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1.TERMINOLOGIJA
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Zakon o društvih

16. člen

2. člen

Za registracijo društev je pristojna upravna
enota, na območju katere je sedež
društva.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

O pritožbah zoper odločbe pristojnega
organa odloča ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve.

Društvo samostojno določi namen in cilje, dejavnost ter način delovanja s svojim temeljnim aktom, v
skladu s pravnim redom Republike Slovenije.

8. člen:
Društvo lahko ustanovijo osebe, ki so
dopolnile 18 let.
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1. odst. 3.člena

11. člen:
Za uresničevanje svojih skupnih interesov lahko najmanj dve društvi ustanovita zvezo društev.
.......
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Ustanovitelji
na
ustanovnem
zboru
sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni
akt društva.
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5. člen
(pojmi in njihova razlaga)

Zakon o gasilstvu

(1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne naloge gasilstva in je psihofizično in
zdravstveno sposobna ter strokovno usposobljena za opravljanje teh nalog
......
8. Gasilska enota je poklicna ali prostovoljna enota, ki opravlja operativne naloge gasilstva in izpolnjuje
druge pogoje, določene z zakonom.
9. Gasilske organizacije so gasilska društva in njihove gasilske enote, gasilske zveze, zavodi za gašenje in
reševanje ter režijski obrati.
10. Gasilsko društvo je humanitarna organizacija, v kateri občani prostovoljno sodelujejo in opravljajo
naloge na področju gasilstva, varstva pred požarom ter druge aktivnosti, ki so pomembne za razvoj in
delo gasilstva.

19. člen
(prostovoljni gasilec)
(1) Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu (v nadaljnjem besedilu: prostovoljni
gasilec), je oseba, ki:
1. je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisani izpit za prostovoljnega
gasilca;
2. je psihofizično in zdravstveno sposobna opravljati operativne naloge gasilstva;
3. ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;
4. je stara od 18 do 63 let - moški oziroma 18 do 50 let - ženske.
(2) Gasilska zveza Slovenije podrobneje določi dolžnosti, pravice in obveznosti prostovoljnih gasilcev.

2. odst. 21. člena
(2) Prostovoljna gasilska enota mora imeti najmanj 15 prostovoljnih gasilcev ter potrebno gasilsko
zaščitno in reševalno opremo ter orodišče.
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Zakon o
Gospodarski
zbornici Slovenije

1.

2.

2

Kmetijske in gozdarske zadruge
in druge oblike zadružnega
organiziranja
na
področju
kmetijstva in gozdarstva
Organizacije,
ki
opravljajo
družbeno dejavnost, poklicna in
strokovna društva in združenja
ter druge organizacije, ki s svojo
dejavnostjo pospešujejo delo in
poslovanje
gospodarskih
subjektov

1. člen
V Gospodarsko zbornico Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) se s tem zakonom včlanijo:
-……
- …..
- kmetijske in gozdarske zadruge in druge oblike zadružnega organiziranja na področju kmetijstva in
gozdarstva preko svoje zadružne zveze, ustanovljene za celotno območje Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: člani).
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V zbornico se lahko včlanijo tudi organizacije, ki opravljajo družbeno dejavnost, poklicna in strokovna
društva in združenja ter druge organizacije, ki s svojo dejavnostjo pospešujejo delo in poslovanje
gospodarskih subjektov.

2. člen
Zbornica je samostojna strokovno-poslovna organizacija in je pravna oseba.

1., 2. in 6. odst. 15b. člena
V zbornici se organizirajo združenja članov po področjih dejavnosti kot strokovne oblike dela. Združenja
dejavnosti samostojno odločajo o tistih zadevah izmed nalog zbornice, ki so posebej prilagojene
specifičnostim posamezne dejavnosti.
Član zbornice se uvrsti v posamezno združenje skladno s pravilnikom o razvrščanju članov zbornice v
združenja dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti.
…..
Podlaga za organiziranje združenj dejavnosti je interes članov za izražanje specifičnih interesov stroke po
posameznih področjih dejavnosti.

1., 2. in 6. odst. 15c. člena
V zbornici se organizirajo območne zbornice, ki kot oblike dela samostojno odločajo o tistih zadevah
izmed nalog zbornice, ki so posebnega regijskega oziroma lokalnega gospodarskega pomena.
Član zbornice se uvrsti v posamezno območno zbornico po svojem sedežu.
…..
Podlaga za organiziranje območnih zbornic so specifični interesi določenih zaokroženih območij ter
racionalen pristop za učinkovito posredovanje zborničnih storitev članstvu na terenu.
4

Zakon o
gospodarskih
družbah

4. odst. 1. člena
.....
(3) Gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: družbe) iz prvega odstavka tega člena se organizirajo v
eni izmed naslednjih oblik:
- kot osebne družbe: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba in tiha družba;
- kot kapitalske družbe: družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba in komanditna delniška
družba.
(4) Družbe iz prejšnjega odstavka se štejejo za gospodarske družbe tudi tedaj, če v skladu z zakonom v
celoti ali deloma opravljajo dejavnost, ki ni pridobitna.
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.....

496. člen
(1) Gospodarsko interesno združenje lahko ustanovita dve ali več fizičnih oziroma pravnih oseb.
(2) Cilj združenja je olajševati in pospeševati pridobitno dejavnost svojih članov, izboljševati in
povečevati rezultate te dejavnosti, ne pa ustvarjati lastnega dobička.
(3) Dejavnost združenja mora biti v povezavi z gospodarskimi dejavnostmi članov in lahko ima v
razmerju do teh dejavnosti le pomožen značaj.
(4) H gospodarskemu interesnemu združenju lahko pristopijo tudi osebe, ki opravljajo poklic, urejen s
posebnimi predpisi.

497. člen
(1) Gospodarsko interesno združenje se lahko ustanovi brez osnovnega kapitala.
(2) Pravice članov združenja ne morejo biti izražene v vrednostnih papirjih; vsaka drugačna določba je
nična.
5

Zakon o invalidskih
organizacijah

12. člen
(vloga
za
pridobitev
invalidske organizacije)

statusa

Vlogo za pridobitev statusa invalidske
organizacije lahko vloži društvo ali zveza
društev na ministrstvo, pristojno za
invalidsko varstvo.

14. člen
(postopek za podelitev statusa
invalidske organizacije)
Minister, pristojen za invalidsko varstvo, z
odločbo ugotovi, ali so izpolnjena merila za
pridobitev statusa invalidske organizacije
in odloči o vpisu v register.
Zoper odločbo je možno sprožiti upravni
spor.
Na podlagi pravnomočne odločbe o vpisu v
register invalidskih organizacij, pridobi
društvo oziroma zveza društev status
4

2. člen
(invalidska organizacija)
Invalidska organizacija je društvo ali zveza društev, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega
varstva (v nadaljnjem besedilu: invalidska organizacija) v skladu s tem zakonom.
Za invalidske organizacije veljajo predpisi, ki urejajo društva, če ta zakon ne določa drugače.

3. člen
(namen)
Namen invalidske organizacije je prostovoljno in neodvisno združevanje interesno povezanih invalidov in
njihovih zakonitih zastopnikov, da ugotavljajo, zagovarjajo in zadovoljujejo posebne potrebe invalidov ter
zastopajo interese invalidov.
Invalidska organizacija pri svojem delovanju upošteva načela državne strategije razvoja invalidskega
varstva in mednarodne standarde na področju invalidskega varstva.
Invalidska organizacija lahko deluje na državni ali lokalni ravni.

11. člen
(merila za podelitev statusa invalidske organizacije)
Društvu ali zvezi društev se podeli status invalidske organizacije, če:
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invalidske organizacije.
Društva, ki so povezana v zvezo društev in
izpolnjujejo merila za podelitev statusa
invalidske organizacije, se na podlagi
skupne odločbe o podelitvi statusa
invalidske organizacije zvezi društev,
vpišejo v register invalidskih organizacij.

1. odst. 17. člena
(register invalidskih organizacij)
Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo,
vodi register invalidskih organizacij.

20. člen
(vloga
za
reprezentativnosti)

priznanje

Vlogo za priznanje reprezentativnosti lahko
vloži invalidska organizacija na ministrstvo,
pristojno za invalidsko varstvo.

22. člen
(postopek za priznanje
reprezentativnosti)
Minister, pristojen za invalidsko varstvo, z
odločbo ugotovi, ali so izpolnjena merila za
priznanje reprezentativnosti invalidske
organizacije in odloči o vpisu v register.
Zoper odločbo je možno sprožiti upravni
spor.
Na podlagi pravnomočne odločbe o vpisu v
register
reprezentativnih
invalidskih
organizacij se invalidski organizaciji prizna
reprezentativnost.
.....

1. odst. 24. člena
(register reprezentativnih invalidskih
organizacij):
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Pravica/obveznost

1. ima v temeljnem aktu opredeljene in opravlja posamezne naloge iz 2., 4., 5., 6., 7. in 10. točke 10.
člena tega zakona na državni ali lokalni ravni;
2. so redni člani društva invalidi in njihovi zakoniti zastopniki;
3. uspešno izvaja vsaj en posebni socialni program, ki podpira neodvisno življenje določene skupine
invalidov;
4. ima strokovno usposobljen kader za vodenje posebnih socialnih programov;
5. izvaja posebne socialne programe za včlanjene in nevčlanjene invalide.

19. člen
(merila za priznanje reprezentativnosti invalidske organizacije)
Invalidski organizaciji se prizna reprezentativnost, če:
1. ima podeljen status invalidske organizacije in deluje na območju celotne države;
2. poleg nalog iz 1. točke 11. člena tega zakona opravlja še naloge iz 1., 9. in 12. točke 10. člena tega
zakona in
3. vključuje več kot 33% invalidov z enako vrsto invalidnosti v Republiki Sloveniji ali 33%invalidov z
različno vrsto invalidnosti, vendar z enakim pravnim ali družbenim statusom.
Če nobena invalidska organizacija v Republiki Sloveniji ne izpolnjuje merila iz 3. točke prejšnjega
odstavka, se reprezentativnost lahko prizna tisti invalidski organizaciji, ki vključuje največ invalidov z
enako vrsto invalidnosti oziroma invalidov z različno vrsto invalidnosti, vendar z enakim pravnim ali
družbenim statusom.
…..

25. člen
(nacionalni svet invalidskih organizacij)
Reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki delujejo na državni ravni, se lahko povezujejo v
nacionalni svet invalidskih organizacij (v nadaljnjem besedilu: nacionalni svet).
Nacionalni svet se ustanovi s pogodbo med invalidskimi organizacijami iz prejšnjega odstavka, s katero
se določijo naloge nacionalnega sveta in razmerja med povezanimi invalidskimi organizacijami. .....
….
Nacionalni svet ne more pridobiti statusa invalidske organizacije.
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Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo,
vodi register reprezentativnih invalidskih
organizacij.
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2. odst. 49. člena

Zakon o lokalnih
volitvah

Kandidate za člane občinskega sveta - predstavnike romske skupnosti določijo volivci - pripadniki romske
skupnosti v občini, s podpisi najmanj 15 volivcev ali organ društvene organizacije Romov v občini.
7

Zakon o
mladinskih svetih

Društva,
zveze društev

1. in 2. odst. 2. člena
V Mladinski svet Slovenije se združujejo društva, zveze društev in mladinske organizacije v političnih
strankah, registrirane po določbah zakona, ki ureja politične stranke, različnih družbenih, nazorskih in
političnih usmeritev, ki opravljajo javno koristne dejavnosti za otroke in mladino, in ki imajo najmanj
70% članstva in 70% članov vodstva v starosti od 15 do 29 let.
V mladinske svete lokalnih skupnosti se združujejo društva, zveze društev in notranje organizacijske
enote mladinskih organizacij v političnih strankah, registrirane po določbah zakona, ki ureja politične
stranke, s sedežem v lokalni skupnosti, različnih družbenih, nazorskih in političnih usmeritev, ki opravljajo
javno koristne dejavnosti za otroke in mladino, in ki imajo najmanj 70% članstva in 70% članov vodstva
v starosti od 15 do 29 let.

8

Zakon o
pospeševanju
turizma

Turistična in druga društva

5. odst. 3. člena
(5) V lokalni turistični organizaciji so lahko člani tudi turistična in druga društva.

43. člen
(1) Turistična društva, ki so člani lokalne turistične organizacije ali nacionalne turistične organizacije v
skladu s 3. in 5. členom tega zakona ali so vključena v aktivnosti teh organizacij, lahko ob soglasju
občine in mnenju Turistične zveze Slovenije pridobijo status društva, ki deluje v javnem interesu, če
namen njegove ustanovitve in delovanje presega interese članov.
(2) Podrobnejše pogoje za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju turizma,
določi minister, pristojen za turizem, s pravilnikom na podlagi naslednjih meril:
......
9

Zakon o pravnem
položaju verskih
skupnosti v
Socialistični
republiki Sloveniji

6. člen

2. člen

Ustanovitev in prenehanje delovanja
verske skupnosti je treba
prijaviti komisiji SR Slovenije za odnose z
verskimi skupnostmi.

Občani lahko svobodno v skladu s tem zakonom ustanavljajo verske skupnosti.
Vse verske skupnosti imajo enak pravni položaj.
Verske skupnosti so svobodne pri opravljanju verskih obredov in verskih zadev.

7. člen
Verske skupnosti oziroma njihovi ustrezni organi so pravne osebe po civilnem pravu.

6
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Akti verskih skupnosti in njihovih organov nimajo javne veljave.
Spričevala in diplome verskih šol so pod pogoji, ki jih določa zakon, javne listine.
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Nevladne organizacije

Zakon o
reprezentativnosti
sindikatov

2. člen

1. odst. 6. člena

Sindikat postane pravna oseba z dnem
izdaje odločbe o hrambi statuta oziroma
drugega temeljnega akta (v nadaljnjem
besedilu: statut).

Reprezentativni so tisti sindikati, ki:
- so demokratični in uresničujejo svobodo včlanjevanja v sindikate, njihovega delovanja in uresničevanja
članskih pravic in obveznosti,
- neprekinjeno delujejo najmanj zadnjih šest mesecev;
- so neodvisni od državnih organov in delodajalcev,
- se financirajo pretežno iz članarine in drugih lastnih virov,
- imajo določeno število članov v skladu z določili tega zakona.

Nevladne organizacije iz prejšnjega člena se lahko prostovoljno združujejo v Združenje nevladnih
organizacij.
Dejavnosti Združenja nevladnih organizacij so:
- koordinacija skupnih aktivnosti;
- medsebojno povezovanje organizacij članic;
- usklajevanje dejavnosti in programov;
- zastopanje združenja nevladnih organizacij pred javnostjo ter državnimi organi, organi lokalne
skupnosti in nosilci javnih pooblastil;
- pospeševanje razvoja nevladnih oblik dela za uživalce prepovedanih drog;
- pridobivanje donacij za nevladne oblike dela z uživalci prepovedanih drog;
- ……
- pospeševanje strokovnega razvoja in izobraževanja za člane organizacij.

Statute sindikatov za območje občin ali
širših lokalnih skupnosti, ter sindikatov v
podjetjih, zavodih in drugih organizacijah
in pri delodajalcih ter v organih republike,
občin oziroma širših lokalnih skupnosti (v
nadaljnjem besedilu: organizacije) hranijo
upravni organi, pristojni na prvi stopnji za
področje dela.

Statute sindikatov za območje republike,
za več občin ali širših lokalnih skupnosti,
panog, dejavnosti in poklicev hrani
ministrstvo,
pristojno
za
delo
(v

7

14. člen

Zakon o
preprečevanju
uporabe
prepovedanih drog
in o obravnavi
uživalcev
prepovedanih drog

8. člen
Ob pogojih iz 6. člena tega zakona se kot reprezentativne določijo zveze ali konfederacije sindikatov za
območje države, v katere se povezujejo sindikati iz različnih panog, dejavnosti ali poklicev, in v katere je
včlanjenih najmanj 10 % delavcev iz posamezne panoge, dejavnosti ali poklica.

9. člen
V panogi, dejavnosti, poklicu, občini oziroma širši lokalni skupnosti ali v organizaciji so reprezentativni
sindikati, ki so združeni v zvezo ali konfederacijo sindikatov, ki je reprezentativna za območje države.
Ne glede na določbe 8. člena tega zakona je v panogi, dejavnosti, poklicu, občini oziroma širši lokalni
skupnosti reprezentativen tudi tisti sindikat, ki ni včlanjen v zvezo ali konfederacijo iz prejšnjega
odstavka, če izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega zakona in če je vanj včlanjenih najmanj 15% delavcev
posamezne panoge, dejavnosti, poklica, občine oziroma širše lokalne skupnosti.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka je reprezentativen tudi sindikat v organizaciji.
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nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. odst. 3. člena
Odločbo o hrambi izda minister, pristojen
za delo (v nadaljnjem besedilu: minister)
oziroma predstojnik upravnega organa iz
drugega odstavka prejšnjega člena,
najkasneje v osmih dneh po prejemu
zahteve.

10. člen
Reprezentativni sindikati iz 8. člena in
drugega odstavka prejšnjega člena se
določijo z odločbo, ki jo, na podlagi dokazil
o izpolnjevanju pogojev, določenih s tem
zakonom, izda minister.
Za sindikate, reprezentativne na podlagi
prvega odstavka prejšnjega člena se šteje,
da imajo odločbo o reprezentativnosti, če
je bila odločba izdana zvezi oziroma
konfederaciji, v katero so združeni.
Odločitev o reprezentativnosti sindikata iz
tretjega
odstavka
prejšnjega
člena
sprejme delodajalec.
…..
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Zakon o Rdečem
križu Slovenije

1. člen
Rdeči križ Slovenije je neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki na območju
Republike Slovenije deluje v skladu z ženevskimi konvencijami iz leta 1949 in Dodatnima protokoloma k
ženevskim konvencijam o zaščiti žrtev spopadov (v nadaljnjem besedilu ženevske konvencije) ter sklepi
mednarodnih konferenc Rdečega križa.
Rdeči križ Slovenije je nepridobitna organizacija, ki opravlja svoje naloge brez razlikovanja glede na
narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje ljudi.

2. člen
…… Za ustanovitev, organizacijo in delovanje organizacij Rdečega križa Slovenije se uporabljajo predpisi
o društvih.....
13

8

Zakon o skupnosti

2. člen

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

študentov
V Študentsko organizacijo Slovenije se združujejo študentje zaradi urejanja vprašanj skupnega pomena
in uresničevanja skupnih interesov, solidarnega zadovoljevanja skupnih potreb ter opravljanja zadev iz
državne pristojnosti, ki so dane Študentski organizaciji Slovenije z javnim pooblastilom.

