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I.  SPLOŠNA  DOLOČILA 
1. člen 

Društvo odbojkarskih sodnikov Maribor (v nadaljnjem besedilu DOSM) je prostovoljno, nepridobitno in 
humanitarno združenje odbojkarskih sodnikov, igralcev in ljubiteljev odbojke, ki deluje v dobro otrok, 
mladostnikov in odraslih predvsem na področju tekmovalnega in vrhunskega športa ter na področju 
športne rekreacije. 
 

2. člen 
DOSM se povezuje in sodeluje z drugimi društvi, kjer se združujejo skupni interesi na področju športa, 
predvsem pa sodeluje z Odbojkarsko zvezo Maribor (v nadaljnjem besedilu OZM), Odbojkarsko zvezo 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu OZS), Evropsko mednarodno odbojkarsko organizacijo (v nadaljnjem 
besedilu CEV), Svetovno odbojkarsko federacijo (v nadaljnjem besedilu FIVB) in v Zvezo odbojkarskih 
sodnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZOSS). 
 

3. člen 
Dejavnost DOSM je zasnovana na demokratičnih načelih ustave RS. Društvo usklajuje svoje interese z 
interesi drugih družbenih dejavnikov ter se sporazumeva in dogovarja za družbene akcije na športnem 
področju, sodeluje v sprejemanju smernic, stališč in sklepov na področju športne kulture. Na lastno 
pobudo ali na pobudo OZM, OZS, CEV, FIVB in ZOSS se dogovarja o vseh aktualnih vprašanjih, še 
posebej o lastni programski zasnovi, kadrovski politiki, financiranju in mednarodnem sodelovanju. 
 

4. člen 
DOSM je pravna oseba zasebnega prava in odgovarja za vse obveznosti iz svoje dejavnosti s sredstvi, s 
katerimi razpolaga. 
 
Ime društva je "DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR". 
 
Sedež društva je v Mariboru, DVORANA TABOR, KORESOVA 7, MARIBOR. 
 

5. člen 
Društvo ima svoj znak in pečat. Znak je GRB MESTA MARIBOR. Pečat DOSM je okrogel, na obodu je 
napis  Odbojkarska zveza Maribor Društvo odbojkarskih sodnikov Maribor, Maribor, v sredini je grb 
mesta Maribor. 
 

6. člen 
Delo DOSM je javno in obvešča o svojem delovanju ožjo in širšo javnost. 
 
1. Ožjo javnost obvešča:    - z objavo vabil in zapisnikov 

- z izdajo internega glasila 
- preko telefona 
- z objavo obvestil na javnih mestih 
- ustno na prireditvah 

 
2. Širšo javnost obvešča:   -  seje organov društva so javne 

- ob pomembnih aktivnostih organizira tiskovno konferenco 
- z izdajanjem biltenov in publikacij o društvenih prireditvah in dejavnostih 
- preko sredstev javnega obveščanja 

 
Za zagotovitev javnosti dela skrbi predsednik DOSM. 
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7. člen 

DOSM ima predvsem naslednje cilje in namene: 
 
- skrb za razvoj DOSM 
- vzpodbujanje športne in rekreativne odbojkarske dejavnosti 
- organizira in izvaja sodelovanje članov DOSM v rekreativnih športnih panogah 
- uresničevanje nalog postavljenih s statutom in pravilniki DOSM 
- usposabljanje in vzgoja odbojkarskega sodniškega kadra 
- zastopanje interesov DOSM in njenih članov 
 
II. NALOGE  DOSM 

8. člen 
DOSM deluje na podlagi naslednjih aktov: 
- statuta DOSM (sprejema občni zbor DOSM) 
- pravilnika o registraciji odbojkarskih društev (sprejema predsedstvo OZS) 
- pravilnika Zveze odbojkarskih sodnikov Slovenije 
- pravilnika o delegiranju sodnikov 
- pravilnika o napredovanju in kontroli sodnikov 
- pravilnika o izpitih 
- disciplinskega pravilnika (sprejema občni zbor DOSM) 
- pravilnika o društveni reklamni dejavnosti 
 

