne organizacije v javnem interesu. 

  

Za vsa društva, ki so na dan 14. 4. 2018 imela status društva v javnem interesu na področju zdravja ali 

pa so pridobila status humanitarne organizacije, se šteje, da so nevladne organizacije v javnem 

interesu, če: uskladijo svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa 

nevladne organizacije v javnem interesu po Zakonu o nevladnih organizacijah. Pri uskladitvi 

ustanovitvenih aktov bi opozorili predvsem na 4. člen ZNOrg, ki določa neprofitnost in se v delu, ki 

ureja prenos premoženja po prenehanju organizacije razlikuje od Zakona o društvih. Člen namreč 

določa, da se v primeru prenehanja organizacije, po poravnavi vseh obveznosti, njeno premoženje 

prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno 

pravno osebo javnega prava. Društva uskladijo ustanovitveni akt z navedenim določilom. 