3. odst. 3. člena
Organizacijske oblike povezovanja v Študentski organizaciji Slovenije so študentske organizacije
visokošolskih zavodov, študentske organizacije lokalnih skupnosti in interesne oblike povezovanja
študentov.
14

Zakon o
spodbujanju
razvoja turizma

2. člen
(temeljna načela)

…
(3) Razvoj slovenskega turizma temelji na načelu partnerskega sodelovanja ponudnikov turističnih
storitev, turističnih društev in njihovih zvez, občin in države pri načrtovanju, oblikovanju in trženju
slovenske turistične ponudbe.
3. člen
(cilji zakona)
Temeljni cilj zakona je vzpostavitev spodbudnega okolja za učinkovitejši in uspešnejši razvoj slovenskega
turizma:
- s spodbujanjem partnerskega sodelovanja ponudnikov turističnih storitev, turističnih društev in njihovih
zvez, občin in države pri strateškem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenske turistične ponudbe na
nacionalni, regionalni in lokalni ravni,
- s spodbujanjem trženja celovite turistične ponudbe Slovenije,
- s spodbujanjem razvoja kakovostnih in tržno zanimivih integralnih turističnih proizvodov,
- s spodbujanjem delovanja turističnih društev in njihovih zvez,
- s spodbujanjem uveljavljanja načel trajnostnega turističnega razvoja.
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Zakon o
sladkovodnem
ribištvu

36. člen
Za poslovanje ribiških družin in organizacij združenega dela, katerih poslovni predmet je ribištvo, se
uporabljajo splošni predpisi o društvih in o organizacijah združenega dela, kolikor ta zakon ne določa
drugače.

37. člen
(1) Ribiška družina je samoupravna organizacija občanov, ki se prostovoljno združujejo zaradi varstva in
gojitve rib, ribolova ter upravljanja ribiških okolišev, zaradi varovanja voda kot dela naravnega
človekovega okolja ter športno-rekreativne dejavnosti. Ribiška družina s svojim delovanjem opravlja tudi
naloge s področja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, zlasti z razvijanjem varnostne
kulture pri svojih članih.
(2) Član ribiške družine lahko postane vsak občan, če izpolnjuje pogoje po predpisih o članstvu v
društvih in po splošnem aktu ribiške družine.
9

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

(3) Ribiške družine ne smejo omejevati števila članov in njihovih pravic.
(4) Nihče ne sme biti hkrati član dveh ali več ribiških družin.

39. člen
(1) Ribiška družina in njihove zveze so pravne osebe.
(2) Ribiška družina se vpiše v register društev tiste občine, ki je dala ribiški družini ribiški okoliš v
upravljanje.
(3) Ribiške družine in njihove zveze so družbene organizacije in lahko pridobivajo sredstva oziroma
določene pravice na sredstvih ter ta sredstva kot družbena uporabljajo za uresničevanje svojih ciljev in
razpolagajo z njimi v skladu s svojim statutom in zakonom.

40. člen
(1) Ribiške družine se za uresničevanje svojih skupnih ciljev združujejo v zveze ribiških družin, te pa v
Ribiško zvezo Slovenije.
(2) Organizacija, pristojnost, način odločanja in druge za Ribiško zvezo Slovenije pomembne zadeve se
določijo s samoupravnim sporazumom in s statutom.
16

Zakon o socialnem
varstvu

2. Drugi socialno varstveni zavodi
59. člen
Pod pogoji, ki jih določa zakon, se lahko kot socialno varstveni zavod organizirajo tudi sprejemališča,
materinski domovi, svetovalnice, stanovanjske skupine, centri za neodvisno življenje invalidov in druge
oblike organizacij.

4. Dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije
62. člen
Dobrodelne organizacije so prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti.

63. člen
Organizacije za samopomoč so prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom
ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov.

64. člen
Invalidske organizacije so prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi
posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov.

10

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

Dejavnosti invalidskih organizacij lahko zajemajo tudi posamezne sestavine dobrodelnosti in
samopomoči.
17
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:X. DRUŠTVA NA PODROČJU KULTURE
1. odst. 55. člena

Zakon o
uresničevanju
javnega interesa
na področju
kulture

Zakon o
uresničevanju
javnega interesa
za kulturo

Posamezniki se združujejo v društva na področju kulture z namenom, da v njih:
- izvajajo kulturne dejavnosti,
- združujejo poklice na posameznih področjih kulture,
- se ukvarjajo s strokovnimi vprašanji na posameznih področjih kulture,
- izvajajo dejavnosti na področju kulturne vzgoje in izobraževanja,
- prispevajo k dostopnosti do kulturnih dobrin in k razvoju kulturnih dejavnosti.

18. člen
(sestava)

Stanovska društva

Kulturniška zbornica Slovenije je prostovoljna organizacija stanovskih društev, v katero se lahko včlanijo
tudi civilne pravne in fizične osebe, če so izvajalci kulturnih dejavnosti.
Zbornica deluje po predpisih o društvih.

1. odst. 80. člena
(podelitev statusa)
Kulturna društva so združenja, v katera se posamezniki združujejo z namenom, da:
- izvajajo kulturne dejavnosti,
- združujejo poklice na posameznih področjih kulture,
- se ukvarjajo s strokovnimi vprašanji na posameznih področjih kulture,
- izvajajo dejavnosti na področju kulturne vzgoje in izobraževanja,
- prispevajo k dostopnosti do kulturnih dobrin in k razvoju kulturnih dejavnosti.
19

Zakon o ustanovah

3. člen
(organ, pristojen za ustanove)

1. člen
(pojem)

Ministrstvo, v katerega delovno področje
sodi namen, za katerega je ustanova
ustanovljena (v nadaljnjem besedilu:
organ, pristojen za ustanove), ima v
postopku ustanavljanja, delovanja in
prenehanja ustanov pristojnosti, določene
s tem zakonom.

Ustanova je na določen namen vezano premoženje.
Ustanova po tem zakonu je pravna oseba zasebnega prava.

1. odst. 2. člena
(namen)
Namen ustanove mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen.

V primeru, ko je ustanova ustanovljena za
več namenov, je pristojno ministrstvo, v
katerega pristojnost spada pretežni namen
ustanove.
V

11

primeru,

ko

ni

mogoče

določiti

11. člen
(dopustnost ustanovitve ustanove)
Organ, pristojen za ustanove, izda soglasje, če:
1. akt o ustanovitvi izpolnjuje pogoje, določene s tem in z drugimi zakoni,

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

pristojnega ministrstva, je pristojno
ministrstvo, pristojno za upravo.

Pravica/obveznost

2. je namen ustanove splošnokoristen ali dobrodelen,
3. je zagotovljeno ustanovitveno premoženje,
4. ustanovitev ni v nasprotju z javnim redom.

1. odst. 34. člena
(uporaba besede fundacija)
Besedo fundacija lahko v imenu ali firmi uporabljajo pravne osebe, ki so ustanovljene za splošnokoristne
ali dobrodelne namene in tega ne opravljajo kot pridobitno dejavnost.
20

Zakon o varstvu,
gojitvi in lovu
divjadi ter o
upravljanju lovišč

55. člen
Lovske organizacije so:
- lovske družine in njihove zveze,
- organizacije združenega dela, ki upravljajo lovišča in narodne parke zaradi ohranitve in gojitve
avtohtone divjadi in njihove skupnosti

57. člen
(1) Lovska družina je samoupravna organizacija občanov, ki se prostovoljno združujejo zaradi varstva,
gojitve in lova divjadi, upravljanja lovišč ter zaradi drugih, z lovstvom povezanih rekreativnih dejavnosti.
(2) Za poslovanje in združevanje lovskih družin se uporabljajo predpisi o društvih, koliko ta zakon ne
določa drugače.
(3) Lovske družine in njihove zveze so družbene organizacije in lahko pridobivajo sredstva oziroma
določene pravice na sredstvih ter ta sredstva kot družbena uporabljajo za uresničevanje svojih ciljev in
razpolagajo z njimi v skladu z zakonom in s svojim statutom.

58. člen
(1) Vsak občan lahko postane ob enakih pogojih član lovske družine po predpisih o članstvu v društvih
in po splošnem aktu lovske družine.
(2) Najpozneje v dveh letih po sprejemu v članstvo lovske družine mora član opraviti lovski izpit; če izpita
v tem roku ne opravi, mu članstvo v lovski družini preneha.
(3) S splošnim aktom lovske družine ne sme biti omejeno število članov.
(4) Nihče ne sme biti hkrati član dveh lovskih družin.

60. člen
(1) Lovska družina je pravna oseba.

12

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

(2) Lovska družina se vpiše v register lovskih družin tiste občine, ki je dala lovski družini lovišče v
upravljanje.
(3) Če se lovišče lovski družini odvzame, se lovska družina izbriše iz registra in preneha obstajati.
(4) Sredstva, pravice in obveznosti take lovske organizacije prenese ustanovitelj na tisto lovsko
organizacijo, kateri dodeli lovišče v upravljanje.

62. člen
(1) Lovske družine se zaradi uresničevanja posebnega družbenega interesa na področju lovstva in svojih
skupnih interesov združujejo v zveze lovskih družin, prek njih pa v Lovsko zvezo Slovenije.
21

2. Organizacije potrošnikov
63. člen

Zakon o varstvu
potrošnikov

Za organizacije potrošnikov se štejejo organizacije, registrirane kot društva ali zavodi ali druge
organizacije, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti in jih ustanovijo potrošniki zaradi varstva svojih pravic
ter so vpisane v register potrošniških organizacij pri Uradu.
Pogoj za vpis v register potrošniških organizacij v register je nevtralnost in neodvisnost organizacije od
interesov ponudnikov blaga in storitev, kar pomeni, da organizacija ne sme pridobivati sredstev od
ponudnikov blaga in storitev.
Potrošniške organizacije, registrirane pri Uradu, se lahko povezujejo v zvezo potrošniških organizacij z
namenom aktivno podpirati in krepiti interese potrošniških organizacij na državnem in mednarodnem
nivoju.
Minister, pristojen za trgovino, v treh mesecih po uveljavitvi zakona predpiše pravilnik o načinu in drugih
pogojih za vpis potrošniških organizacij v register.
22

Zakon o vojnih
invalidih

23

Zakon o zadrugah

Vojni invalidi

3. odst. 1. člena
Vojni invalidi se v skladu z zakonom lahko združujejo v društva vojnih invalidov.

1. odst. 1. člena
Zadruga je organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati gospodarske
koristi svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem
sodelovanju in upravljanju članov.

24

Zakon o zavodih

2. odst. 1. člena
Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti,
kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega
zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička.

52. člen
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VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

Zavodi se lahko s soglasjem ustanovitelja povezujejo v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih zadev.

53. člen
Zavodi se združujejo v zbornice ali druga splošna združenja, če tako določa zakon.
25

Zakon o žrtvah
vojnega nasilja

Žrtve vojnega nasilja

4. odst. 2. člena

26

Stanovanjski
zakon

Neprofitne stanovanjske organizacije

Žrtve vojnega nasilja se v skladu z zakonom lahko združujejo v društva žrtev vojnega nasilja.
151. člen
(neprofitna stanovanjska organizacija)
(1) Neprofitna stanovanjska organizacija je tista pravna oseba, ki je ustanovljena za pridobivanje,
upravljanje in oddajanje neprofitnih stanovanj ter pridobivanje in upravljanje lastnih stanovanj pod
posebnimi pogoji.
(2) Pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše s pravilnikom minister, in se nanašajo predvsem na način
poslovanja in usmerjanje profita, izrabo pridobljenih zemljišč in upravljanje z njimi, oddajo del v vseh
fazah pridobivanja stanovanj z natečaji, spoštovanje predpisanih standardov in normativov ter
oblikovanje najemnin.
152. člen
(register neprofitnih stanovanjskih organizacij)
(1) Ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi
predloga pravne osebe za vpis v register neprofitnih stanovanjskih organizacij ugotovi, ali ta izpolnjuje
pogoje, predpisane s pravilnikom iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Ministrstvo mora o predlogu pravne osebe za vpis v register odločiti v roku 30 dni od njene prijave z
odločbo.
(3) Če ministrstvo ugotovi, da prijavljena pravna oseba izpolnjuje pogoje, jo vpiše v register neprofitnih
stanovanjskih organizacij.
(4) Če ministrstvo ugotovi, da pravna oseba, vpisana v register neprofitnih stanovanjskih organizacij, ne
izpolnjuje več katerega od pogojev ali krši določbe, opredeljene v pravilniku iz drugega odstavka
prejšnjega člena, izda o tem odločbo in jo izbriše iz registra ter zahteva vračilo vseh prejetih sredstev
sklada.
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Stanovanjski
zakon

Stanovanjska zbornica

139. člen
(stanovanjska zbornica)
(1) Javni stanovanjski skladi, neprofitne stanovanjske organizacije, lokalne skupnosti, na območju katerih
niso ustanovljeni stanovanjski skladi, lastniki najemnih stanovanj in izvajalci stanovanjskih storitev se
lahko združujejo v Stanovanjsko zbornico Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).
(2) Zbornica je samostojno strokovno združenje, ki je pravna oseba.
(3) Zbornica spremlja in obravnava problematiko oddajanja stanovanj in opravljanja stanovanjskih
storitev, spremlja ponudbo in povpraševanje na trgu najemnih stanovanj s ciljem izboljšanja
stanovanjske oskrbe, ponudbo in povpraševanje po izvajalcih stanovanjskih storitev, zagotavlja svojim
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članom strokovno pomoč in informacijske baze, pomembne za njihove poslovne odločitve, daje
priporočila posameznim izvajalcem stanovanjskih storitev, sprejme kodeks etike (dobre poslovne
običaje), obvezen za člane zbornice, zastopa interese svojih članov, organizira dodatno usposabljanje
izvajalcev stanovanjskih storitev.
(4) Sredstva za delo zbornice se zagotavljajo iz:
- članarine;
- prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem;
- sredstev republiškega proračuna;
- namenskih dotacij domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb.
28

Slovenska karitas

Slovenska karitas je dobrodelna ustanova rimskokatoliške Cerkve na Slovenskem (1. maja 1990 jo je
ustanovila Slovenska pokrajinska škofovska konferenca) in ima namen, da uresničuje karitativno in
socialno poslanstvo Cerkve.
Slovenska karitas ravna v skladu s smernicami Slovenske škofovske konference in sodeluje z njenimi
ustanovami; v Slovenskem pastoralnem svetu usklajuje svoje programe. Predsednik Slovenske karitas
predstavlja Slovensko karitas v Cerkvi in v javnosti. Imenuje ga Slovenska škofovska konferenca iz med
svojih članov.
Slovenska karitas je članica Mednarodne in Evropske karitas; sprejema njena načela delovanja,
usklajevanja in sodelovanja ter povezuje Slovenijo z mednarodnimi in meddržavnimi nevladnimi
organizacijami na dobrodelnem in človekoljubnem področju.
Slovenska karitas načrtuje akcije mednarodnega pomena, spremlja njihov potek in preverja učinke.
Sodeluje pri odpravljanju posledic naravnih nesreč in katastrof doma in po svetu ter podpira socialne
projekte v tretjem svetu, upoštevajoč misijonsko razsežnost Cerkve.
Naloga Slovenske karitas je, da sodeluje z državnimi ustanovami, ki so pristojne za socialo, jih opozarja
na pomanjkljivosti na tem področju v družbi, po svojih močeh pa jim tudi pomaga proučevati in
odpravljati socialne stiske.
Slovenska karitas povezuje in usklajuje delo škofijskih karitas (Ljubljana, Maribor, Koper). Sodeluje z
ustreznimi službami, karitativnimi ustanovami ter gibanji doma in na tujem. Njena skrb je tudi
prizadevanje za promocijo prostovoljnosti.
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Zakon o javnih
skladih

Zakon o ratifikaciji
konvencije o
varnosti osebja
združenih narodov

Javna ustanova

4. odst. 2. člena

.....
(4) Javna ustanova je javni sklad, ki se ustanovi z namenom vzpodbujanja razvoja in ustvarjalnosti na
posameznih področjih z dodeljevanjem nagrad, štipendij, drugih nepovratnih sredstev ter drugih oblik
vzpodbud.
.....
1. člen
Pomen izrazov V tej konvenciji:
…
b) "spremljevalno osebje" pomeni:

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

31

32

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

in spremljevalnega
osebja

…
iii) osebe, ki jih napoti humanitarna nevladna organizacija ali agencija po sporazumu z generalnim
sekretarjem Združenih narodov ali s specializirano agencijo ali z Mednarodno agencijo za jedrsko
energijo

Zakon o
spodbujanju
skladnega
regionalnega
razvoja

1. odstavek 17. Člena
(regionalna razvojna agencija)

Zakon o varstvu
podzemnih jam

3.člen
(pojmi)

(1) Za pripravo regionalnih razvojnih programov ter drugih dogovorjenih nalog s področja regionalne
strukturne politike zlasti pri pospeševanju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega razvoja
lahko občine in osebe javnega in zasebnega prava ustanovijo regionalno razvojno agencijo.

8. Jamarsko društvo je društvo, katerega ustanovni akt opredeljuje jamarstvo kot osnovno dejavnost
društva.
44. člen
(pridobitev statusa)
(1) Jamarska društva pridobijo in izgubijo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
ohranjanja narave, pod pogoji in na način, določen s tem zakonom in z zakonom, ki ureja ohranjanje
narave.
…
33

Predlog zakona o
društvih

9. člen
(ustanovitev društva)

1. člen
(pojem društva)

Društvo
lahko
ustanovijo
poslovno
sposobne fizične osebe in pravne osebe.

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji (v
nadaljnjem besedilu: ustanovitelji), skladno s tem zakonom, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih ali
splošnih interesov.

Ustanovitelji
na
ustanovnem
zboru
sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni
akt društva ter izvolijo zastopnika društva.

18. člen
(pristojnost za odločanje)
Za registracijo društev je pristojna upravna
enota, na območju katere je sedež društva
(v nadaljevanju: pristojni organ).
O pritožbah zoper odločbe pristojnega
organa odloča ministrstvo, pristojno za
upravo.
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Društvo je samostojno, če si samo določi namen in cilje ter način delovanja in če odločitve o upravljanju
društva neposredno ali posredno sprejemajo članice oziroma člani društva (v nadaljnjem besedilu: člani
društva).
Društvo je nepridobitno, če presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov trajno
namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člane. Namen in cilji društva
morajo biti nepridobitni.

2. člen
(pravica do združevanja v društva)
Združevanje v društva je prostovoljno.

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

Vsak lahko postane član društva pod pogoji, ki jih določi društvo v temeljnem aktu.
Tuja društva se registrirajo pri ministrstvu,
pristojnem za upravo.

46. člen
(register društev)
Društva se vpisujejo v register društev.
Register sestavljata registrska knjiga in
zbirka listin. Registrska knjiga se vodi tudi
kot
centralna
informatizirana
baza
podatkov za območje Republike Slovenije (
v
nadaljnjem
besedilu:
centralna
informatizirana baza registra društev
Republike Slovenije).
Za vodenje registra je pristojen organ,
določen v prvem odstavku 18. člena tega
zakona,
za
vodenje
centralne
informatizirane baze registra društev
Republike Slovenije pa tudi ministrstvo,
pristojno za upravo.
Minister, pristojen za upravo, lahko določi,
da se registrska knjiga vodi izključno kot
centralna informatizirana baza registra
društev Republike Slovenije.
.....

1. odst. 47. člena
(register tujih društev)
Tuja društva se vpisujejo v register tujih
društev.

Delovanje v društvih temelji na enakopravnosti članstva.
Delovanje društev je javno.

3. člen
(omejitve)
Ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen, cilji ali dejavnost merijo na protipravno rušenje
ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbujajo k narodni, rasni, verski ali drugi
neenakopravnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti
oziroma spodbujajo k nasilju in vojni.
Prav tako ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost.