9. člen 
Poleg nalog, ki izhajajo iz članstva v OZS, OZM, ZOSS, FIVB in CEV opravlja DOSM še naslednje 
naloge: 
- s promoviranjem, spodbujanjem in motiviranjem skrbi za množičen in kakovostni razvoj odbojke 
- samostojno ali skupno s pristojnimi institucijami organizira šolanje in izpolnjevanje kadrov 
- popularizira odbojko in sodeluje pri organizaciji odbojkarskih prireditev 
- skrbi za društveno založniško dejavnost in propagando 
- razvija sodelovanje odbojkarskih in sodniških društev v regionalnem in mednarodnem merilu 
- sodeluje z združenji Slovencev po svetu 
- organizira družabna srečanja za svoje člane in širšo javnost 
- koordinira delo svojih članov ter usmerja delovanje DOSM 
- v predpisanih rokih obravnava pripombe in predloge svojih članov 
- organizira rekreacijo na vseh področjih športa, zlasti pa na področju odbojke 
 

10. člen 
DOSM se lahko ukvarja poleg osnovne dejavnosti, ki izhaja iz določil 9. člena teh pravil, še s stransko 
pridobitveno dejavnostjo v skladu določil 22. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95) in 
drugimi veljavnimi predpisi. 
Finančna sredstva pridobljena s stransko pridobitveno dejavnostjo, se morajo koristiti le za razvoj in 
napredek osnovne dejavnosti DOSM iz določil 9. člena teh pravil. 
 
DOSM se ukvarja s stransko pridobitveno dejavnostjo in to: 
- z organiziranjem izletov, piknikov, kulturnih in zabavnih društvenih prireditev 
- opravljanja gostinskih uslug na javnih prireditvah na področju izvajanja svoje dejavnosti 
- z izdajanjem društvenih publikacij in organiziranjem raziskav 
- z organiziranjem tečajev za sodnike, igralce in trenerje 
- društveno reklamo dejavnostjo. 
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III. ČLANSTVO  IN  PRENEHANJE  ČLANSTVA 
11. člen 

Vsak lahko postane član in deluje v DOSM pod enakimi pogoji. 
 
Član DOSM lahko postane vsak posameznik, ki upravnemu odboru poda pisno pristopno izjavo in v njej 
izrazi željo postati član DOSM. Istočasno se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom DOSM in redno 
plačeval članarino. Članstvo v DOSM je prostovoljno. Člani DOSM so redni in častni člani. 
 
Član DOSM lahko postane tudi tujec, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ali začasno 
prebivališče več kot eno leto in, če se utemeljeno sklepa, da bo njegovo delovanje skladno z načeli in 
nameni DOSM, navedenimi v teh pravilih. 
 
Člani praviloma delujejo v organih društva. 
 
Občni zbor DOSM lahko na predlog upravnega odbora DOSM imenuje za častnega člana društva 
dolgoletnega člana ali osebo, ki je pomembno prispevala k razvoju DOSM. 
 
Pravice in dolžnosti častnih članov so enake, kot jih predvidevata 12. in 13. člen teh pravil. 
 

12. člen 
 Pravice članov DOSM so: 
 
- da volijo in so izvoljeni v vse organe DOSM 
- aktivno sodelovanje pri delu organov DOSM 
- da daje predloge in sugestije organom DOSM k delu in izpolnjevanju nalog 
- da sodelujejo na prireditvah in drugih manifestacijah in zastopajo DOSM 
- da sprejemajo pohvale in nagrade za dosežene uspehe 
- da so seznanjeni s programom DOSM ter finančno materialnem poslovanjem DOSM 
- da uživajo pravice, ki jih daje DOSM svojim članom 
 

13. člen 
Dolžnosti članov DOSM so: 
 
- da spoštuje sklepe in pravila DOSM 
- da izpolnjuje sklepe občnega zbora DOSM 
- da upošteva določila statuta in aktov DOSM ter sklepe organov DOSM 
- da sodeluje v akcijah DOSM 
- da skrbi za sredstva, s katerimi DOSM razpolaga 
- da izpolnjuje znanja v odbojki in sojenju 
- da prenaša svoje znanje in izkušnje na mlajše člane 
- da daje DOSM informacije potrebne za izvajanje dogovorjenih nalog 
- da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomore k uresničevanju delovnega programa DOSM 
- zastopa DOSM na internih tekmovanjih in drugih prireditvah ter tekmovanjih v Sloveniji in tujini 
- sprejemati nagrade in pohvale za vztrajno delo v DOSM ter za dosežene uspehe 
- da redno plačuje članarino 
- da varuje ugled DOSM 
- da pri aktivnostih v DOSM pazi na svojo varnost 
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14. člen 
Član DOSM ne more biti tisti, ki dela v nasprotju z določili tega statuta. 
 
