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Zadeva: Oddaja letnih poročil in izvedba zbora članov - odgovor

Prejeli smo vaše zaprosilo za pojasnilo, ali lahko zaradi izrednih razmer letno poročilo društva 
oziroma zveze društev za leto 2020 potrdi predsednik društva ali upravni odbor in ga tako 
pravočasno (do 31. 3. 2021) odda na AJPES, če društvo občnega zbora ne skliče 
korespondenčno. 

Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11-UPB2 in 21/18-ZNOrg) v 29. členu določa, da mora 
društvo za namen državne statistike in javne objave predložiti letno poročilo za preteklo 
poslovno leto AJPES do 31. marca tekočega leta. Glede na to, da navedeni člen ne zahteva, da 
bi društvo AJPES moralo oddati že sprejeto letno poročilo, menimo, da je v primeru, če društvo 
pred zakonskim rokom za oddajo letnega poročila nima sklicanega zbora članov in ga zaradi 
objektivnih razlogov tudi ne more sklicati, dovolj, da pristojni organ društva (npr. predsednik ali 
upravni odbor) pripravi letno poročilo in ga v postavljenem roku (elektronsko) odda AJPES. V 
tem primeru bo društvo na prvem zboru članov moralo članom predstaviti (sicer že oddano) 
letno poročilo, zbor članov pa bo letno poročilo moral tudi potrditi, da se bo le-to na podlagi 
sedmega odstavka 26. člena Zakona o društvih štelo kot veljavno sprejeto. Če zbor članov že 
oddanega letnega poročila ne bo potrdil, oziroma če bo le-tega spremenil, bo društvo dolžno o 
tem obvestiti AJPES in mu predložiti letno poročilo, ki ga je sprejel zbor članov. Društvo v tem 
primeru ne bo v prekršku, saj bo letno poročilo oddano v roku, ki ga določa zakon, z nakandno
sprejetim letnim poročilom pa bo zgolj popravilo že oddano letno poročilo. 

Dodatno pa pojasnjujemo, da smo prejeli številne pobude za spremembo (podaljšanje) roka za 
oddajo letnih poročil in obračuna davka od dohodka pravnih oseb za leto 2020, katere smo že 
odstopili Ministrstvu za finance, ki je pristojno za Zakon o interventnih ukrepih na 
javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20), s katerim je bil rok za oddajo navedenih 
poročil za leto 2019 podaljšan, in sicer na 31. 5. 2020. 

S spoštovanjem,

Pripravila:
Alenka Komljanec Kristina Magajna Miklavčič
višja svetovalka I sekretarka

Poslati:
 naslovniku - elektronsko.
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