1. odst. 5. člena
(pravna osebnost)
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Pravno osebnost društvo pridobi z vpisom v register društev (
v nadaljnjem besedilu: registracija društva).

7. člen
(neregistrirana društva)
Neregistrirano društvo nima pravne osebnosti.
Za obveznosti neregistriranega društva odgovarjajo solidarno tisti, ki nastopajo v pravnem prometu v
njegovem imenu.
Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega člena, ima neregistrirano društvo, ki izpolnjuje
pogoje iz 1. in 4. člena ter drugega odstavka 5. člena tega zakona, za varovanje svojih pravic in
izpolnjevanje obveznosti lastnost stranke v postopku. Za obveznosti takšnega društva odgovarjajo tisti,
ki nastopajo v pravnem prometu v njegovem imenu, solidarno z društvom.

1. odst. 8. člena
(uporaba zakona)
Določbe tega zakona, se smiselno uporabljajo tudi za zveze društev in tuja društva.

16. člen
(statusno preoblikovanje društva)
Društvo se lahko spoji z drugimi društvi oziroma pripoji k drugemu društvu.
Društvo, ki je nastalo s spojitvijo, oziroma društvo, h kateremu se je drugo društvo pripojilo, je pravni
17

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

naslednik spojenih oziroma pripojenih društev.

17. člen
(zveza društev)
Najmanj dve društvi lahko ustanovita zvezo društev.
Odločitev o ustanovitvi zveze društev morajo sprejeti zbori članov vseh društev.

37. člen
(prenehanje)
Društvo lahko preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, na
podlagi sodne odločbe ali po samem zakonu.
34

Predlog zakona o
divjadi in lovstvu

68. člen
(lovska družina)
(1) Lovska družina je društvo najmanj 15 polnoletnih oseb, ki se ustanovi, deluje in preneha obstajati po
predpisih o društvih, če ta zakon ne določa drugače. Člani/članice društva so lahko lovci/lovke in
posamezniki/posameznice, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter je njihov interes povezan
z divjadjo in lovstvom.
…
69. člen
(Lovska zveza Slovenije)
(1) Lovska zveza Slovenije je zveza vseh lovskih družin, ki deluje tudi v javnem interesu.
(2) V skladu s temeljnim aktom Zveze so lahko njeni člani tudi druga društva, katerih dejavnost je
povezana z divjadjo, lovstvom in varstvom narave.
…

35

36

Predlog zakona o
lobiranju

Predlog zakona o
agrarni reformi

4. člen
Za interesne organizacije po tem zakonu se štejejo gospodarske družbe in njihova združenja, zavodi in
njihova združenja, zbornice. sindikati, združenja delodajalcev, društva in druga združenja državljanov,
(VARIANTA: lokalne skupnosti), verske skupnosti in njihove organizacije.
34. člen
Lobisti in gospodarske družbe, ki opravljajo dejavnost lobiranja, lahko ustanovijo združenje lobistov.
Združenje lobistov skrbi za ugled, verodostojnost in razvoj lobistične dejavnosti ter zastopa interese
lobistov.
Združenje lobistov sprejme kodeks poklicne etike. Z njim uredi zlasti načela, medsebojne odnose med
lobisti in njihove odnose do organov, v katerih lobirajo ter odgovornost za kršitev kodeksa
17. člen
Država, samoupravna telesa in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko ali gozdarsko dejavnostjo z
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VSEBINSKI SKLOP
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Št.
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Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

obče koristnimi nameni so lahko agrarni subjekti, ko gre za zadostitev njihovih, zlasti ekonomskih in
ekoloških potreb.
37

38

Predlog zakona o
ratifikaciji
sporazuma med
republiko
slovenijo in svetim
sedežem o pravnih
vprašanjih

1. člen
Pravne osebe Katoliške cerkve lahko ustanavljajo združenja v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.
Republika Slovenija priznava pravico vernikov, da v skladu z normami in cilji,
določenimi s kanonskim pravom, ustanavljajo združenja, ki svobodno in javno delujejo. Pravni vidiki
dejavnosti teh cerkvenih združenj se urejajo v skladu z ustreznimi predpisi Republike Slovenije.
Pravne osebe Katoliške cerkve lahko ustanavljajo fundacije, ki delujejo v skladu z zakonodajo Republike
Slovenije

1. Uvod
1. odst.

Nacionalni
program športa v
Republiki Sloveniji

Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost
življenja posameznika. Ljudje se ukvarjajo s športom na osnovi interesa prostovoljno. Z njim se lahko
ukvarjajo neorganizirano, lahko pa se združujejo v društvih ali drugih športnih organizacijah.

2. Izhodišča nacionalne strategije razvoja športa
Cilji in naloge
3. odst. 1. tč.
Tudi pri športu družin imajo pomembno vlogo društva, ki združujejo družinske člane v različnih oblikah
vadbe. Zato je treba okrepiti strokovno delo, izboljšati mater-ialne možnosti in z različno medijsko
aktivnostjo ozaveščati starše.

5.10. Delovanje društev, nacionalnih panožnih športnih zvez, zamejskih športnih zvez,
občinskih športnih zvez, zavodov za šport in zavodov, povezanih s športom, Olimpijskega
komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez kot osrednje krovne športne organizacije in
drugih zvez
Športna društva kot osnovne športne organizacije se združujejo v občinske športne zveze oziroma zveze
na lokalni ravni in nacionalne panožne športne zveze združene v OKS-ZŠZ kot osrednje krovne športne
organizacije in drugih zvez.
39
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3. vloga nevladnih organizacij

Program boja proti
revščini in socialni
izključenosti
(Vlada RS)
Odlok o
ustanovitvi
fundacije za
financiranje
invalidskih in
humanitarnih

Nevladne organizacije tako terminološko utemeljujejo pojmi društva, ustanove in zavodi. Zakon o
društvih določa temeljna načela neprofitno volonterskega sektorja. To so: prostovoljnost, samostojnost,
nepridobitnost in javnost delovanja. Ta načela so enaka nedavnim smernicam EU, ki navajajo pet
bistvenih lastnosti nevladnih organizacij (Evropska komisija, COM.97.241).

2. člen
Ustanovitelj
Slovenija.

8. člen
fundacije

je

Republika

Fundacija se ustanovi za trajne in splošnokoristne namene pri financiranju dejavnosti invalidskih in
humanitarnih organizacij na celotnem območju Republike Slovenije.
Fundacija je nepridobitna, njeno delo je javno.

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

41

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

organizacij v
Republiki Sloveniji
Pravila delovanja
ekonomskosocialnega sveta

Pravica/obveznost

1. člen
(namen)
Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) je tripartitni organ socialnih partnerjev v Republiki
Sloveniji, ustanovljen z namenom obravnavanja vprašanj in ukrepov, ki se nanašajo na ekonomsko in
socialno politiko in drugih vprašanj, ki zadevajo posebna področja dogovarjanja socialnih partnerjev v
Republiki Sloveniji.

4. člen
(sestava in organiziranost)
Tripartitna organiziranost ESS odraža enakopravno zastopanost treh socialnih partnerjev, in sicer
predstavnikov delojemalcev, delodajalcev in vlade.
ESS sestavlja 15 članov in njenih namestnikov, od katerih ima vsak od socialnih partnerjev po 5 članov in
njihovih namestnikov kot predstavnikov ESS.
Pravice in pooblastila namestnikov ESS so enake pravicam njihovih članov.
Sestava predstavnikov vsakega od socialnih partnerjev mora zagotavljati zastopanje interesov vsakega
socialnega partnerja, ki je udeležen v tripartitnem socialnem dogovarjanju.
Vsak od socialnih partnerjev imenuje člane ESS in njihove namestnike za dobo treh let.
Nadomestne člane imenuje vsak socialni partner in o njihovem imenovanju obvesti druga dva socialna
partnerja.
2. JAVNA
KORISTNOST
2A. DOVOLJENJA ZA
OPRAVLJANJE
DEJAVNOSTI
1
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Kazenski zakonik

Sodišče

6.tč. 2. odst. 77. člena

.....
(2) Sodišče lahko izreče mladoletniku naslednja navodila in prepovedi:
.....
6) opraviti delo v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti;
.....

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

4. odst. 107. člena
(4) Kazen zapora do treh mesecev je mogoče izvršiti tudi tako, da obsojeni namesto kazni zapora opravi
v obdobju najdalj šest mesecev delo v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti v obsegu
najmanj osemdeset ali največ dvestoštirideset ur. ..... Če obsojeni ne izpolnjuje nalog, ki izvirajo iz
opravljanja dela v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti, lahko sodišče odredi, da se
izrečena kazen zapora izvrši.
2

Zakon o carinski
službi

Društva

1.odst. 73. člena
(kazenske določbe)
Posamezniki, državni organi, gospodarske družbe, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost,
društva ter druge osebe ne smejo reproducirati ali uporabljati uniforme in oznak, ki so po barvi, kroju,
označbah nazivov enake ali podobne uniformi in oznakam službe.

3

Zakon o društvih

Društvo

2.odst. 1. člena
Društvo se ne sme ustanoviti oziroma ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne
dejavnosti.

2. odst. 3. člena
Društvu se lahko v skladu s posebnimi predpisi podeli status društva, ki deluje v javnem interesu, če
njegovo delovanje presega interese njegovih članov.

2. in 3. odst. 21. člena
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.

22. člen
Društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti
določa zakon. Pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem aktu in mora biti povezana z nameni
in nalogami društva ter se lahko opravlja v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje.
Društvo lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti z društvenimi sredstvi drugim osebam
na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti
iz prejšnjega člena, se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog društva, v skladu s temeljnim
aktom.
4
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Zakon o gostinstvu

Društva

3. člen

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI
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Pravica/obveznost

Priprava in strežba jedi in pijač ter nastanitev, ki jih pravne in fizične osebe ter društva organizirajo na
nepridobitni podlagi in za lastne potrebe v svojih prostorih, se ne urejajo s tem zakonom.
Pogoje za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka določajo drugi predpisi.
5

Zakon o gasilstvu

Prostovoljna gasilska društva, prostovoljne
gasilske enote v gasilskih društvih

2. Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih
16. člen
(javna služba)
(1) Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih opravljajo javno službo, če izpolnjujejo s tem
zakonom določene pogoje in če jih za opravljanje javne službe določi pristojni organ lokalne skupnosti.

17. člen
(obseg opravljanja javne službe)
(1) Pristojni organ lokalne skupnosti določi zlasti:
1. obseg in način opravljanja javne službe;
2. začetek izvajanja javne službe;
3. sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotavlja pristojni organ lokalne skupnosti;
4. sredstva, ki so namenjena za plačevanje prispevkov za vse pravice v primeru poškodbe pri delu in
poklicne bolezni;
5. sredstva, ki so namenjena za usposabljanje gasilske mladine in za druge društvene dejavnosti;
6. nadzor nad izvajanjem javne službe.
(2) Obseg in način opravljanja javne službe se določita v skladu z merili za organiziranje in opremljanje
gasilskih enot.

18. člen
(izvajanje javne službe)
(1) Kadar se ugotovi, da gasilsko društvo ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in pod pogoji iz
prejšnjega člena, mu pristojni organ lokalne skupnosti določi rok za odpravo pomanjkljivosti. Če
pomanjkljivosti ne odpravi v določenem roku, se mu opravljanje javne službe ustrezno omeji ali
odvzame..

20. člen
(prostovoljno gasilsko društvo)
(1) Na podlagi ocene požarnih in drugih nevarnosti ustanovijo občani prostovoljno gasilsko društvo, ki
opravlja predvsem naslednje naloge:
1. naloge požarne preventive;
2. strokovno tehnično službo;
3. vzgojo gasilske mladine;
4. pomoč občanom na področju varstva pred požarom;
5. druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.
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1. odst. 21. člena
(prostovoljna gasilska enota)
(1) Prostovoljna gasilska enota v skladu s pooblastilom opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z
varstvom pred požarom ter zaščito in reševanjem na območju ali delu območja lokalne skupnosti, za
katero je bila ustanovljena.
6

Zakon o
Gospodarski
zbornici Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije

3. člen
Za razvijanje tržnega gospodarstva, svobodnega podjetništva in spodbujanje konkurence usmerja
zbornica svoje delo v:
- izboljševanje učinkovitosti dela in poslovanja članov ter njihove organiziranosti, dajanje pomoči pri
razvijanju posameznih strok, uvajanju sodobnih tehnologij in metod vodenja podjetij, kakor tudi pri
razvijanju kadrov in njihove ustvarjalnosti;
- čim uspešnejše vključevanje članov v mednarodno delitev dela;
- oblikovanje skupnih stališč in predlogov gospodarstva za spremembe gospodarskega sistema in
ekonomske politike;
- dajanje pomoči posameznim članom pri snovanju njihovega razvoja, kakor tudi usklajevanje razvojnih
interesov posameznih članov;
- kvalitetno in učinkovito zagotavljanje strokovne pomoči in poslovnih storitev za potrebe članov;
- spoštovanje dobrin poslovnih običajev in razvijanje poslovne morale.
Pri uresničevanju ciljev iz prejšnjega odstavka zbornica zlasti:
- zastopa interese članov pred državnimi organi pri oblikovanju gospodarskega sistema in gospodarske
politike s sodelovanjem v postopkih njihovega sprejemanja;
- usklajuje skupne in posamične interese članov pri oblikovanju razvojne politike Republike Slovenije;
- usklajuje in zastopa interese slovenskega gospodarstva na področju standardizacije, metrologije in pri
sprejemanju jugoslovanskih tehničnih predpisov ter na področju programiranja rednega strokovnega
izobraževanja ustrezne kakovosti, v skladu z zahtevami sodobnega tržno usmerjenega gospodarstva;
- organizira aktivnosti na področju ekonomskih odnosov s tujino s posebno usmerjenostjo v promocije
blaga in storitev, ekonomsko propagando, organiziranje sejmov, sodelovanje pri razvijanju zunanjetrgovinske mreže, sodelovanje pri pospeševanju zunanje-trgovinskih poslov in gospodarsko sodelovanje
z zbornicami podjetij in ustanovami drugih držav;
- razvija informacijski sistem in posredovanje sodobnih marketinških in tehnično tehnoloških informacij
doma in v tujini, pri tem pridobiva in uporablja tudi individualne podatke, ki so jih člani posredovali
informacijskim službam ter uporabo the podatkov določi s statutom;
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Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

- spodbuja uvajanje sodobnih tehnologij, zagotavlja politiko kakovosti, sodobnih metod vodenja in
organiziranja podjetij ter drugih elementov izboljšanja dela in poslovanja;
- pospešuje razvoj drobnega gospodarstva;
- sama ali skupaj z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami ustanavlja lastna ali mešana podjetja;
- organizira izobraževanje in usposabljanje poslovodnih in strokovnih kadrov;
- sklepa kolektivne pogodbe;
- ugotavlja dobre poslovne običaje;
- opravlja druge naloge v interesu članov.

6. člen
Zbornica izvršuje javna pooblastila, ki se določijo z zakonom.
Potrdila, spričevala in druge listine, ki jih izdaja zbornica pri izvrševanju javnih pooblastil, so javne listine.
7

Zakon o igrah na
srečo

Društva
in
neprofitne
organizacije s sedežem
Sloveniji, ki jih določi vlada

humanitarne
v Republiki

18. člen
Ministrstvo, pristojno za finance, odloča o
predlogu za prireditev klasične igre na
srečo po prostem preudarku.

2. Občasno prirejanje klasičnih iger na srečo
a) Prireditelji in izdajanje dovoljenj
13. člen
Klasične igre na srečo smejo občasno prirejati samo društva in neprofitne humanitarne organizacije, ki
imajo sedež na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prireditelji), ki jih določi vlada in
sicer zaradi pridobivanja sredstev za financiranje dejavnosti, določenih s splošnimi akti prireditelja.

Pri odločanju po prejšnjem odstavku
upošteva ministrstvo, pristojno za finance,
zlasti namen, za katerega se prireja igra,
skupno vrednost izdanih srečk, skupno
vrednost dobitkov, način žrebanja, ceno
posamezne srečke, premoženje, s katerim
prireditelj zagotavlja izplačevanje dobitkov
in izpolnjevanje drugih obveznosti v zvezi z
igrami ter skladnost pravil igre z določbami
tega zakona.

8
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Zakon o invalidskih
organizacijah

Podrobnejše
kriterije
odstavka predpiše vlada.
Invalidske organizacije

iz

prejšnjega

7. člen
(pridobitna in nepridobitna dejavnost)

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

Dejavnost, ki jo opravlja invalidska organizacija, je nepridobitna.
Ne glede na načelo nepridobitnosti, lahko invalidska organizacija opravlja tudi pridobitno dejavnost v
skladu s predpisi, ki urejajo društva.
Invalidska organizacija ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svojo pretežno dejavnost.

8. člen
(ustanavljanje novih organizacijskih oblik)
Invalidska organizacija lahko ustanovi invalidsko podjetje, ustanovo ali zavod, če je ustanovitev
povezana z namenom delovanja invalidske organizacije in opredeljena v temeljnem aktu invalidske
organizacije.
Invalidska organizacija lahko ustanovi ali vlaga sredstva v podjetje, ki se ukvarja s pridobitno
dejavnostjo, izključno iz sredstev, ki so mu dodeljena izrecno za tak namen.
9

Zakon o javnih
glasilih

Urad Vlade Republike
informiranje (94. člen)

Slovenije

za

2. odst. 4. člena
Izdajatelj javnega glasila (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj) je lahko podjetnik - posameznik, podjetje,
gospodarska družba (razen tihe družbe), zavod, študentska ali druga organizacija, registrirana za
izdajanje tiska ali drugih oblik javnega obveščanja oziroma za ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje RTV
programov, v skladu z zakonom.
Izdajatelj javnega glasila, razen RTV programov, je lahko tudi politična stranka, verska skupnost, državni
organ, organ lokalne skupnosti, društvo in nevladna organizacija ali druga organizacija, če je to
povezano z njihovo dejavnostjo, ter fizična oseba, ki ni registrirana za izdajanje tiska ali drugih oblik
javnega obveščanja, če izdaja nekomercialno javno glasilo, ki se razširja brezplačno.

10

Zakon o javnih
uslužbencih

100. člen (4. odst.)
(opravljanje drugih dejavnosti in konflikt interesov)
(1) Uradnik ne sme opravljati dejavnosti, če:
1. je dejavnost v nasprotju s konkurenčno prepovedjo ali konkurenčno klavzulo po zakonu, ki ureja
delovna razmerja;
2. bi opravljanje dejavnosti lahko vplivalo na nepristransko opravljanje dela;
3. bi pri opravljanju dejavnosti lahko zlorabil informacije, do katerih ima dostop pri opravljanju nalog v
službi in ki niso javno dostopne;
4. je opravljanje dejavnosti v škodo ugledu organa.
(2) Preden uradnik začne opravljati dejavnost, za katero meni, da bi bila ali bi utegnila biti v nasprotju s
prvim odstavkom tega člena, mora to sporočiti predstojniku. Kršitev dolžnosti iz tega odstavka je lažja
disciplinska kršitev.
(3) Opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena prepove uradniku predstojnik s sklepom.
(4) Dolžnost sporočanja in omejitve iz tega člena ne veljajo za dejavnosti znanstvenega in pedagoškega
dela, dela v kulturnih, umetniških, športnih, humanitarnih in drugih podobnih društvih in organizacijah,
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VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

dela na publicističnem področju in za članstvo oziroma delovanje v političnih strankah.
11

Zakon o medijih

4. odst. 81. člena

(5) …..
Nepridobitni radijski in televizijski programi

(4) Odločbo o dodelitvi ali odvzemu
statusa nepridobitnega radijskega ali
televizijskega programa, po predhodnem
mnenju Sveta za radiodifuzijo, izda
pristojno ministrstvo.