Članstvo v DOSM preneha: 
 
- s prenehanjem obstoja DOSM 
- s prostovoljnim izstopom 
- z izključitvijo zaradi grobe kršitve statuta DOSM, zavestnega ravnanja proti interesom DOSM  
 ali z dejanjem, ki škodujejo ugledu in interesom DOSM 
- s črtanjem 
- s smrtjo 
 
Član izstopi iz DOSM prostovoljno, kadar poda upravnemu organu DOSM  pisno izjavo o izstopu. 
 
Član se izključi iz DOSM, če grobo krši pravice in dolžnosti naštete v 12. in 13. členu pravil DOSM, če 
zavestno ravna proti interesu in ugledu DOSM in če je pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje. O 
izključitvi člana odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim 
pravilnikom. 
 
Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub pisnemu opominu ne plača članarine v dveh zaporednih 
koledarskih letih. 
 
IV. ORGANIZACIJA  DOSM 

15. člen 
Organi DOSM so: 
 
- občni zbor DOSM 
- upravni odbor DOSM 
- nadzorni odbor 
- disciplinska komisija 
 
Mandat članov organov DOSM traja štiri leta, lahko pa preneha s podanim odstopom ali odpoklicem pred 
iztekom mandata. 
 

16. člen 
Občni zbor DOSM 

Občni zbor DOSM je najvišji organ DOSM in voli: 
 
- predsednika DOSM, ki je hkrati predsednik upravnega odbora DOSM 
- člane upravnega odbora 
- člane nadzornega odbora 
- člane disciplinske komisije. 
 
Sestaja se po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. 
Občni zbor DOSM sklicuje upravni odbor DOSM. 
Občni zbor DOSM sestavljajo vsi člani DOSM, to so redni in častni člani društva. 
Občnemu zboru DOSM so za svoje delo odgovorni vsi organi DOSM. 
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17. člen 
Občni zbor DOSM je lahko reden ali izreden. 
 

Redni občni zbor DOSM mora biti sklicana vsaj enkrat na koledarsko leto. 
Izredni občni zbor DOSM se skliče po potrebi. Sklepa lahko samo o stvari, za katero je bila sklicana. 
 

Volilni občni zbor DOSM je sklican vsaka štiri leta. 
 
Do sklica občnega zbora DOSM pride na: 
- predlog upravnega odbora DOSM 
- na zahtevo nadzornega odbora 
- na zahtevo 1/3 članov DOSM 
 

Občni zbor DOSM skliče upravni odbor DOSM najkasneje v tridesetih dneh po sprejetju zahteve. V 
kolikor upravni odbor DOSM ne skliče občnega zbora DOSM lahko to opravijo predlagatelji sami. 
Sklicevanje občnega zbora DOSM mora biti opravljeno z dnevnim redom najmanj 14 dni pred dnevom, 
za katerega je sklican. 
 

18. člen 
Občni zbor DOSM je sklepčen, če je ob predvidenem časovnem obdobju navzočih več kot polovica 
članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor DOSM ni sklepčen, se začetek občnega zbora odloži za 30 
minut, nakar je občni zbor sklepčen, če je navzočih vsaj 1/3 članov DOSM. 
 

19. člen 
Občni zbor DOSM odpre predsednik DOSM in ga vodi, dokler občni zbor DOSM ne izvoli delovnega 
predsedstva. Poleg tega občni zbor DOSM izvoli še zapisnikarja, dva overitelja zapisnika ter 
verifikacijsko komisijo, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo in druge delavne 
organe. 
 

20. člen 
Občni zbor DOSM sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o prenehanju 
delovanja DOSM, je potrebno, da za to glasuje najmanj polovica članov DOSM. 
Način glasovanja določi občni zbor DOSM. Ko se glasuje o razrešnici članov DOSM, ne morejo o tem 
glasovati člani organov DOSM. 
 

Občnemu zboru DOSM smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z 
delovanjem društva, vendar imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati ter odločati o 
zadevah, o katerih sklepa občni zbor. 
 

21. člen 
Občni zbor DOSM: 
 
- sprejema dnevni red 
- sprejema poslovnik skupščine DOSM 
- sprejema Statut DOSM 
- obravnava poročilo upravnega odbora DOSM in nadzornega odbora 
- razpravlja in sklepa o delu in poročilih članov 
- voli in razrešuje predsednika DOSM, člane upravnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije 
- voli delegata DOSM v ZOSS 
- sprejema finančni načrt za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za minulo leto 
- sprejema program dela DOSM 
 
 



 7

 
- odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora DOSM disciplinske komisije in nadzornega odbora 
- odloča o prenehanju in združitvi društva 
- opravlja naloge določene z zakonom in temi pravili 
- opravlja druge naloge 
 

22. člen 
Upravni odbor DOSM 

Med dvema občnima zboroma DOSM vodi delo upravni odbor DOSM, ki je izvršilni organ DOSM. Za 
svoje delo je upravni odbor DOSM odgovoren občnemu zboru DOSM. 
 

23. člen 
Upravni odbor DOSM sestavljajo: 
 
- predsednik DOSM 
- predstavnik za napredek, vzgojo, kontrolo sojenja in izpite 
- predstavnik za delegiranje sodnikov in delegatov - kontrolorjev 
- predstavnik za društveno reklamno dejavnost 
- tajnik 
- blagajnik 
 
Za opravljanje večjih nalog se ustanovijo občasne komisije. 
 

24. člen 
Upravni odbor DOSM pripravi in sprejema akte za posamezna področja delovanja DOSM. 
 

25. člen 
Naloge upravnega odbora DOSM so: 
 
- pripravlja materiale in gradivo za občni zbor DOSM 
- pripravlja in sprejema akte za posamezna področja delovanja DOSM ( 33. člen ) 
- zastopa interese DOSM ter njihovih članov 
- imenuje tajnika društva 
- sklepa pogodbe 
- pripravlja predlog finančnega načrta in zaključno poročilo 
- upravlja s premoženjem DOSM 
- izvaja sklepe občnega zbora DOSM 
- izvaja naloge in izvaja načrt po programu dela 
- rešuje pritožbe članov na odločitve disciplinske komisije DOSM, kot drugo stopenjski organ 
- rešuje pritožbe članov in odloča v skladu s pooblastili, ki jih ima 
- pomaga OZM pri delu in razvoju odbojkarskega športa 
- pripravlja predloge za napredovanje in izobraževanje sodnikov in delegatov - kontrolorjev 
- vodi evidenco o številčnem stanju članov DOSM ter o aktivnih članih in njihovih kategorijah 
- sklepa o ostavkah in črtanjih članov DOSM 
- za uspešnejšo delovanje in izvrševanje nalog imenuje začasne komisije (izpitno komisijo) 
- določa članarino in višino prispevkov za posamezne namene 
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26. člen 

Nadzorni odbor 
Za uresničevanje in varstvo svojih pravic, izvolijo člani DOSM na občnem zboru DOSM iz svoje sredine 
predsednika nadzornega odbora DOSM in 2 člana nadzornega odbora. 
Mandat članov nadzornega odbora traja štiri leta, iste osebe pa so lahko največ dvakrat zaporedoma 
izvoljene za člana nadzornega odbora. 
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani upravnega odbora DOSM. 
 

27. člen 
O svojem delu, stališčih in sklepih mora nadzorni odbor sproti obveščati člane društva in upravni odbor 
DOSM najmanj enkrat letno pa tudi pisno poročati na občnem zboru DOSM. 
Veljavne sklepe sprejema na sejah, če so navzoči vsi člani in za njih glasuje večina članov. 
 

28. člen 
Člani nadzornega odbora so za opravljanje svoje funkcije osebno odgovorni članom DOSM, ki so jih 
izvolili, le-ti pa lahko za neodgovorno in nevestno delo na občnem zboru DOSM ali kadar smatrajo, da je 
član nadzornega odbora kršil naloge in prekoračil pooblastila, kot jih navajajo ta statut, podajo tudi 
predlog za odpoklic. 
 