(1) Za nepridobitni program šteje radijski program, ki v dnevnem oddajnem času obsega najmanj
trideset (30) odstotkov lastne produkcije informativnih, umetniških, izobraževalnih in kulturno-zabavnih
vsebin, in televizijski program, ki v dnevnem oddajnem času obsega najmanj trideset (30) odstotkov
vsebin iz tega odstavka.

81. člen

(2) Presežek prihodkov nad odhodki oziroma dobiček od dejavnosti iz prejšnjega odstavka sme izdajatelj
uporabiti samo za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti, v skladu s svojim temeljnim pravnim
aktom.
(3) Plače zaposlenih ter nadomestila za plače članov organov upravljanja in nadzora pri izdajatelju ter
druga nadomestila (potni stroški, dnevnice itd.) ne smejo presegati tarif, ki jih veljavni predpisi in
kolektivna pogodba zaposlenih v kulturi določajo za javne zavode.
…..

RADIJSKO IN TELEVIZIJSKO OGLAŠEVANJE
Omejitve oglaševanja

5. in 8. odst. 93. člena
(5) Oddajanje avdiovizualnih del, kot so celovečerni filmi ter televizijski filmi in kulturno - umetniška
avdiovizualna dela (razen serijskih filmov, nadaljevank, nanizank in razvedrilnih oddaj), ki trajajo več kot
45 minut, se lahko prekine z oglasi le enkrat v okviru 45 minut. Dodatna prekinitev je dovoljena le v
primeru, če je posamezno delo iz tega člena najmanj 20 minut daljše od dveh ali več 45 minutnih
intervalov.
(8) Določbe petega odstavka tega člena ne veljajo za programe Radiotelevizije Slovenija ter za lokalne,
regionalne, študentske in nepridobitne televizijske programe.
Omejitve oglaševanja za posebne radijske in televizijske programe

1. in 3. odst. 94. člena

(1) Radiotelevizija Slovenija ne sme prekinjati radijskih in televizijskih programskih enot, kot so na primer
radijske igre in druge oblike režiranih radijskih oddaj, radiofonski eseji, celovečerni filmi ter televizijski
filmi (razen serijskih filmov, nanizank in razvedrilnih oddaj), in oddaj, ki imajo kulturni, umetniški,
znanstveni ali izobraževalni značaj, s predvajanjem oglaševalskih vsebin, in sicer ne glede na dolžino
trajanja posamezne programske enote iz tega člena.
…
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Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

(3) Za lokalne, regionalne, študentske in nepridobitne televizijske in radijske programe se smiselno
uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena.
Omejitve obsega oglaševanja

97. člen

(1) Skupni obseg oglasov, TV - prodaje oziroma radijske prodaje in drugih plačanih obvestil v radijskem
ali televizijskem programu ne sme presegati dvajset (20) odstotkov dnevnega oddajnega časa in ne
dvajset (20) odstotkov v celi uri, razen kadar ta zakon določa drugače.
(2) Skupni obseg oglasov, v katerem niso vključena TV prodaja in druga plačana obvestila, v
televizijskem programu ne sme presegati petnajst (15) odstotkov dnevnega oddajnega časa, razen kadar
ta zakon določa drugače.
(3) Dnevni oddajni čas iz prejšnjih odstavkov ne vključuje prodajnih TV oken.
(4) Največje dovoljeno število prodajnih TV oken na dan je osem (8). Njihovo skupno trajanje ne sme
presegati treh (3) ur na dan. Biti morajo jasno označena kot prodajna TV okna, z optičnimi in akustičnimi
znaki.
…..
(6) Določbe tega člena, razen določb prejšnjega odstavka, ne veljajo za programe Radiotelevizije
Slovenije ter za lokalne, regionalne, študentske in nepridobitne radijske in televizijske programe.

5. in 7. odst. 98. člena
(5) Obseg oglasov in drugih plačanih obvestil v lokalnih, regionalnih, študentskih in nepridobitnih
radijskih in televizijskih programih ne sme presegati petnajst (15) odstotkov dnevnega oddajnega časa in
ne dvanajst (12) minut na uro.
(7) Plačana video obvestila v lokalnih, regionalnih, študentskih in nepridobitnih televizijskih programih ter
v televizijskih programih, ki pokrivajo največ petdeset (50) odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, in
ki so vidni ali slišni izključno znotraj njenih meja, se ne vštevajo v delež oglasov po tem zakonu, če
njihovo skupno trajanje dnevno ne presega dnevnega trajanja drugih oddaj, v katerega se ne vštevajo
oglasi.
12

2. odst. 91. člena

Zakon o obrambi

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, sme delavec na obrambnem področju, poleg svojega dela
opravljati dela v gospodarskih družbah ali opravljati enaka oziroma podobna dela kot jih opravlja na
svojem delovnem mestu, pri drugem organu ali organizaciji le s pisnim soglasjem ministra. Pisnega
soglasja ministra ni treba pridobiti delavcem za opravljanje znanstvenega, pedagoškega ali
publicističnega dela oziroma delavcem za nepoklicno opravljanje dela v kulturnih, umetniških, športnih,
humanitarnih in drugih društvih ter organizacijah.
13
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Zakon o
ohranjanju narave

138. člen
(podelitev statusa)

1. in 2. odst 137. člena
(opravljanje dejavnosti v javnem interesu)

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

(1) Minister podeli društvu, ki izpolnjuje
pogoje iz prejšnjega člena, status društva,
ki deluje v javnem interesu, z odločbo.

(1) Strokovna in ljubiteljska društva na področju ohranjanja narave opravljajo dejavnost v javnem
interesu v delu, v katerem namen ustanovitve in samo delovanje društva presegata uresničevanje
interesov članov društva.

(2) Pogodbo med državo in društvom iz
prejšnjega odstavka v zvezi z nadomestili
za stroške opravljanja dejavnosti društva,
ki je v javnem interesu, sklene v imenu
države ministrstvo.

(2) Društvo lahko pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu, če izpolnjuje naslednje pogoje:

(3) Ministrstvo preverja izpolnjevanje
pogojev za pridobitev statusa društva, ki
deluje v javnem interesu, vsakih pet let.

1. opravlja dejavnosti s področja ohranjanja narave;
2. društvo je za izvajanje teh dejavnosti že prejelo priznanje, nagrado ali drugo ugodno oceno
mednarodno priznanih strokovnjakov;
3. društvo pridobiva del sredstev za svoje delovanje pri ohranjanju narave tudi s članarino;
4. izkazana je pretežna poraba sredstev društva za namene javnega interesa ohranjanja narave in

(4) Društvu se ukine status društva, ki
deluje v javnem interesu, z odločbo
ministra v primeru, ko ne izpolnjuje več
predpisanih pogojev.

5. društvo s svojim delovanjem pomembno prispeva k ohranjanju narave s tem, da dejavno sodeluje pri
ohranjanju narave, izvaja promocijo ohranjanja narave ali širi strokovno znanje na področju ohranjanja
narave z izobraževanjem in vzgojo.

139. člen
(objava)
(1) Sklep o pridobitvi in ukinitvi statusa
društva, ki deluje v javnem interesu, se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ministrstvo vodi javno evidenco društev,
ki so pridobila status društva, ki deluje v
javnem
interesu.
…..
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Predlog zakona o
varstvu okolja
(oktober 2003)

2. Nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki delujejo v javnem interesu
150. člen (opredelitev)
(1) Status nevladne organizacije, ki na področju varstva okolja v Republiki Sloveniji deluje v
javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: nevladne organizacije), lahko pridobi pravna oseba, ki:
1. je ustanovljena prostovoljno, namen ustanovitve in delovanja pa presega uresničevanje interesov
njenih .članov,
2. ima zadostno število članov, .če gre za društvo, ali zaposlenih, .če gre za ustanovo, ali zadosti
premoženja, če gre za ustanovo,
3. je ustanovljena zaradi delovanja na področju varstva okolja,
4. je neodvisna od organov oblasti in političnih strank,
5. aktivno deluje na področju varstva okolja najmanj tri leta,
6. ni ustanovljena z namenom pridobivanja dobička.
7. večino sredstev porabi za svojo dejavnost,
8. ima svoje poslovne knjige revidirane skladno z zakonom in

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

9. deluje na območju vse države, poleg tega pa se na območju najmanj petih držav članic, če gre za
pravno osebo s sedežem zunaj Republike Slovenije.
(2) Za osebo iz prejšnjega odstavka se šteje društvo ali združenje društev, ustanova ali zavod, kadar
njegov ustanovitelj ni država, lokalna skupnost, druga oseba javnega prava ali politična stranka.
(3) Minister predpise podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba iz prvega odstavka tega ćlena, in
merila za ugotavljanje njihovega izpolnjevanja.
151. člen (določitev statusa)
(1) Minister podeli status nevladne organizacije osebi iz prejšnjega člena, ki izpolnjuje predpisane
pogoje, z odločbo.
(2) Vloga za pridobitev statusa mora vsebovati:
1. temeljni akt osebe iz prejšnjega člena, ki prosi za podelitev statusa,
2. dokazilo o registraciji ali vpisu v sodni register,
3. poročilo o delu v zadnjih treh letih,
4. delovni program za tekoče leto,
5. revidirano poročilo o finančnem poslovanju,
6. sklep najvišjega organa osebe iz 1. točke tega odstavka, da zeli pridobiti status nevladne organizacije,
7. podatke o odgovorni osebi in
8. druga dokazila, da izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena.
(3) Minister z odločbo status nevladne organizacije osebi iz prvega odstavka tega člena odvzame, .če
ta ne izpolnjuje več predpisanih pogojev ali na njeno zahtevo.
152. člen (register nevladnih organizacij)
(1) Ministrstvo vodi in vzdržuje register nevladnih organizacij.
(2) Vpis v register iz prejšnjega odstavka se opravi po pravnomočnosti odločbe o podelitvi statusa.
(3) Register nevladnih organizacij vsebuje zlasti naslednje podatke:
1. ime nevladne organizacije,
2. sedež in naslov,
3. podatke o odgovorni osebi,
4. dejavnost nevladne organizacije.
(4) Podatki iz registra nevladnih organizacij so javni, skladno z zakonom.
(5) Minister predpise podrobnejšo vsebino in način vodenja registra iz prvega odstavka tega člena.
15

Zakon o policiji

Društva

1. odst. 126. člena
Državni organi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, društva ter druge pravne in
fizične osebe ne smejo reproducirati ali uporabljati uniforme in oznak, ki so po barvi, kroju, označbah
nazivov in posebnih označbah enake ali podobne uniformi in položajnim oznakam ali simbolom policije
ter reproducirati in uporabljati v prometu vozil, ki so po grafični podobi enaka vozilom in drugim
prevoznim sredstvom policije.
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Zakon o
pospeševanju
turizma

Občina

5. alinea 6. odst. 3. člena
(6) Občina iz drugega odstavka tega člena določi način upravljanja lokalne turistične organizacije in
njeno dejavnost, ki obsega najmanj:
- .....
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- vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društva, ki deluje v javnem interesu,
- ......
17

Zakon o pravnem
položaju verskih
skupnosti v
Socialistični
republiki Sloveniji

Verske skupnosti

9. člen
Verske skupnosti in njihovi organi lahko izdajajo in razširjajo tiskane stvari za verski pouk, opravljanje
verskih obredov ali poslov in za obravnavanje verskih in cerkvenih zadev.
Za izdajanje tiskanih stvari verskih skupnosti po prejšnjem odstavku se smiselno uporabljajo splošni
predpisi, ki urejajo dejavnost javnega obveščanja.

18

Aktivnosti, ki niso delo na črno
4. alinea 7. člena

Zakon o
preprečevanju
dela in
zaposlovanja na
črno

Ne glede na določbe 3. člena tega zakona se za delo na črno ne šteje opravljanje dejavnosti ali dela v
naslednjih primerih:
…..
- opravljanje humanitarnega, karitativnega, prostovoljnega ter dobrodelnega dela,
…..

1. odst. 11. člena
(1) Za humanitarno, karitativno in prostovoljno delo se šteje brezplačno opravljanje dela za organizacije,
ki so registrirane kot humanitarne ali karitativne ter organizirano prostovoljno delo v okviru drugih
nevladnih organizacij.
19

Zakon o
preprečevanju
uporabe
prepovedanih drog
in o obravnavi
uživalcev
prepovedanih drog

Nevladne organizacije

13. člen
Nevladne organizacije po tem zakonu izvajajo z nacionalnim programom usklajene dejavnosti ter
dopolnjujejo dejavnosti javne službe na področju preprečevanja in obravnave odvisnosti od
prepovedanih drog.
Dejavnosti nevladnih organizacij lahko zajemajo vzgojno izobraževalne aktivnosti, preventivne
dejavnosti, programe zmanjševanja škode, programe vzpostavljanja, vzdrževanja abstinence, socialne
rehabilitacije in reintegracije ter druge oblike obravnave uživalcev prepovedanih drog in njihovih bližnjih
v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega zakona in nacionalnim programom iz 3. člena tega zakona.
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko nevladne organizacije izvajajo v okviru stanovanjskih skupnosti,
nestanovanjskih programih ter drugih, z nacionalnim programom usklajenih oblikah dela.
.....
.....
Programi, namenjeni zmanjševanju škode, so programi razdeljevanja injekcijskih igel, svetovanja o
zmanjševanju škode zaradi uporabe prepovedanih drog in drugi programi, namenjeni zmanjševanju
škode.
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VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

Programi, ki se izvajajo na terenu, so programi razdeljevanja informacijskih gradiv, razdeljevanja
medicinskega materiala in drugi programi, ki se izvajajo na terenu.
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Zakon o Rdečem
križu Slovenije

Rdeči križ Slovenije

29. člen
Zakonitost dela Rdečega križa Slovenije pri
opravljanju javnih pooblastil nadzoruje
ministrstvo, pristojno za zdravstvo, družino
in socialno varstvo ter ministrstvo,
pristojno za obrambo.

Naloge, ki jih opravlja kot javno pooblastilo
1. odst. 9. člena
Rdeči križ Slovenije opravlja naslednje naloge kot javno pooblastilo:
- naloge v zvezi z obveščanjem, evidentiranjem in poizvedovanjem za žrtvami oboroženih spopadov in
prizadetimi v naravnih in drugih nesrečah;
- organizira usposabljanje osebja za opravljanje nalog, ki jih določajo ženevske konvencije;
- organizira tečaje in izpite iz prve pomoči;
- organizira in usposablja enote za prvo pomoč;
- izvaja akcije za pridobivanje krvodajalcev in organizira krvodajalske akcije;
- izdaja izkaznice darovalcem delov človeškega telesa;
- izvaja ukrepe zdravstvenega varstva ljudi ob naravnih in drugih nesrečah ter oboroženih spopadih;
- izvaja ukrepe za sprejemanje in nastanitev evakuiranega prebivalstva in drugih ogroženih ljudi ter
druge ukrepe, ki lahko prispevajo k preskrbi ogroženih in prizadetih ljudi.

7. tč. 1. odst. In 2. odst. 24. člena
V oboroženem spopadu smejo znak kot sredstvo označevanja in kot sredstvo zaščite uporabljati za
označevanje:
.....
7. osebja, sredstev in materiala tujih organizacij Rdečega križa, Rdečega polmeseca in drugih tujih
prostovoljnih društev za pomoč, kadar z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije opravljajo sanitetno
dejavnost na ozemlju Republike Slovenije;
.....
V oboroženem spopadu mora biti znak, ki ga uporabljajo za označevanje fizične in pravne osebe iz
prejšnjega odstavka, manjši od znaka, ki se uporablja za zaščito po ženevskih konvencijah in ga ni
dovoljeno imeti na traku okrog rokava, na strehi stavbe in na prevoznih sredstvih.
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Zakon o skupnosti
študentov

Študentska
organizacija
Slovenije,
študentske
organizacije
univerz,
študentske
organizacije
samostojnih
visokošolskih zavodov in študentske
organizacije lokalne skupnosti

8. člen
Študentska organizacija Slovenije, študentske organizacije univerz, študentske organizacije samostojnih
visokošolskih zavodov in študentske organizacije lokalne skupnosti lahko za dosego svojih v temeljnem
aktu določenih ciljev organizirajo gospodarske ali druge dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo
opravljanje teh dejavnosti.
Študentska organizacija Slovenije, študentske organizacije univerz, študentske organizacije samostojnih
visokošolskih zavodov in študentske organizacije lokalne skupnosti lahko v okviru notranjih
organizacijskih enot opravljajo dejavnosti, določene s temeljnim aktom, če se opravljajo za potrebe
študentov in katerih cilj opravljanja ni pridobivanje dobička.
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31

Zakon o
sladkovodnem
ribištvu

Ribiške družine

1. odst. 6. člena
(1) Z gojitvijo, varstvom in lovljenjem rib se ukvarjajo ribiške družine in organizacije združenega dela,

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

katerih poslovni predmet je ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ribiške organizacije).

1. odst. 20. člena
(1) Ribiški okoliš se izroči v upravljanje ribiški organizaciji, ki zagotavlja pogoje za varstvo in gojitev in za
pospeševanje ribištva (objekti, naprave, strokovni kadri ipd.).

1. odst. 42. člena
(1) Ribiške organizacije, ki upravljajo ribiški okoliš, morajo organizirati gojitveno-čuvajsko službo tako, da
so vse vode primerno nadzorovane.
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Zakon o socialnem
varstvu

1. odst. 69. člena

1. odst. 11. člena

Socialno varstvene storitve opravljajo
strokovni delavci in strokovni sodelavci.

Storitve, namenjene odpravljanju socialnih stisk in težav so:

1. odst. 41b. člena
Storitve
socialnega
varstva
lahko
opravljajo pravne in fizične osebe, če
izpolnjujejo pogoje, določene s tem
zakonom, in s predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi.

48. člen
Podjetja, zavodi in drugi delodajalci
zagotavljajo izvajanje storitev iz 18. člena
tega zakona.

.....
4. institucionalno varstvo,
5. vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji,
6. pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih.

1. odst. 16. člena
Institucionalno varstvo po tem zakonu obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi
organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne
družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

18. člen
Pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih po tem zakonu obsega svetovanje in
pomoč pri reševanju težav, ki jih imajo delavci v zvezi z delom v delovni sredini in ob prenehanju
delovnega razmerja ter pomoč pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter
otroškega in družinskega varstva.