29. člen 
Naloge nadzornega odbora so: 
 

- razpravlja in sklepa o pravilnosti in zakonitosti dela DOSM in izvoljenih organov 
- nadzira izvajanje določil statuta DOSM in pravilnikov komisij predsedstva DOSM 
- daje pobudo za sklic izrednega občnega zbora DOSM 
- nadzira finančno poslovanje DOSM in pregleduje finančno dokumentacijo 
- nadzira izvajanje letnega finančnega načrta 
- predlaga občnemu zboru DOSM razrešnico organov DOSM 
- razpravlja o nepravilnostih in ustrezno ukrepa 
- nadzira zakonitost sprejetih sklepov organov DOSM 
- kontrolira uresničevanje pravic in dolžnosti članov DOSM 
- nadzoruje uresničevanje načel o širši in ožji javnosti DOSM 
 

30. člen 
Nadzorni odbor se lahko pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti ter nadzorne funkcije v DOSM 
obrača po pomoč na javno pravobranilstvo, na Agencijo za plačilni promet, sindikat in druge organe 
družbenega nadzorstva ter z njimi sodeluje. 
Če nadzorni odbor meni, da se s sklepom, aktom ali ukrepom upravnega odbora DOSM kršijo pravice 
članov ali je prizadeta društvena lastnina, oz. je sklep upravnega odbora DOSM sprejet v nasprotju z 
določili statuta DOSM, opozori na ugotovljene pomanjkljivosti občni zbor DOSM v svojem poročilu. 
 

31. člen 
Disciplinska komisija 

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih voli občni zbor DOSM za dobo štirih let. Predsednik 
disciplinske komisije je izvoljen na občnem zboru DOSM. Disciplinska komisija vodi disciplinski 
postopek, izreka kazni, v skladu s temi pravili in smiselno z določbami zakona o kazenskem postopku. 
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32. člen 
Za disciplinski prekršek članov DOSM se šteje hujše ne spoštovanje pravil in sklepov organov DOSM ter 
vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled DOSM. O prekrških članov DOSM 
odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, ki lahko izreče članom DOSM naslednje ukrepe: 
 

- opomin 
- javni opomin 
- suspenz za 3 ali 6 mesecev 
- izključitev 
 
O pritožbah proti ukrepom disciplinske komisije odloča na svojem prvem naslednjem sklicu upravni 
odbor DOSM kot drugostopenjski organ. 
 

33. člen 
Predsednik DOSM 

Predsednika DOSM volijo člani na občnem zboru DOSM za dobo štirih let. Po poteku mandata je lahko 
ponovno izvoljen. 
 
Predsednik DOSM je tudi predsednik upravnega odbora DOSM ter zastopnik društva. 
 
Naloge predsednika DOSM so: 
 
- vodi in predstavlja DOSM 
- sklicuje in vodi  seje upravnega odbora DOSM 
- skrbi za zakonitost dela upravnega odbora DOSM ter o tem poroča 
- opravlja naloge, ki mu jih naloži občni zbor DOSM 
- skrbi za ažurno delo upravnega odbora DOSM, tajnika DOSM in blagajnika DOSM 
- je odredbodajalec DOSM in podpisnik dokumentov DOSM 
- skrbi za zagotovitev javnosti dela DOSM 
- zastopa DOSM v premoženjskih zadevah in drugih pravnih poslih 
 

34. člen 
Za svoje delo je predsednik DOSM odgovoren občnem zboru DOSM. 
 
V njegovi odsotnosti, ga po vseh vprašanjih nadomešča namestnik, ki ga izmed članov upravnega odbora 
izbere upravni odbor DOSM na svoji prvi seji. 
 

35. člen  
Tajnik DOSM 

Tajnik DOSM opravlja administrativna in finančno - knjigovodska dela. 
 
Tajnika DOSM imenuje upravni odbor predsedstvo DOSM. 
 

36. člen 
Naloge tajnika DOSM so: 
 
- ažurno vodenje administracije DOSM 
- ažurno vodenje dospele in odposlane pošte 
- ažurno vodenje dospelih in odposlanih faksov 
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- pomoč pri delu upravnega odbora DOSM 
 
- naloge, ki izhajajo iz tekmovalnega pravilnika OZS in pravilnikov DOSM 
- piše zapisnike sej upravnega odbora DOSM 
- opravlja finančno - knjigovodska opravila za DOSM 
- vodi ustrezno statistiko in ureja arhiv DOSM 
- opravlja naloge, za katere ga pooblasti upravni odbor DOSM ali predsednik  DOSM 
- vodi knjigo odbojkarskih sodnikov 
 