IV. Opravljanje dejavnosti socialnega varstva
41a. člen
Dejavnost socialnega varstva je nepridobitna.

41b. člen
Storitve socialnega varstva lahko opravljajo pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene s
tem zakonom, in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
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VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

Storitve, ki jih zakon določa kot javno službo, opravljajo v okviru mreže javne službe pod enakimi pogoji
javni socialno varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem
razpisu.
Storitve socialnega varstva izven mreže javne službe opravljajo pravne in fizične osebe, ki pridobijo
dovoljenje za delo, ki ga daje in odvzame ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.

42. člen
Javna služba na področju socialnega varstva obsega naslednje storitve:
- socialno preventivo;
- prvo socialno pomoč;
- osebno pomoč;
- pomoč družini za dom in na domu;
- institucionalno varstvo;
- vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.
Javno službo opravljajo javni socialno varstveni zavodi, na podlagi koncesije pa tudi druge pravne osebe
oziroma zasebniki.
43.a člen
Podjetja, zavodi in drugi delodajalci zagotavljajo izvajanje storitev iz 18. člena tega zakona.
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Zakon o športu

10. člen
(javni razpis)

4. člen
(naloge v športu)

Izvajalca letnega programa na državnem
nivoju izbere ministrstvo, pristojno za
šport, na podlagi javnega razpisa.

Naloge v športu lahko opravlja vsaka domača ali tuja fizična ali pravna oseba kot pridobitno ali
nepridobitno dejavnost, če zakon ne določa drugače.

Izvajalce letnega programa v lokalni
skupnosti izbere pristojni organ lokalne
skupnosti, na podlagi javnega razpisa.
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33

Zakon o
uresničevanju
javnega interesa

1. odst. 8. člena
(izvajalci letnega programa športa)
Izvajalci letnega programa športa po tem zakonu so:
- športna društva,
- nacionalne panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna
območja, Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, Slovenska športna zveza v Avstriji in Zveza
Slovencev na Madžarskem,
- .....
- .....
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
- .....

56. člen

2. in 3. odst. 55. člena

Predlogu za pridobitev statusa društva, ki

Društva na področju kulture (v nadaljnjem besedilu: društva), katerih namen ustanovitve in delovanje

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

na področju
kulture

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

deluje v javnem interesu, je treba
predložiti:
- zapisnik najvišjega organa društva o
vložitvi predloga za pridobitev statusa
društva, ki deluje v javnem interesu,
- odločbo o registraciji društva,
- temeljni akt društva,
- utemeljitev, zakaj predlagatelj meni, da
je njegovo delovanje v javnem interesu,
- finančno stanje po poslovnem obračunu
za zadnje leto,
- premoženjsko stanje na podlagi
premičnin in nepremičnin ter finančnih
obveznosti.

presega uresničevanje interesov njihovih članov in pomeni delovanje v javnem interesu na področju
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednost, lahko predlagajo ministru, da jim podeli
status društva, ki deluje v javnem interesu.
Izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, se preverja vsakih pet
let.

O predlogu iz prejšnjega odstavka odloči
minister po predhodnem mnenju Sveta za
kulturo in lokalne skupnosti, kjer ima
društvo svoj sedež.
Sklep o pridobitvi statusa društva, ki deluje
v javnem interesu, se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi
javno evidenco društev, ki so pridobila
status društva, ki deluje v javnem
interesu.
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Zakon o
uresničevanju
javnega interesa
za kulturo

Podrobnejše pogoje o merilih in postopku
za pridobitev statusa društva, ki deluje v
javnem interesu, predpiše minister po
predhodnem mnenju Sveta za kulturo.
Ministrstvo, pristojno za kulturo

2., 3. in 4. odst. 80. člena
Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture, se podeli društvu, ki izpolnjuje poleg
splošnih z zakonom, ki ureja društva, določenih pogojev, tudi poseben pogoj, da je:
- ali osrednjega pomena,
- ali izvaja kulturne dejavnosti, ki so po kvaliteti ali po pomenu primerljive s kulturno dejavnostjo javnih
zavodov,
- ali izvaja kulturne dejavnosti, ki pomenijo dopolnjevanje mreže javnih zavodov po vsebini dela ali po
načinu delovanja (prostovoljci).
Za področja delovanja, ki so v javnem interesu na področju kulture, štejejo področja iz 4. člena tega
zakona upoštevaje nacionalni program za kulturo.
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VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

Izpolnjevanje posebnega pogoja iz drugega odstavka tega člena ugotavlja ministrstvo, pristojno za
kulturo, v sodelovanju s strokovno komisijo iz 20. člena tega zakona s področja dela društva.
Podrobnejša merila ter način izkazovanja, izpolnjevanja osebnih pogojev za pridobitev statusa društva v
javnem interesu, predpiše minister.

81. člen

Status delovanja v javnem interesu na področju kulture lahko pridobijo tudi druge pravne osebe
zasebnega prava (zavodi, ustanove, zadruge), pri čemer se smiselno uporabljajo določbe o statusu
društva v javnem interesu, določene s tem zakonom in zakonom, ki ureja društva.

141. člen
(društva v javnem interesu)
Društva, ki so dobila status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture po dosedanjih
predpisih, ostanejo društva v javnem interesu do poteka obdobja, za katerega so dobila ta status. Po
poteku tega roka morajo, če želijo imeti status po tem zakonu, ponovno vložiti vlogo.
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Zakon o varstvu,
gojitvi in lovu
divjadi ter o
upravljanju lovišč

Lovske družine

2. člen
Z lovstvom se ukvarjajo občani, združeni v lovskih družinah ter delavci, združeni v temeljnih in drugih
organizacijah združenega dela, katerih poslovni predmet je lovstvo ter v drugih organizacijah, ki
izpolnjujejo s tem zakonom določene pogoje (v nadaljnjem besedilu: lovske organizacije).

2. odst. 4. člena
2) Lovišča se izročajo v upravljanje lovskim organizacijam, ki izpolnjujejo s tem zakonom določene
pogoje.

24. člen
Lovišče se izroči v upravljanje lovski organizaciji, ki zagotavlja pogoje za varstvo in gojitev divjadi in za
pospeševanje lovstva (objekti, naprave in druga sredstva za varstvo in gojitev divjadi, strokovni kadri in
drugo).
28

1. alinea a) tč. 1. odst. 16. člena

Zakon o varstvu
novih sort rastlin

Šteje se, da žlahtniteljska pravica ni kršena, če:
a) se zavarovana sorta izkorišča oziroma se z njo razpolaga:
- v zasebne nepridobitne namene;
- …..
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Zakon o varstvu
okolja

Društva, strokovna in druga združenja ter
druge nevladne organizacije za varstvo
okolja

3. tč. 4. člena
(zagotavljanje varstva okolja)
(1) Varstvo okolja zagotavljajo v okviru svojih pristojnosti oziroma pravic ali obveznosti:
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Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

1. .....
3. državljani in drugi prebivalci kot posamezniki ali organizirani v društva, strokovna in druga združenja
ter druge nevladne organizacije za varstvo okolja;
4. .....
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Zakon o varstvu
potrošnikov

Potrošniške organizacije

68. člen
Javno službo lahko na podlagi koncesije opravljajo potrošniške organizacije, vpisane v register pri Uradu
in strokovne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička ter izvajajo posamezne strokovne in
raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov.
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Zakon o varstvu
pred utopitvami

Društva, (športne organizacije)

1. odst. 12. člena
(usposabljanje prebivalcev)
(1) Prebivalci se usposabljajo za varstvo pred utopitvami v osnovnih in srednjih šolah ter na prostovoljnih
oblikah usposabljanja, ki jih organizirajo država, lokalne skupnosti, društva, športne organizacije in
lastniki oziroma upravljalci kopališč.
(2) …..
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Zakon o vojaški
dolžnosti

Nevladne organizacije, ki opravljajo
reševalno ali humanitarno dejavnost, ki je
javnega pomena, in ki jih na podlagi
javnega razpisa določi minister, pristojen
za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami

41. člen
Civilna služba kot nadomestilo vojaškemu roku se izvršuje v sistemu za zaščito, reševanje in pomoč
oziroma v vladnih in nevladnih organizacijah, ki opravljajo reševalno ali humanitarno dejavnost, ki je
javnega pomena. Te službe in organizacije določi minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, na podlagi javnega razpisa. …..
Organizacija, v kateri se izvaja civilna služba, mora praviloma zagotoviti za državljana, ki opravlja to
službo, možnost nastanitve, prehrane ter druge pogoje. Določiti mora tudi odgovorno osebo, ki
organizira in nadzoruje delo državljana, ki opravlja civilno službo.
Državljan, ki opravlja civilno službo, je dolžan opravljati delo v organizaciji, v katero je napoten, v skladu
s tem zakonom ter predpisi in akti, ki veljajo za delavce v tej organizaciji.
Državljan in njegovi družinski člani so med opravljanjem civilne službe glede pravic iz zdravstvenega in
socialnega varstva izenačeni z vojaki, ki služijo vojaški rok v vojaških enotah in zavodih. Pravico ima tudi
do brezplačne nastanitve in prehrane oziroma do pokritja stroškov prehrane, prevoza na delo in izplačil
za osebne potrebe v višini, kot pripada vojakom med služenjem vojaškega roka.
Civilna služba je glede vštevanja v delovno dobo izenačena z vojaškim rokom.
Državljan med opravljanjem civilne službe ne more skleniti delovnega razmerja niti opravljati z osebnim
delom pridobitne dejavnosti.
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Zakon o vojnih
invalidih

Ministrstvo, pristojno za vojne invalide

4. in 5. odst. 1. člena
Društvom vojnih invalidov se lahko podeli status društva, ki deluje v javnem interesu. O podelitvi statusa
odloča ministrstvo, pristojno za vojne invalide, na podlagi temeljnega akta in programa društva, ki
zagotavlja dejavnost javnega pomena zlasti na področju socialno-zdravstvenega varstva, rehabilitacije in
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vključevanja invalidov v okolje in delo ter na podlagi dejanske aktivnosti in porabe sredstev društva v
določenem obdobju.
Kriteriji za presojo o določitvi statusa društva so še pretežna poraba sredstev društva za namene javnega
interesa, zagotovljen nadzor nad porabo javnih sredstev in pogodbeno urejena razmerja med društvom
in ministrstvom za uresničevanje dejavnosti, ki so javni interes.
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Zakon o vojnih
veteranih

Ministrstvo, pristojno za vojne veterane

2. in 3. odst. 1. člena
Društvu ali zvezi vojnih veteranov lahko ministrstvo, pristojno za vojne veterane, podeli status društva, ki
deluje v javnem interesu za obdobje petih let. Ministrstvo podeli status društva, ki deluje v javnem
interesu na podlagi temeljnega akta in programa društva, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena, zlasti
na področju socialno-zdravstvenega skrbstva za članstvo, ohranjanje zgodovinskega izročila, skrbi za
ohranjanje vojnih grobišč, mednarodne dejavnosti ter na podlagi širše družbene aktivnosti in porabe
sredstev društva v določenem obdobju, iz katerih je razvidno, da delovanje društva presega interese
njegovega članstva.
Podrobnejše kriterije za podelitev statusa društva v javnem interesu predpiše minister, pristojen za vojne
veterane
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Zakon o zadrugah

2. odst. 1. člena

Zadruga

Zadruga lahko ustanovi podjetje, drugo zadrugo ali drugo pravno osebo oziroma postane članica druge
pravne osebe, če se s tem uresničuje namen, zaradi katerega je bila ustanovljena.

2. člen
Zadruga lahko opravlja eno ali več dejavnosti, če izpolnjuje za vsako od njih predpisane pogoje in če se s
tem uresničuje namen, zaradi katerega je bila ustanovljena.
Če tako določajo zadružna pravila, lahko zadruga posle, ki jih sklepa s svojimi člani, sklepa tudi z drugimi
osebami, vendar ne na takšen način in v tolikšnem obsegu, da bi zaradi tega njeno sodelovanje s člani
imelo podrejen pomen. Pogodba ali drug pravni posel, sklenjen v nasprotju s to prepovedjo, je veljaven.
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Zakon o
zaposlovanju in
zavarovanju za
primer
brezposelnosti

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

32a. člen
…..
Denarno nadomestilo se za dobo dveh mesecev zniža za 30%, če zavarovanec odkloni:
- primerno začasno ali občasno plačano delo,
- začasno ali občasno humanitarno ali drugo podobno neplačano primerno delo, ki traja največ 64 ur
mesečno in ga organizira javni zavod ali v dogovoru z zavodom neprofitna nevladna organizacija.
…..
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Zakon o zaščiti
živali

1.

Društva proti mučenju živali in
druga društva, ki so se

2. člen

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

2.

ustanovila za uveljavljanje in
izvajanje deklaracije o pravicah
in zaščiti živali
strokovna in ljubiteljska društva
na področju zaščite živali,
katerih namen ustanovitve in
delovanje presega uresničevanje
interesov članov društva

1., 3. in 4. odst. 35. člena
Ministrstvo, pristojno za veterinarstvo (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) podeli
društvu, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega
člena, status društva, ki deluje v javnem
interesu, z odločbo.
…..

Pravica/obveznost

Zaščita živali po tem zakonu je dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu do
živali, zlasti pa skrbnikov živali; lokalnih skupnosti in države; veterinarskih, živinorejskih, znanstvenoraziskovalnih in pedagoških zavodov; lovskih, kinoloških in drugih organizacij, ki združujejo rejce živali;
društev proti mučenju živali in drugih društev, ki so se ustanovila za uveljavljanje in izvajanje deklaracije
o pravicah in zaščiti živali.

IV. DRUŠTVA NA PODROČJU ZAŠČITE ŽIVALI, KI DELUJEJO V JAVNEM INTERESU
34. člen
Strokovna in ljubiteljska društva na področju zaščite živali opravljajo dejavnost v javnem interesu v delu,
v katerem namen ustanovitve in samo delovanje društva presega uresničevanje interesov članov
društva.
Društvo deluje v javnem interesu:
1. če aktivno deluje na področju zaščite živali;
2. če organizira izobraževanje o zaščiti živali;
3. če je izkazana pretežna poraba sredstev društva za namene javnega interesa in
4. če opravlja to dejavnost najmanj 2 leti.

Ministrstvo preverja izpolnjevanje pogojev
za pridobitev statusa društva, ki deluje v
javnem interesu, vsakih pet let.
Društvu, ki ne izpolnjuje več predpisanih
pogojev, se ukine status društva, ki deluje
v javnem interesu, z odločbo ministra.

36. člen

Odločba o pridobitvi in ukinitvi statusa
društva, ki deluje v javnem interesu, se
objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Ministrstvo vodi javno evidenco društev, ki
so pridobila status društva, ki deluje v
javnem interesu.
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Zakon o zavodih

25. člen

3. člen

Koncesija za opravljanje javne službe se
lahko da z zakonom ali odlokom občine ali
mesta ali z odločbo pristojnega organa v
skladu z zakonom oziroma odlokom (akt o
koncesiji).

Za opravljanje javnih služb se ustanovijo javni zavodi.

26. člen
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Javni zavodi se lahko ustanovijo tudi za opravljanje dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, če
se opravljanje dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo.
Javne zavode ustanovijo republika, občine, mesto in druge z zakonom pooblaščene javne pravne osebe.
Samoupravna narodnostna skupnost ima pravico soustanoviti ali tudi sama ustanoviti javni zavod, ki

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Organ, ki daje koncesijo (koncedent), in
zavod, ki se mu daje koncesija
(koncesionar),
skleneta
pogodbo
o
koncesiji.
S pogodbo o koncesiji se uredijo razmerja
v zvezi z opravljanjem javne službe med
koncedentom in koncesionarjem ter
določijo pogoji, pod katerimi mora
koncesionar opravljati javno službo, v
skladu s predpisi, ki urejajo javno službo.
Koncedent lahko da koncesionarju v
uporabo za opravljanje javne službe
potrebne prostore in opremo.

27. člen
Koncesija se lahko da za določen ali
nedoločen čas.
Koncesija preneha s potekom časa, za
katerega je bila dana, ali na podlagi
odpovedi v roku, določenem z aktom o
koncesiji.
Koncedent lahko odvzame koncesijo, če
koncesionar ne opravlja javne službe v
skladu s predpisi in aktom o koncesiji ter s
pogodbo o koncesiji.

Pravica/obveznost

opravlja dejavnost, pomembno za uresničevanje pravic narodnosti.
Soustanovitelji javnega zavoda so lahko tudi druge pravne in fizične osebe.

18. člen
Zavod lahko opravlja eno ali več dejavnosti.
Zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je
zavod ustanovljen.

19. člen
Zavod ne sme začeti opravljati dejavnosti ali spremeniti pogojev za njeno opravljanje, dokler pristojni
organ ni izdal odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti, pogoji glede
tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.

V. OPRAVLJANJE JAVNIH SLUŽB
22. člen
Kot javne službe se opravljajo z zakonom oziroma odlokom občine ali mesta na podlagi zakona določene
dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu republika, občina ali
mesto.

23. člen
Javne službe opravljajo javni zavodi.
Javno službo lahko opravlja tudi drug zavod na podlagi koncesije. Tak zavod ima glede opravljanja javne
službe pravice, dolžnosti in odgovornosti javnega zavoda (v nadaljnjem besedilu: zavod s pravico
javnosti).

24. člen
Koncesija za opravljanje javne službe se lahko da zavodu, ki ni ustanovljen kot javni zavod, če izpolnjuje
za opravljanje javne službe predpisane pogoje.

28. člen
Koncesija za opravljanje javne službe po določbah 25., 26. in 27. člena tega zakona se lahko da tudi
podjetju, društvu, drugi organizaciji ali posamezniku, ki izpolnjuje za opravljanje javne službe predpisane
pogoje.
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Zakon o zunanjih
zadevah

2. odst. 45. Člena

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

Vsem diplomatom je prepovedano ukvarjati se s pridobitno dejavnostjo, razen:
1......
2......
3. interesnega delovanja v političnih strankah, društvih in ustanovah, ki je združljivo z njihovo funkcijo;
4. delovanja v sindikatih, strokovnih združenjih in drugih oblikah varovanja interesov iz delovnega
razmerja.
40

41

Zakon o žrtvah
vojnega nasilja

Zakon o varovanju
podzemnih jam

Ministrstvo, pristojno za žrtve vojnega
nasilja

5. odst. 2. člena
Društvom žrtev vojnega nasilja se lahko podeli status društva, ki deluje v javnem interesu. O podelitvi
statusa odloča ministrstvo, pristojno za žrtve vojnega nasilja, na podlagi temeljnega akta in programa
društva, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena zlasti na področju socialno zdravstvenega skrbstva in
zgodovinskega izročila okoliščin in trpljenja žrtev vojnega nasilja ter na podlagi dejanske aktivnosti in
porabe sredstev društva v določenem obdobju, iz katerih je razvidno, da delovanje društva presega
interese njegovih članov. Kriteriji za presojo o določitvi statusa društva so še pretežna poraba sredstev
društva za namene javnega interesa, zagotovljen nadzor nad porabo javnih sredstev in pogodbeno
urejena razmerja med društvom in ministrstvom, pristojnim za uresničevanje dejavnosti, ki so javni
interes.
16. člen
(potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje)
…
(2) Zaradi varstva jam in izvajanja nadzora nad odkrivanjem in raziskovanjem jam se vzpostavi zbirka o
fizičnih osebah, ki so pridobile potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje, ki jo
upravlja ministrstvo, pri čemer se lahko uporabljajo osebni podatki o teh osebah.
…
(4) Ministrstvo vpiše v zbirko iz drugega odstavka tega člena tudi tujca ali tujko (v nadaljnjem besedilu:
tujec) na podlagi izkazanega članstva te osebe v društvu, ki se ukvarja z jamarskim delovanjem in je član
mednarodne zveze takih društev.
…
27. člen
(izbor skrbnika)
…
(4) Če se prijavi več kandidatov ali kandidatk (v nadaljnjem besedilu: kandidat), ki enakovredno
izpolnjujejo razpisne pogoje, in ne gre za primer iz prejšnjega odstavka, ima v postopku izbora
prednostno pravico jamarsko društvo, ki deluje v javnem interesu, in je jamo raziskalo, ustrezno
dokumentiralo ter skrbelo zanjo do objave javnega natečaja.
…
32. člen
(začasno zavarovanje)
…
(3) Skrbnik iz prejšnjega odstavka je lahko upravljavec zavarovanega območja, ki ga je ustanovila
država, jamarsko društvo, ki deluje v javnem interesu, ali organizacija, pristojna za ohranjanje narave.
…
4. točka 47. Člena
(neposredni nadzor)
(4) Jamarska društva, ki delujejo v javnem interesu, lahko organizirajo prostovoljne nadzornike, ki so

40

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

42

Zakon o tujcih

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

člani društva, za neposredni nadzor nad odprtimi jamami, ki niso predmet koncesije ali skrbništva.
56. člen
(omejitev gibanja tujca, ki mora zapustiti državo)
…
(3) Tujca iz prvega odstavka tega člena, ki ga zaradi posebnih razlogov ali potreb ni mogoče nastaniti v
centru, se v soglasju s socialnovarstvenim zavodom, na stroške centra, nastani v socialnovarstvenem
zavodu ali zagotovi drugo ustrezno institucionalno varstvo.
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82. člen
(pomoč pri integraciji tujcev)
…
(2) Državni in drugi organi, organizacije in združenja sodelujejo zlasti:
- s pristojnimi organi glede hitrejšega vključevanja tujcev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje
Republike Slovenije;
- z mednarodnimi organizacijami glede vprašanj migracije in integracije tujcev.
6. člen

Predlog zakona o
verskih skupnostih

Osebe, ki so v bolnišnicah, domovih za ostarele, v zaporih ali drugih javnih zavodih, in ki iz zdravstvenih
in drugih razlogov ne morejo obiskovati verskih obredov izven omenjenih zavodov, lahko na njihovo željo
ali na željo njihovih svojcev obišče oseba pooblaščena za izvajanje duhovniške dejavnosti.
Dejavnost iz prvega odstavka se izvaja v skladu s pogoji, ki jih določi z notranjim aktom pristojni organ
javnega zavoda ali zavoda, ki ima koncesijo za opravljanje javne službe.
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Predlog zakona o
društvih

31. člen
(podelitev statusa)

26. člen
(pridobitna dejavnost)

Status društva v javnem interesu podeli
društvu ministrstvo, pristojno za področje,
na katerem društvo deluje (v nadaljnjem
besedilu: pristojno ministrstvo).

Društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti
določa zakon.

Če deluje društvo na področjih, ki so v
pristojnosti več ministrstev, status iz
prejšnjega odstavka podeli ministrstvo, ki
je pristojno za pretežni del dejavnosti
društva.
Če društvo deluje na področju, za katerega
ni pristojno nobeno ministrstvo, podeli
status statusa društva iz prvega odstavka
tega člena ministrstvo, pristojno za
upravo.
O podelitvi oziroma odvzemu statusa
društva v javnem interesu, mora pristojno

41

Društvo lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti z društvenimi sredstvi drugim osebam
na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

V. DRUŠTVO V JAVNEM INTERESU
30. člen
(pogoji)
Društvu se lahko v skladu s tem zakonom in posebnimi predpisi podeli status društva, ki deluje v javnem
interesu, če njegovo delovanje na določenem področju presega interese njegovih članov in je
splošnokoristno (v nadaljnjem besedilu: društvo v javnem interesu).
Društvu se lahko podeli status iz prejšnjega odstavka, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje:
- da ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu,
- da deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa,
- da je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljalo za opravljanje te dejavnosti ter da je redno izvajalo
programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

ministrstvo v 8 dneh obvestiti pristojni
organ.

1. odst. 48. člena
(evidenca društev v javnem interesu)
Evidenco društev v javnem interesu vodi
pristojno ministrstvo.

Pravica/obveznost

- da ima izdelane programe bodočega delovanja,
- da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja,
- da je likvidno.
S posebnimi predpisi se podrobneje opredeli področje delovanja oziroma dejavnosti, ki so v javnem
interesu, lahko pa se določijo tudi posebni pogoji za pridobitev tega statusa.

35. člen
(pridobitev statusa s posebnim zakonom)
Če je društvom s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi njihove splošnokoristne
dejavnosti priznan drug status ali je določeno, da je njihova dejavnost humanitarne narave, ali jim zakon
na drug način neposredno ureja opravljanje in financiranje dejavnosti, ki je v javnem interesu, se šteje,
da so takšna društva, društva v javnem interesu, na podlagi tega zakona.
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Predlog Zakona o
organizaciji in
financiranju
znanstvene in
raziskovalnorazvojne
dejavnosti

IX. USTANOVE NA PODROČJU ZNANSTVENE IN RAZISKOVALNO-RAZVOJNE DEJAVNOSTI
Ustanovam, ki delujejo na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti lahko minister z
odločbo podeli javno pooblastilo za opravljanje naslednjih nalog:
- odločanje o podeljevanju štipendij
- odločanje v sistemu spremljanja in razvoja znanstvenih kadrov.
…
Društva, ki delujejo na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti v javnem interesu (v
nadaljnjem besedilu: društva) in katerih namen in delovanje presegata uresničevanje interesov njihovih
članov, lahko predlagajo ministru, da jim dodeli status društva, ki deluje v javnem interesu.
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Nacionalni
program
socialnega varstva
do leta 2005

IV. NALOGE DRŽAVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VA
2. Storitve javne službe in dajatve, ki jih zagotavlja država
…..
Javno službo bodo izvajali:
- javni socialno varstveni zavodi, ki jih ustanovijo država ali občine,
- nevladne organizacije, ki pridobijo koncesijo za opravljanje javne službe,
- druge pravne osebe in zasebniki, ki pridobijo koncesijo za opravljanje javne službe.
…..

3. Druge socialnovarstvene storitve
Pomemben delež dejavnosti socialnega varstva predstavljajo storitve, ki jih kot izvirne programe razvijajo
in izvajajo socialne službe na področjih zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in pravosodja ali
naloge, ki jih opravljajo socialne službe v gospodarstvu ter programi nevladnih organizacij, združenj in
zasebnikov.
42

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

Država si bo prizadevala, da bi storitve tudi omenjenih izvajalcev povezala v enovit sistem, ter
vzpodbujala njihove nosilce, da bi jih lahko razvijali v okviru lastnih dejavnosti.

VII. IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE MREŽ SOCIALNOVARSTVENIH DEJAVNOSTI, KI JIH BO
VZPODBUJALA IN SOFINANCIRALA DRŽAVA PREKO SKUPNEGA PROGRAMA
Država ugotavlja, da poleg socialnovarstvenih storitev, ki jih določa zakon kot javno službo, predstavljajo
pomemben delež celovitega sistema socialnega varstva tudi druge dejavnosti, ki zlasti dopolnjujejo javno
službo ali pa ponujajo razne alternativne programe. Pogosto so nosilci teh dejavnosti civilna združenja,
nevladne organizacije in zasebniki. Njihovi programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo oblike
prostovoljnega dela in dobrodelnosti.
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2. Izhodišča nacionalne strategije razvoja športa
Cilji in naloge
3. tč.

Nacionalni
program športa v
Republiki Sloveniji

3. Temelj vrhunskega športa je kakovostna športna vzgoja, kjer je posebej pomembna primerna priprava
mladih, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport. Prav njihovim programom bo treba dati največjo
vsebinsko, metodološko in materialno-finančno podporo. Odločilno vlogo pri tem morajo opraviti društva,
nacionalne panožne športne zveze, Olimpijski komite Slovenije - združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ),
šole, lokalne skupnosti in država.
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Nacionalni
program varstva
okolja

Potrošniške
organizacije
in
neprofitne strokovne organizacije

druge

9. Javne službe na področju varstva potrošnikov

Dejavnosti s področja varstva potrošnikov se opravljajo kot javna služba, katere trajnost in nemotenost
opravljanja zagotavlja v javnem interesu Republika Slovenija. Javna služba se ne opravlja z namenom
pridobivanja dobička.
Kot javna služba se po tretjem odstavku 66. člena zakona o varstvu potrošnikov opravljajo naslednje
dejavnosti:
- svetovanje potrošnikom;
- obveščanje in izobraževanje potrošnikov;
- izvajanje primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev.
Obseg javne službe se po četrtem odstavku istega člena določi z nacionalnim programom. Javno službo
lahko na podlagi koncesije (68. člen zakona o varstvu potrošnikov) opravljajo potrošniške organizacije in
druge neprofitne strokovne organizacije.
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Pravilnik o
podelitvi statusa
društva, ki deluje
v javnem interesu
na področju
vzgoje in
izobraževanja

1. in 2. odst. 3. člena

2. člen

O podelitvi statusa društva v javnem
interesu odloča minister, pristojen za
področje vzgoje in izobraževanja (v
nadaljnjem besedilu: minister).

Društvo, ki opravlja javnokoristne dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja, lahko pridobi status
društva, ki deluje v javnem interesu na podlagi kriterijev ter pod pogoji in po postopku, ki ga določa ta
pravilnik.

Status društva v javnem interesu podeli
minister z odločbo, v skladu s predpisi, ki
urejajo splošni upravni postopek.
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Mednarodno društvo lahko pridobi status društva v javnem interesu po kriterijih in pogojih ter po
postopku, določenem v tem pravilniku, če je v Republiki Sloveniji vpisano v evidenco mednarodnih
društev ali zvez mednarodnih društev.

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

Status društva, ki deluje v javnem
interesu, se podeli za dobo pet let.

II. KRITERIJI IN POGOJI ZA PODELITEV STATUSA DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM
INTERESU
NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

4. člen

5. člen

Če vloži predlog za pridobitev statusa
društva, ki deluje v javnem interesu na
področju vzgoje in izobraževanja društvo,
ki poleg dejavnosti iz prve oziroma pete
alinee 6. člena tega pravilnika opravlja še
drugo dejavnost, ki je v pristojnosti
drugega ministrstva oziroma ministrstev, si
minister za ta del dejavnosti društva pred
izdajo odločbe pridobi soglasje pristojnega
ministra oziroma ministrov.

Društvo, katerega namen ustanovitve in delovanje presega uresničevanje interesov njihovih članov in
pomeni nepridobitno delovanje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, ter je od njegove
ustanovitve preteklo najmanj 5 let, lahko vloži predlog, da se mu podeli status društva, ki deluje v
javnem interesu.

Minister lahko izda v skladu s tem
pravilnikom
na
predlog
drugega
ministrstva
predhodno
soglasje
za
pridobitev statusa društva, ki deluje v
javnem interesu, za tisti del dejavnosti
društva, ki je v pristojnosti njegovega
ministrstva.

12. člen
Ministrstvo vodi evidenco društev, ki so
pridobila status društev, ki delujejo v
javnem interesu na področju vzgoje in
izobraževanja (v nadaljnjem besedili:
evidenca). Podatki, vpisani v evidenci, so
javni.

1. odst. 9. člena
Če društvo izpolnjuje kriterije oziroma
pogoje, določene s tem pravilnikom, mu
minister podeli status društva, ki deluje v
javnem interesu, za obdobje 5 let.

Podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, ureja poseben predpis.

6. člen
Društvo deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, če poleg kriterijev iz prejšnjega
člena hkrati izpolnjuje še naslednje pogoje:
- če je iz predloženega temeljnega akta društva in na pristojnih organih sprejetega programa dela
razvidno, da društvo opravlja javnokoristno dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja,
- opravlja javnokoristno dejavnost tudi za nečlane društva in širšo javnost,
- pretežni del svojih prihodkov uporablja za delovanje v javno korist,
- je društvo ali njegov član prejemnik priznanj na lokalni, regionalni, državni ali mednarodni ravni ali je
delovanje društva javno priznano ali potrjeno na drug način,
- če dejavnost in naloge društva oziroma programi in projekti ki jih izvaja, v pretežni meri sodijo na
področje vzgoje in izobraževanja,
- če s svojim delovanjem pomembno prispeva k boljši organizaciji in razvoju področja vzgoje in
izobraževanja; in vsaj enega od naslednjih pogojev:
- če vzpodbuja interes za različne oblike vzgoje in izobraževanja, ki niso vključene v institucionalne oblike
vzgoje in izobraževanja,
- dopolnjuje in razvija vsebine, povezane z vzgojo in izobraževanjem,
- prispeva k pestrejši izbiri interesnih dejavnosti za predšolske otroke in učence ter izbirnih vsebin za
vajence, dijake in študente,
- omogoča pridobivanje dodatnih strokovnih znanj za posameznike, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno
delo,
- posreduje vsebine, ki poudarjajo spoštovanje univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih
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VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

kultur,
- razvija projekte in programe, ki prispevajo k ekološki osveščenosti otrok, učencev, vajencev, dijakov in
študentov,
- izvaja dopolnilno izobraževanje za mladino in odrasle,
- s svojo dejavnostjo prispeva k ohranjanju in razvoju identitete, kulture in jezika slovenskega naroda,
zamejskih Slovencev in zdomcev, manjšin in Romov,
- izdaja strokovne revije, mladinsko periodiko in knjižne publikacije oziroma izvaja založniški program
nacionalnega pomena,
- je organizator, nosilec ali pooblaščeni izvajalec državnih srečanj in tekmovanj v znanju,
- je organizator, nosilec ali pooblaščeni izvajalec mednarodnih tekmovanj in olimpiad v znanju.
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Pravilnik o
društvih, ki
delujejo v javnem
interesu na
področju kulture

4. člen
Društvo, ki želi pridobiti status društva, ki
deluje v javnem interesu, mora na
ministrstvo, pristojno za kulturo, vložiti
predlog.

5. člen
Če društvo izpolnjuje pogoje, določene s
tem pravilnikom, mu minister lahko podeli
status društva, ki deluje v javnem interesu
na področju kulture.

8. člen
Ministrstvo, pristojno za kulturo (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vodi
evidenco društev, ki so pridobila status
društev, ki delujejo v javnem interesu na
področju kulture (v nadaljnjem besedilu:
evidenca). Podatki, vpisani v evidenci, so
javni.
Odločba o podelitvi oziroma izgubi statusa
se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

KRITERIJI ZA PODELITEV STATUSA
2. člen
Društva na področju kulture, katerih namen ustanovitve in delovanje presega uresničevanje interesov
njihovih članov in pomeni nepridobitno delovanje v javnem interesu na področju ustvarjanja,
posredovanja in varovanja kulturnih vrednot nepretrgano najmanj pet let, lahko zahtevajo, da se jim
podeli status društva, ki deluje v javnem interesu.

3. člen
Društvo deluje v javnem interesu na področju kulture, če delovanje pomeni hkratno izpolnjevanje vseh
naslednjih pogojev:
- opravlja javnokoristno dejavnost tudi za nečlane društva in širšo javnost;
- pretežni del svojih prihodkov uporablja za delovanje v javno korist;
- redno deluje na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot javnosti ter s svojim
delovanjem bistveno prispeva k slovenski kulturi;
in enega od dalje navedenih:
- redno deluje na področju poglabljanja strokovnih znanj iz ustvarjanja, posredovanja in varovanja
kulturnih vrednot in s tem prispeva k izobraževanju za poklice v kulturi;
- je s svojim delovanjem pomembno prispevalo k dostopnosti kulturnih dobrin in k razvoju kulturnih
dejavnosti oziroma k promociji Republike Slovenije in k povečanju njenega ugleda v menarodni
skupnosti;
- redno izvaja kulturno dejavnost na področju kulturne vzgoje, ki pomeni prispevek k dvigu kulturne
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VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

zavesti prebivalcev in k njihovemu vključevanju v kulturno življenje;
- redno izvaja kulturno dejavnost v zvezi s poglabljanjem strokovnih znanj na področju ustvarjanja,
posredovanja ali varovanja kulturnih vrednot, ki pomeni prispevek k izobraževanju kulturnih poklicev;
- da trajneje izvajajo dejavnost na področju varstva kulturne dediščine in kulturnih vrednot na področju
naravne dediščine;
- da je dejavnost društva trajneje usmerjena k širši kulturni javnosti (manjšinskih skupnosti, Romov in
priseljencev v Republiki Sloveniji, zamejskih Slovencev in Slovencev po svetu) ter k spodbujanju
kulturnega sožitja večinskega naroda in etničnih manjšin.
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Pravilnik o
podelitvi statusa
društva, ki deluje
v javnem interesu
na področju športa

3. člen
(postopek priznanja)

2. člen
(mednarodno društvo, zveza društev)

O podelitvi statusa društva, ki deluje v
javnem interesu na področju športa,
odloča minister, pristojen za šport (v
nadaljnjem besedilu: minister).

Mednarodno društvo lahko pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa po
kriterijih in pogojih ter po postopku, določenem v tem pravilniku, če je v Republiki Sloveniji vpisano v
evidenco mednarodnih društev ali zvez mednarodnih društev.

II. KRITERIJI IN POGOJI ZA PODELITEV STATUSA DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM
INTERESU NA PODROČJU ŠPORTA

4. člen
(pristojnost več ministrstev)

5. člen
(kriteriji)

Če vloži predlog za pridobitev statusa
društva, ki deluje v javnem interesu na
področju športa, društvo, ki poleg
dejavnosti iz prve oziroma druge točke 6.
člena tega pravilnika opravlja še drugo
dejavnost, ki je v pristojnosti drugega
ministrstva oziroma ministrstev, minister
za ta del dejavnosti društva pred izdajo
odločbe, pridobi soglasje pristojnega
ministra oziroma ministrov.

Društvo, katerega namen ustanovitve in delovanje presegata uresničevanje interesov njegovih članov in
pomeni nepridobitno delovanje v javnem interesu na področju športa ter sta od njegove ustanovitve
pretekli najmanj 2 leti, lahko vloži predlog, da se mu podeli status društva, ki deluje v javnem interesu
na področju športa.

Minister izda v skladu s tem pravilnikom,
na
predlog
drugega
ministrstva,
predhodno soglasje za pridobitev statusa
društva, ki deluje v javnem interesu, za
tisti del dejavnosti društva, ki se izvaja na
področju športa.

1. odst. 9. člena
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Ta pravilnik se uporablja tudi za zveze društev, ki so organizirane in registrirane v skladu z zakonom o
društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99).

Status društva, ki deluje v javnem interesu
na področju športa podeli minister z
odločbo, v skladu s predpisi, ki urejajo
splošni upravni postopek.