V. MATERIJALNO  IN  FINANČNO  POSLOVANJE 

37. člen 
Sredstva DOSM so: 
 
- članarina 
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva 
- iz javnih sredstev 
- z darili in volili 
- s prispevki donatorjev 
- s prispevki sponzorjev 
- iz drugih virov 
 
Pravne osebe so lahko sponzorji posameznih prireditev in nastopov na tekmovanjih. 
Premoženje DOSM sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v 
zemljiško knjigo in poslovne knjige DOSM. S premoženjem DOSM upravlja upravni odbor DOSM. O 
nakupu in odtujitvi nepremičnin DOSM odloča občni zbor DOSM. 
 
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za 
izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane 
je nična. 
 
Letno poročilo o poslovanju mora društvo predložiti organizaciji pooblaščeni za obdelovanje in 
objavljanje podatkov do zadnjega dne v mesecu Februarju tekočega leta. 
 

38. člen 
DOSM predvidi obseg in razdelitev sredstev za vsako leto s finančnim načrtom, ki ga na predlog 
upravnega odbora DOSM sprejme občni zbor DOSM. 
 

39. člen 
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za blagajniško materialno 
poslovanje ter v skladu z veljavnimi predpisi. DOSM mora zagotavljati podatke o svojem finančno-
materialnem poslovanju na način in v obliki, ki jo je določilo s temeljnim ali posebnim aktom. Podatki se 
izkazujejo v skladu z računovodskim standardom za društva. 
 
Finančno poslovanje DOSM se odvija preko žiro računa. 
 
Blagajnik DOSM vodi finančno poslovanje DOSM po predpisih o finančnem poslovanju. 
 
Blagajnik poroča o finančnem poslovanju upravnemu odboru DOSM. Poročilo o poslovanju, ki ga 
obravnava in sprejme upravni odbor DOSM, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju 
DOSM ter mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskega standarda za društva. 
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Odredbodajalec je predsednik DOSM, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika DOSM. 
 

40. člen 
Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in 
poslovanje društva. 
 
VI. PRENEHANJE  DOSM 

41. člen 
DOSM preneha obstajati: 
 
- po volji članov, če sprejme sklep o prenehanju društva 
- s spojitvijo z drugimi društvi 
- s pripojitvijo k drugemu društvu 
- po zakonu 
 
Sklep o prenehanju DOSM mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, ustanovljenega na 
podlagi tega zakona, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če takega 
društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost. 
 

42. člen 
 
O sklepu DOSM o prenehanju mora zastopnik društva v 30. dneh obvestiti pristojni organ. Sklepu mora 
priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi DOSM, iz katerega je razviden obseg sredstev, način 
poravnave obveznosti DOSM, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja 
DOSM na drugo društvo ali lokalno skupnost. 
 

43. člen 
 
Upniki morajo obvestiti pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo do DOSM, v roku 30 dni od dneva 
objave o prenehanju DOSM na oglasni deski pristojnega organa, sicer bo upravni organ izdal odločbo o 
izbrisu DOSM iz registra društev. V primeru, da upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ta 
prekine postopek, upnikom pa s sklepom naloži, da pred pristojnim sodiščem predlagajo uvedbo 
postopka. 
 

44. člen 
 
Po samem zakonu društvo preneha če dejansko preneha delovati ali če s svojim delovanjem meri na 
protipravno rušenje ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbuja k narodni, rasni, verski 
ali drugi neenakopravnosti ter razpihuje narodnostno, rasno, versko ali drugo sovraštvo in nestrpnost 
oziroma spodbuja k nasilju in vojni. Če upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ta pa nima 
podatkov o tem, da bi društvo imelo premoženje, morajo v naslednjih 30. dneh pristojnemu organu 
predložiti dokazilo, da so predlagali uvedbo postopka. 
 

45. člen 
 
Če DOSM ne bo ravnalo po 41., 42., 43. in 44. členu tega pravilnika odloči o prenosu premoženja DOSM 
pristojno sodišče, skladno s predpisi o likvidaciji. 
 

46. člen 
 
Kadar pristojni organ razpolaga s podatki o premoženju društva, pa postopka ne predlagajo upniki, ga 
predlaga sodišču pristojni organ. 