6. člen
(pogoji)
Društvo lahko pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, če poleg kriterijev
iz prejšnjega člena hkrati izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. da je iz predloženega temeljnega akta društva in na pristojnih organih sprejetega programa dela
razvidno, da društvo deluje v javnem interesu na področju športa,
2. dejavnost in naloge društva oziroma programi in projekti ki jih izvaja, v pretežni meri sodijo na
področje športa,
3. deluje v javnem interesu tudi za nečlane društva in širšo javnost,

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

(odločba)

4. pretežni del svojih prihodkov uporablja za izvajanje dejavnosti, ki je v javnem interesu športa,

Če društvo izpolnjuje kriterije oziroma
pogoje, določene s tem pravilnikom, mu
minister podeli status društva, ki deluje v
javnem interesu na področju športa, za
dobo pet let.

5. če se večino članstva aktivno ukvarja s športom,

12. člen
(razvid društev)

6. da je društvo član nacionalne panožne športne zveze ali druge športne zveze.

15. člen
(poseben postopek pridobitve statusa)

Ministrstvo vodi razvid društev s statusom,
pridobljenim v skladu s tem pravilnikom.

Društva, ki so bila v letu pred uveljavitvijo tega pravilnika sofinancirana iz državnega ali lokalnih
proračunov iz postavke, namenjene športu, na podlagi Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), se upoštevajo kot
društva, ki delujejo v javnem interesu na področju športa.

Podatki, vpisani v razvid, so javni.

…..
Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, pridobljen po tem členu, traja, dokler je
društvo sofinancirano iz državnega ali lokalnih proračunov iz postavke, namenjene športu.
…..
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Pravilnik o
kriterijih za
podelitev statusa
društva, ki deluje
v javnem interesu
na področju
izvajanja družinske
politike

4. člen

2. člen

O podelitvi statusa društva v javnem
interesu odloča minister, pristojen za
družino (v nadaljnjem besedilu: minister)
na
predlog
tričlanske
komisije
(v
nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo
imenuje iz predstavnikov socialne zbornice
in ministrstva.

Društvo, ki opravlja dejavnosti s področja dela z družinami, ki so v skladu z usmeritvami družinske
politike, opredeljenimi v Resoluciji o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji, lahko
pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju družine (v nadaljnjem besedilu: društvo v
javnem interesu), pod pogoji in po postopku, ki ga določa ta pravilnik.

Status društva v javnem interesu podeli in
odvzame minister z odločbo.
Status se podeli za dobo petih let.

10. člen
Ministrstvo vodi evidenco društev v
javnem interesu (v nadaljevanju: evidenca
društev).

Mednarodno društvo lahko pridobi status društva v javnem interesu po kriterijih, določenih v tem
pravilniku, če je v Republiki Sloveniji vpisano v evidenco mednarodnih društev in zvez mednarodnih
društev.

II. KRITERIJI ZA PODELITEV STATUSA
3. člen
Društvu se podeli status društva v javnem interesu, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. iz predloženega temeljnega akta društva in na pristojnih organih društva sprejetega programa dela je
razvidno, da društvo opravlja javno koristno dejavnost s področja družinske politike v skladu z Resolucijo
o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji, zlasti dejavnosti in posebne službe, ki
krepijo avtonomnost družine, ter s svojimi programi podpira delovanje družine ali delno prevzema
posamezne njene funkcije;

Podatki, vpisani v evidenco, so javni.
2. dejavnost in naloge društva oziroma programi in projekti, ki jih izvaja, v pretežni meri sodijo na
področje družinskega varstva;
3. na področju dela z otroki in mladostniki ustvarja pogoje za njihov zdrav razvoj in zadovoljevanje
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Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

posebnih potreb;
4. dopolnjuje in razvija vsebine, povezane z družinsko politiko;
5. omogoča pridobivanje dodatnih strokovnih znanj za posameznike, ki opravljajo posamezne naloge s
področja družinske politike;
6. izdaja strokovno literaturo s področja družine;
7. je organizator ali nosilec mednarodnih srečanj s področja družine;
8. je društvo ali njegov član prejemnik priznanj na lokalni, regionalni, državni ali mednarodni ravni ali je
delovanje društva javno priznano ali potrjeno na drug način;
9. opravlja javno koristno dejavnost za člane in nečlane;
10. opravlja te dejavnosti že najmanj dve leti;
11. z opravljanjem teh dejavnosti ne ustvarja dobička, oziroma morebitni dobiček porabi za izvajanje
osnovne dejavnosti;
12. zagotavlja strokovno usposobljen kader za vodenje javno koristnih dejavnosti;
13. je iz programa razvidno, da dejavnost opravlja v skladu s sprejetim kodeksom etičnih načel v
socialnem varstvu.
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Pravilnik o
kriterijih za
podelitev statusa
društva, ki deluje
v javnem interesu
na področju žrtev
vojnega nasilja

6. člen

2. člen

Status društva, ki deluje v javnem
interesu, podeli ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.

Društvo žrtev vojnega nasilja, katerega namen ustanovitve in delovanja je, poleg zadovoljevanja
interesov članstva, tudi opravljanje dejavnosti, ki so javno koristne, lahko na podlagi vloge ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pridobi status društva, k deluje v
javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: društvo v javnem interesu).

Če društvo ne izpolnjuje pogojev tega
pravilnika, se vloga za pridobitev statusa
društva v javnem interesu zavrne.

7. člen
Izpolnjevanje pogojev za pridobitev
statusa društva v javnem interesu preverja
ministrstvo najmanj vsakih pet let.
…..

1. odst. 10. člena
Ministrstvo
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vodi

evidenco

društev

v

Če je na področju organizirane dejavnosti žrtev vojnega nasilja ustanovljeno več društev z enakimi ali
podobnimi nalogami ali imajo v svojih temeljnih in programskih aktih opredeljene enake oziroma
podobne cilje, se status društva v javnem interesu lahko podeli le zvezi društev ali zvezi oziroma društvu,
ki po programu uresničuje največji del javno koristnega interesa.

3. člen
Šteje se, da društvo žrtev vojnega nasilja deluje v javnem interesu, če njegova dejavnost pomeni
dopolnitev organizirane skrbi za žrtve vojnega nasilja na področju socialno-zdravstvenega varstva,
ohranjanja in razvoja zgodovinskih izročil ter spominskih svečanosti, ohranjanja in izvajanja mirovnega
poslanstva doma in v tujini ali v mednarodnih organizacijah, obnavljanja in vzdrževanja spominskih
obeležij ter grobov in grobišč žrtev vojnega nasilja, uveljavljanja in razvijanja informativne in
publicistične dejavnosti na področju žrtev vojnega nasilja ter nudenja pomoči državnim organom pri
uresničevanju pravic po zakonu o žrtvah vojnega nasilja ter zakonu o skladu za poplačilo vojne škode.
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Pravica/obveznost

javnem interesu.

4. člen
Delovanje društva žrtev vojnega nasilja na področjih iz prejšnjega člena, se izkazuje z letnim ali
posebnim programom dela in izvajanjem storitev, ki jih društvo žrtev vojnega nasilja izvaja kot pretežno
društveno dejavnost.
Pogoji za presojo statusa društva v javnem interesu so še:
- pretežna poraba sredstev društva za namene javnega interesa,
- izkaz društva žrtev vojnega nasilja o namenski porabi javnih sredstev,
- zagotovljen nadzor nad porabo javnih sredstev,
- pogodbeno urejena razmerja med društvom žrtev vojnega nasilja in ministrstvom zaradi uresničevanja
dejavnosti, ki so javni interes.
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Pravilnik o
kriterijih za
podelitev statusa
društva, ki deluje
v javnem interesu
na področju vojnih
invalidov

6. člen

2. člen

Status društva, ki deluje v javnem
interesu, podeli ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.

Društvo vojnih invalidov, katerega namen ustanovitve in delovanja je, poleg zadovoljevanja interesov
članstva, tudi opravljanje dejavnosti, ki so javno koristne, lahko na podlagi vloge ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pridobi status društva, ki deluje v javnem
interesu (v nadaljnjem besedilu: društvo v javnem interesu).

Če društvo ne izpolnjuje pogojev tega
pravilnika, se vloga za pridobitev statusa
društva v javnem interesu zavrne.

1. odst. 7. člena
Izpolnjevanje pogojev za pridobitev
statusa društva v javnem interesu preverja
ministrstvo najmanj vsakih pet let.

1. odst. 10. člena
Ministrstvo vodi
javnem interesu.

evidenco

društev

v

Če je na področju vojnih invalidov ustanovljeno več društev z enakimi ali podobnimi nalogami ali imajo v
svojih temeljnih in programskih aktih opredeljene enake oziroma podobne cilje, se status društva v
javnem interesu lahko podeli le zvezi društev (krovni organizaciji) ali zvezi oziroma društvu, ki po
programu uresničuje največji del javno koristnega interesa.

3. člen
Šteje se, da društvo vojnih invalidov deluje v javnem interesu, če njegova dejavnost pomeni dopolnitev
organizirane skrbi za vojne invalide na področju socialno-zdravstvenega varstva, rehabilitacije in
vključevanja invalidov v okolje in delo, ohranjanja in razvoja zgodovinskih izročil ter spominskih
svečanosti, ohranjanja in izvajanja mirovnega poslanstva doma in v tujini ali v mednarodnih
organizacijah, obnavljanja in vzdrževanja spominskih obeležij ter grobov in grobišč padlih borcev,
uveljavljanja in razvijanja informativne in publicistične dejavnosti na področju posebnega varstva vojnih
invalidov ter nudenja pomoči državnim organom pri uresničevanju pravic po zakonu o vojnih invalidih in
zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991.

4. člen
Delovanje društva vojnih invalidov na področjih iz prejšnjega člena, se izkazuje z letnim ali posebnim
programom dela in izvajanjem storitev, ki jih društvo vojnih invalidov izvaja kot pretežno društveno
dejavnost.
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VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

Pogoji za presojo statusa društva v javnem interesu so še:
- pretežna poraba sredstev društva za namene javnega interesa,
- izkaz društva vojnih invalidov o namenski porabi javnih sredstev,
- zagotovljen nadzor nad porabo javnih sredstev,
- pogodbeno urejena razmerja med društvom vojnih invalidov in ministrstvom zaradi uresničevanja
dejavnosti, ki so javni interes.
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Pravilnik o
kriterijih za
podelitev statusa
društva, ki deluje
v javnem interesu
na področju
kmetijstva,
gozdarstva,
lovstva, ribištva,
veterinarstva ali
prehrane

1. odst. 4. člena

2. člen

Izpolnjevanje kriterijev za pridobitev
statusa se preverja vsakih pet let.

Društvo, ki deluje na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, veterinarstva ali prehrane, in
katerega delovanje presega interese njegovih članov, lahko pridobi status društva, ki deluje v javnem
interesu na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, veterinarstva ali prehrane (v nadaljnjem
besedilu: društvo v javnem interesu), pod pogoji in po postopku, ki ga določa ta pravilnik.

5. člen
O podelitvi statusa društva v javnem
interesu odloča minister, pristojen za
področje kmetijstva, gozdarstva, lovstva,
ribištva, veterinarstva oziroma prehrane (v
nadaljnjem besedilu: minister) na predlog
komisije, ki ima vsaj tri člane in jo imenuje
minister. V komisiji so poleg predstavnikov
ministrstva lahko tudi zunanji strokovnjaki.

Mednarodno društvo lahko pridobi status društva v javnem interesu po kriterijih, določenih v tem
pravilniku, če se ustanovi ali ima sedež na območju Republike Slovenije.

II. KRITERIJI ZA PODELITEV STATUSA
3. člen
Društvo deluje v javnem interesu, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- da namen njegove ustanovitve in delovanje presega interese članov;

O podelitvi statusa izda minister odločbo v
upravnem postopku.

7. člen
Ministrstvo vodi register društev v javnem
interesu (v nadaljnjem besedilu: register
društev).

- da iz temeljnega akta društva in programa dela izhaja, da društvo opravlja javnokoristno dejavnost na
področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, veterinarstva ali prehrane (v nadaljnjem besedilu:
javnokoristna dejavnost);
- da je od njegove ustanovitve minilo najmanj dve leti;
- da z opravljanjem dejavnosti ne ustvarja dobička oziroma morebitni dobiček porabi za izvajanje
osnovne dejavnosti in

Podatki, vpisani v register, so javni.
- da javnokoristno dejavnost opravlja za člane in nečlane društva.
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Pravilnik o
kriterijih za
podelitev statusa
društva, ki deluje
v javnem interesu
na področju
gospodarstva

3. člen

2. člen

Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo vodi
ločene evidence društev iz posameznih
sektorjev in enotno zaporedno evidenco
vseh društev, ki jim je minister podelil ali
zavrnil podelitev statusa za delovanje
društva v javnem interesu.

Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju gospodarstva, se podeli z odločbo za pet let.

II. KRITERIJI ZA PODELITEV STATUSA
4. člen
Šteje se, da društvo deluje v javnem interesu, če:

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

1. odst. 5. člena

- namen njegove ustanovitve in delovanje presega interese članov,

Izpolnjevanje pogojev za pridobitev
statusa društva, ki deluje v javnem
interesu na področju gospodarstva, se
preverja vsakih pet let.

- je od njegove ustanovitve minilo najmanj 5 let,

1. odst. 6. člena
Ministrstvo vodi postopek in izda odločbo v
skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni
postopek.

- je za svoje delovanje že prejelo državno priznanje ali priznanje mednarodne organizacije ali skupnosti,
- je za izvedbo posameznih projektov in programov že prejelo javna sredstva,
- je s svojim delovanjem pomembno prispevalo k promociji Republike Slovenije oziroma k povečanju
njenega ugleda v mednarodni skupnosti,
- pretežni del svojih prihodkov uporablja za delovanje v javno korist.

7. člen
Ministrstvo vodi evidenco društev, ki so
pridobila status.
Podatki, vpisani v evidenco, so javni.
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Pravilnik o
kriterijih za
podelitev statusa
društva, ki deluje
v javnem interesu
na področju
socialnega varstva

3. člen

2. člen

O podelitvi statusa društva v javnem
interesu odloča minister, pristojen za
področje socialnega varstva (v nadaljnjem
besedilu: minister) na predlog tričlanske
komisije, ki jo imenuje iz predstavnikov
socialne zbornice in ministrstva.

Društvo, ki opravlja javnokoristne dejavnosti na področju socialnega varstva, lahko pridobi status
društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva (v nadaljnjem besedilu: društvo v
javnem interesu), pod pogoji in po postopku, ki ga določa ta pravilnik.

Status društva v javnem interesu podeli in
odvzame minister z odločbo.

2. odst. 6. člena
Najmanj vsakih pet let tričlanska komisija
iz 3. člena tega pravilnika preverja, ali
društvo, ki je pridobilo status društva v
javnem interesu, še vedno izpolnjuje
pogoje za pridobitev tega statusa.

1. odst. 7. člena
Ministrstvo vodi register društev v javnem
interesu (v nadaljevanju: register društev).

Mednarodno društvo lahko pridobi status društva v javnem interesu po kriterijih, določenih v tem
pravilniku, če je v Republiki Sloveniji vpisano v evidenco mednarodnih društev in zvez mednarodnih
društev.

II. KRITERIJI ZA PODELITEV STATUSA DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU
4. člen
Društvu se podeli status društva v javnem interesu, če:
1. predloži temeljni akt društva in na pristojnih organih društva sprejet program dela, iz katerega je
razvidno, da društvo opravlja javnokoristno dejavnost na področju preprečevanja ali odpravljanja
socialnih stisk in težav posameznikov, družin ali skupin prebivalstva;
2. z opravljanjem javnokoristne dejavnosti ne ustvarja dobička oziroma morebitni dobiček porabi za
izvajanje osnovne dejavnosti;
3. opravlja javnokoristno dejavnost za člane in nečlane društva;
4. zagotavlja strokovno usposobljen kader za vodenje javnokoristnih dejavnosti;
5. je iz programa razvidno, da zagotavlja opravljanje javnokoristne dejavnosti v skladu s sprejetim
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VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

58

Pravilnik o
kriterijih za
podelitev statusa
društva, ki deluje
v javnem interesu

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu.

3. člen

1. člen

Društvo vloži zahtevo za podelitev statusa
pri Ministrstvu za notranje zadeve (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Ta pravilnik določa kriterije za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju, za
katero ni pristojno drugo ministrstvo, postopek za podelitev in izgubo takšnega statusa ter vpis v
evidenco društev, ki delujejo v javnem interesu.

2. člen

Status se podeli z odločbo za dobo petih
let.

Društvo deluje v javnem interesu, če:

1. odst. 5. člena

- namen njegove ustanovitve in delovanje presega interese članov;

Izpolnjevanje kriterijev za pridobitev
statusa se preverja vsakih pet let.

- je od njegove ustanovitve minilo najmanj 5 let;

6. člen

- je za svoje delovanje že prejelo državno priznanje ali priznanje mednarodne organizacije ali skupnosti;

Ministrstvo vodi postopek in izda odločbo v
skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni
postopek.

- je za izvedbo posameznih projektov in programov že prejelo javna sredstva;

8. člen
Ministrstvo vodi evidenco društev, ki so
pridobila status.
Podatki, vpisani v evidenco, so javni.
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Pravilnik o
kriterijih za
podelitev statusa
društva, ki deluje
v javnem interesu
na področju vojnih
veteranov in
urejanju vojnih
grobišč

- je s svojim delovanjem pomembno prispevalo k promociji Republike Slovenije oziroma k povečanju
njenega ugleda v mednarodni skupnosti;
- pretežni del svojih prihodkov uporablja za delovanje v javno korist.

6. člen

2. člen

Status društva, ki deluje v javnem
interesu, podeli minister za delo, družino in
socialne zadeve.

Veteransko društvo, katerega namen ustanovitve in delovanje je, poleg zadovoljevanja interesov
članstva, tudi opravljanje dejavnosti, ki so javno koristne, lahko na podlagi vloge ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pridobijo status društva, ki deluje v
javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: društvo v javnem interesu).

Če društvo ne izpolnjuje pogojev tega
pravilnika, se vloga za pridobitev statusa
društva v javnem interesu zavrne.

1. odst. 7. člena
Izpolnjevanje pogojev za pridobitev
statusa društva v javnem interesu preverja
ministrstvo najmanj vsakih pet let.

10. člen
Ministrstvo
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II. KRITERIJI ZA PODELITEV STATUSA
4. člen

vodi

evidenco

društev

v

Če je na področju dejavnosti vojnih veteranov ali varstva vojnih grobišč več društev z enakimi nalogami
in z dejavnostjo za isto zgodovinsko obdobje ali imajo opredeljene enake oziroma podobne cilje, se
status društva v javnem interesu lahko podeli le zvezi društev (krovni organizaciji) ali društvu, ki
uresničuje največji del javno koristnega interesa.

3. člen
Šteje se, da veterinarsko društvo deluje v javnem interesu, če njegova dejavnost pomeni dopolnitev
organizirane skrbi za vojne veterane na področju socialno-zdravstvenega varstva, ohranjanja in razvoja
zgodovinskih izročil ter spominskih svečanosti, ohranjanja in izvajanja mirovnega poslanstva veteranske
organizacije doma in v tujini ali v mednarodnih organizacijah, obnavljanja in vzdrževanja spominskih
obeležij in vojnih grobišč, uveljavljanja in izvajanja informativne ter publicistične dejavnosti na področju

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

javnem interesu.

Pravica/obveznost

vojnega veteranska in vojnih grobišč, izvajanje pogrebnih časti in pomoč državnim organom pri
uresničevanju pravic upravičencem po zakonu o vojnih veteranih in s področja varstva vojnih grobišč.

4. člen
Dopolnitev organizirane skrbi za vojne veterane in organizirane skrbi za vojna grobišča se izkazuje z
letnim ali posebnim programom in storitvami, ki jih veteransko društvo izvaja kot pretežno društveno
dejavnost.
Pogoji za presojo statusa društva v javnem interesu so še:
- pretežna poraba sredstev društva za namene javnega interesa,
- izkaz veteranskega društva o namenski porabi javnih sredstev,
- zagotovljen nadzor nad porabo javnih sredstev,
- pogodbeno urejena razmerja med veteranskim društvom in ministrstvom zaradi uresničevanja
dejavnosti, ki so javni interes.
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Pravilnik o
kriterijih za
podelitev statusa
društva, ki deluje
v javnem interesu
na področju
zdravstvenega
varstva

4. člen

2. člen

Izpolnjevanje pogojev za pridobitev
statusa društva, ki deluje v javnem
interesu na področju zdravstvenega
varstva se preverja najmanj vsakih pet let.

Šteje se, da društvo deluje v javnem interesu, če njegova dejavnost pomeni dopolnitev organizirane
skrbi za zdravje prebivalstva in se uresničuje v skladu z nacionalno strategijo "Zdravje za vse",
nacionalnim programom promocije zdravja in Planom in razvojno strategijo zdravstvenega varstva.

6. člen

3. člen
Dopolnitev organizirane skrbi za zdravje prebivalstva se izkazuje s posebnimi programi in storitvami, ki
jih društva izvajajo na naslednjih področjih varovanja zdravja in krepitve zdravstvenega varstva:

Status društva, ki deluje v javnem interesu
na področju zdravstvenega varstva, podeli
minister za zdravstvo.

- preventivna dejavnost,

7. člen

- zdravstvena vzgoja,

Ministrstvo za zdravstvo vodi evidenco
društev, ki so pridobila status društva, ki
deluje v javnem interesu.

- promocija zdravja,
- strokovno izpopolnjevanje,
- založništvo.
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Pravilnik o pogojih
za podelitev
statusa društva, ki
deluje v javnem
interesu na
področju
pospeševanja

2. odst. 2. člena

1. odst. 2. člena

Status društva podeli minister, pristojen za
turizem (v nadaljnjem besedilu: minister),
z odločbo za obdobje štirih let, v skladu s
predpisi, ki urejajo splošni upravni
postopek, če društvo izpolnjuje pogoje,

Društvo, katerega namen ustanovitve in delovanja presega uresničevanje interesov njegovih članov in
pomeni delovanje v javnem interesu na področju pospeševanja turizma, lahko v skladu z določili tega
pravilnika, zaprosi za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu:
status društva).

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

turizma

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

določene s tem pravilnikom.

3. člen
Ministrstvo, pristojno za turizem (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vodi
evidenco društev, ki jim je minister podelil
statusa društva.

1. odst. 8. člena
Izpolnjevanje pogojev za pridobitev
statusa društva se preverja vsake štiri leta.

9. člen
Zahtevo za pridobitev statusa društva, ki
deluje v javnem interesu na področju
pospeševanja turizma, vloži pri ministrstvu
zastopnik društva. Zahtevi za podelitev
statusa mora društvo priložiti:…..

11. člen
Pravilno vloženo zahtevo obravnava
strokovna komisija, ki jo imenuje minister
izmed strokovnjakov na področju turizma.
Strokovna komisija prouči, ali društvo
izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev
statusa društva, ki deluje v javnem
interesu na področju pospeševanja turizma
in o tem v pisni obliki sporoči svoje
mnenje ministru.

1. odst. 12. člena
Po končanem postopku iz prejšnjega člena
minister izda odločbo o podelitvi statusa
društva, ki deluje v javnem interesu na
področju pospeševanja turizma oziroma o
zavrnitvi zahteve, v roku 30 dni od
prejema zahteve.

14. člen
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Pravica/obveznost

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA
5. člen
Šteje se, da društvo deluje v javnem interesu na področju pospeševanja turizma, če namen njegove
ustanovitve in delovanja presega interese članov in je član oziroma je vključeno v aktivnosti lokalne
turistične organizacije ali nacionalne turistične organizacije, skladno s 3. in 5. členom zakona o
pospeševanju turizma, ter če pridobi soglasje občine in mnenje Turistične zveze Slovenije.

6. člen
Namen in delovanje društva v javnem interesu na področju pospeševanja razvoja turizma se izkazuje na
podlagi naslednje vsebine programa aktivnosti društva:
1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
2. ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanja okolja,
3. olepševanje krajev na turističnem območju,
4. organiziranje in usklajevanje prireditev,
5. ozaveščanje prebivalstva in mladine za turizem,
6. promocijsko in informativno dejavnosti v kraju,
7. sodelovanje pri aktivnostih lokalne turistične organizacije.

7. člen
Poleg zahtev iz prejšnjega člena mora društvo za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu
izpolnjevati še naslednje pogoje:
- da sta od njegove ustanovitve minili najmanj 2 leti,
- da je za izvedbo posameznih projektov in programov že prejelo javna sredstva,
- da je s svojim delovanjem pomembno prispevalo k promociji celovite turistične ponudbe,
- da pretežni del svojih prihodkov uporablja za delovanje v javno korist.

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

Ministrstvo vodi evidenco društev, ki so
pridobila status, v katero se vpišejo
naslednji podatki:…..
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Pravilnik o pogojih
za podelitev
statusa društva, ki
deluje v javnem
interesu na
področju znanosti

3. člen

2. člen

Status društva, ki deluje v javnem interesu
na področju znanosti, podeli z odločbo
minister, pristojen za področje znanosti (v
nadaljnjem besedilu: minister) v skladu s
predpisi, ki urejajo splošni upravni
postopek, če izpolnjuje pogoje, določene s
tem
pravilnikom.

Društva na področju znanosti, katerih namen ustanovitve in delovanja presega uresničevanje interesov
njihovih članov in pomeni delovanje v javnem interesu, lahko predlagajo ministru za znanost, da jim
podeli status društva, ki deluje v javnem interesu.

4. člen

Šteje se, da društvo deluje v javnem interesu, če spodbuja ali izvaja namene ali dejavnosti v skladu z
nacionalnim raziskovalnim programom.

Ministrstvo, pristojno za področje znanosti
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vodi
evidenco društev, ki so pridobila status
društva, ki delujejo v javnem interesu na
področju znanosti (v nadaljnjem besedilu:
evidenca).

Spodbujanje ali izvajanje namenov ali dejavnosti društva se izkazuje s projekti in programi, ki jih društva
izvajajo na področjih temeljnega, aplikativnega raziskovanja in razvoja kot tudi prizadevanj pri
sistematični uporabi znanja in razumevanja, pridobljenega z aplikativnim in temeljnim raziskovanjem ter
iz praktičnih izkušenj.

5. člen

Društvo mora za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti,
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

Vpis v evidenco se opravi na podlagi
odločbe o podelitvi statusa društva, ki
deluje v javnem interesu na področju
znanosti.

1. odst. 9. člena
Status društva, ki deluje v javnem interesu
na področju znanosti, se društvu podeli za
dobo petih let, z možnostjo podaljšanja
statusa.

10. člen
Zahtevo za pridobitev statusa društva, ki
deluje v javnem interesu na področju
znanosti (v nadaljnjem besedilu: zahteva)
vloži pri ministrstvu zastopnik društva, ki
deluje v javnem interesu na področju
znanosti (v nadaljnjem besedilu: društvo).
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II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA DRUŠTVA,KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA
PODROČJU ZNANOSTI
7. člen

8. člen

- pogoj, da društvo kot pravna oseba zasebnega prava deluje vsaj v obdobju dveh let pred vložitvijo
zahteve za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti;
- pogoj, da ima društvo dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju znanosti, opredeljene v
temeljnem aktu društva;
- pogoj, da je društvo v obdobju zadnjega leta pred vložitvijo zahteve za podelitev statusa društva, ki
deluje v javnem interesu na področju znanosti, sredstva društva pretežno uporabljalo za opravljanje
dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju znanosti.

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

14. člen
Pravilno vloženo zahtevo obravnava
strokovna komisija, ki jo imenuje minister
izmed strokovnjakov s področja znanosti.
Strokovna komisija prouči ali društvo
izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev
statusa društva, ki deluje v javnem
interesu na področju znanosti ter svoje
mnenje o tem sporoči ministru v pisni
obliki.

1. odst. 15. člena
Minister izda po končanem postopku iz
prejšnjega člena odločbo o podelitvi
statusa društva, ki deluje v javnem
interesu na področju znanosti oziroma o
zavrnitvi vloge za pridobitev statusa
društva, ki deluje v javnem interesu na
področju znanosti v roku 30 dni od
prejema vloge.

16. člen
Z dnem izdaje odločbe o podelitvi statusa
društva, ki deluje v javnem interesu na
področju znanosti se šteje, da ima društvo
status društva, ki deluje v javnem
interesu.

1. odst. 20. člena
Društvo mora najkasneje šest mesecev
pred iztekom petih let od podelitve statusa
vložiti zahtevo za podaljšanje statusa, če
želi status obdržati. Na podlagi vložene
zahteve ministrstvo preveri izpolnjevanje
pogojev za podaljšanje statusa.
63
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Navodilo o
pridobitvi statusa
društva, ki deluje
v javnem interesu
na področju
obrambe ter

4. člen

2. člen

Status društva, ki deluje v javnem
interesu, na področju obrambe ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami
podeljuje Ministrstvo za obrambo.

Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami status društva, ki deluje v javnem interesu
lahko pridobi društvo, ki:
- opravlja naloge in dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pod pogoji in na način,

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

varstva pred
naravnimi in
drugimi nesrečami

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Status društva, ki deluje v javnem
interesu, na področju obrambe se podeli
po predhodnem mnenju Uprave za vojaške
zadeve Ministrstva za obrambo.
Status društva, ki deluje v javnem
interesu, na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, se podeli
po predhodnem mnenju Uprave Republike
Slovenije za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami Ministrstva za obrambo.

Pravica/obveznost

določen z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) in na
podlagi tega zakona izdanimi izvršilnimi predpisi;
- opravlja naloge in dejavnosti varstva pred požarom pod pogoji in na način, določen z zakonom o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in zakonom o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) ter na
podlagi teh zakonov izdanimi izvršilnimi predpisi;
- opravlja humanitarne naloge in dejavnosti pod pogoji in na način, določen z zakonom o Rdečem križu
Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93).

5. člen
Ministrstvo za obrambo vodi evidenco
društev, ki jim je podeljen status društev,
v skladu s tem navodilom.

6. člen
Izpolnjevanje pogojev za status društev, ki
delujejo v javnem
interesu, preverja
najmanj vsakih pet let na področju
obrambe Inšpektorat Republike Slovenije
za obrambo, na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami pa
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
64

Odlok o
ustanovitvi
fundacije za
financiranje
invalidskih in
humanitarnih
organizacij v
Republiki Sloveniji

10. člen
Osnovna dejavnost fundacije, s katero bo uresničevala svoj namen, je financiranje oziroma
sofinanciranje:
- izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij oziroma programov
humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb
posameznikov,
- delovanja invalidskih oziroma humanitarnih organizacij,
- naložb v osnovna sredstva invalidskih oziroma humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.
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VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

1

Zakon o invalidskih
organizacijah

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

2B.
PRAVICA
ZASTOPANJA
JAVNOSTI
1.
2.
3.

3. člen
(namen)

Invalidska organizacija
Reprezentativne invalidske
organizacije;
državni organi in druge javne
institucije

Namen invalidske organizacije je prostovoljno in neodvisno združevanje interesno povezanih invalidov in
njihovih zakonitih zastopnikov, da ugotavljajo, zagovarjajo in zadovoljujejo posebne potrebe invalidov ter
zastopajo interese invalidov.
.....

18. člen
(vloga reprezentativnih invalidskih organizacij)
Reprezentativne invalidske organizacije:
- predstavljajo in zastopajo invalide in njihove interese v dialogu z organi na državni in mednarodni
ravni;
…..
Državni organi in druge javne institucije so dolžni tudi invalidskim organizacijam, ki nimajo statusa
reprezentativnosti, zagotoviti možnost, da predstavijo interese in mnenja invalidov.
2

Zakon o
ohranjanju narave

3. odst. 137. člena

Društvo, ki deluje v javnem interesu

(3) Društvo, ki pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu, ima pravico zastopati interese
ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih.
3

Zakon o varstvu
potrošnikov

Organizacija za varovanje
interesov potrošnikov

pravic

in

74. člen
Podjetje, ki v pravnem prometu s potrošniki uporablja splošne pogoje poslovanja ali v sklenitev ponuja
vnaprej natisnjene pogodbe (formularne pogodbe) ali uporablja metode poslovanja ali oglašuje na
načine, ki nasprotujejo prisilnim predpisom ali dobrim poslovnim običajem, je lahko toženo na opustitev
njihove
uporabe.

1. odst. 75. člena
Tožbo iz prejšnjega člena lahko vloži vsaka organizacija, ki je pravna oseba, ustanovljena za varovanje
pravic in interesov potrošnikov, od katere ustanovitve je do trenutka vložitve tožbe že preteklo najmanj
eno leto in dejansko deluje.

1. odst. 76. člena
Organizacije iz predhodnega člena lahko vložijo tožbo, s katero zahtevajo ugotovitev neveljavnosti
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VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

določenih pogodb, ki jih toženec sklepa s potrošniki, posameznih določil teh pogodb ali splošnih pogojev
poslovanja, vključenih v te pogodbe.
4

5

Predlog zakona o
bolniškem
zagovorništvu in
varstvu pravic na
področju
duševnega zdravja
(1. obravnava)
Predlog zakona o
varstvu okolja
(predlog oktober
2003)

Nevladne organizacije

1. odst. 11. člena
V primeru, da pridržana oseba zagovornika ni izbrala oziroma ga ni bila sposobna izbrati, zagovornika
taki osebi dodeli sodišče po uradni dolžnosti iz vrst zagovornikov iz drugega odstavka 13. člena tega
zakona, ali zagovornikov iz imenskega seznama nevladnih organizacij s področja duševnega zdravja.
153. člen (pravice nevladnih organizacij)
…
(5) Poleg pravic iz prvega in drugega odstavka tega člena imajo nevladne organizacije tudi pravico
zastopati interese ohranjanja biotske raznovrstnosti, ki bi bila lahko ogrožena zaradi posega v okolje, za
katerega je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, v vseh upravnih in sodnih postopkih.

46. člen (sodelovanje javnosti)
(1) Pripravljavec plana mora v postopku njegovega sprejemanja javnosti omogočiti seznanitev z
osnutkom plana in okoljskim poročilom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, ter zagotoviti
njuno javno obravnavo.
(2) Če je sodelovanje javnosti v postopku sprejemanja plana predpisano z zakonih iz drugega odstavka
43. člena tega zakona, se sodelovanje javnosti izvede po teh zakonih, pri čemer se upoštevajo določb
tega člena.
(3) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati mnenja in pripombe na osnutek plana in okoljsko
poročilo.
(4) Javno naznanilo z navedbo kraja in časa javne razgrnitve plana in javne obravnave ter o načinu
dajanja mnenj in pripomb pripravljavec plana objavi v sredstvih javnega obveščanja, na krajevno
običajen način in v svetovnem spletu.
(5) Če se postopek celovite presoje vplivov na okolje nanaša na plan, ki zadeva določeno območje, ima
pravico iz tretjega odstavka tega člena fizična ali pravna oseba, ki ima na tem območju stalno
prebivališče ali sedež, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 151. člena tega zakona.
(6) Nevladne organizacije iz prejšnjega odstavka imajo pravico vložiti zahtevo za oceno ustavnosti in
zakonitosti plana na Ustavno sodišče Republike Slovenije.
2C.
PRAVICE

DRUGE
1

Zakon o brezplačni
pravni pomoči

3.odst. 2. člena
O odobritvi brezplačne pravne pomoči
odloča predsednik okrožnega sodišča
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4.tč. 1. odst. 10. člena
(upravičenci do brezplačne pravne pomoči)
Upravičenci po tem zakonu so:

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

oziroma
predsednik
specializiranega
sodišča prve stopnje (v nadaljnjem
besedilu: pristojni organ za BPP).
Predsednik sodišča lahko za odločanje
pooblasti drugega sodnika, ki ima položaj
svetnika
na
okrožnem
oziroma
specializiranem sodišču.

.....
4. nevladne organizacije in združenja, ki delujejo neprofitno in v javnem interesu ter so vpisane v
ustrezen register v skladu z veljavno zakonodajo, v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem
interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene;
5. druge osebe, za katere zakon ali mednarodna pogodba, ki obvezuje Republiko Slovenijo določa, da so
upravičenci do brezplačne pravne pomoči.

Osebe, pooblaščene za izvajanje pravne
pomoči:
odvetniki, odvetniške družbe, notarji (29.
člen)
2

Zakon o upravnih
taksah

24. člen
Plačevanja taks so v določenih zadevah oproščeni:
1.
2.
3.
4.
5.

3

Zakon o vojnih
invalidih

podjetja in druge organizacije ter posamezniki - pri izvrševanju javnih pooblastil;
dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč - za spise in dejanja v zvezi z
izvajanjem namena, za katerega so ustanovlj
društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu - za spise in dejanja v zvezi z
opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu;
ustanove, ustanovljene v skladu z veljavnimi predpisi - za spise in dejanja v zvezi z izvajanjem
njihovega dobrodelnega ali splošno koristnega namena, za katerega so ustanovljene;
sindikati - za spise in dejanja v postopkih zastopanja interesov delavcev ter v postopku za
pridobitev pravne osebnosti in lastnosti reprezentativnosti sindikata;

6. odst. 1. člena
Društva vojnih invalidov pridobijo z dnem uveljavitve tega zakona lastninsko pravico na družbeni lastnini,
s katero razpolagajo in jo uporabljajo za rekonvalescentno ali zdraviliško dejavnost.

4

5

Zakon o žrtvah
vojnega nasilja
Zakon o sodnih
taksah

6. odst. 2. člena
Društva žrtev vojnega nasilja pridobijo z dnem uveljavitve tega zakona lastninsko pravico na družbeni
lastnini, s katero razpolagajo ob uveljavitvi tega zakona.
11. člen
(1) Plačila sodnih taks so oproščeni država in državni organi, lokalne samoupravne skupnosti,
humanitarne organizacije ter tuja država in tuji državljani, če tako določa mednarodna pogodba ali
če velja vzajemnost.
(2) Če nastane dvom, ali velja vzajemnost, se je sodišče dolžno obrniti za pojasnilo na ministrstvo,
pristojno za pravosodje.
(3) Takse se tudi ne plača v primeru, kadar tako določa poseben zakon.
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VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

6

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

27. člen
(priprave za organiziranje in začetek dela zbornice)
Priprave za organiziranje in začetek dela zbornice, prvih volitev in ustanovne skupščine vodi društvo oz.
združenje, ki ima najbolj ustrezno podporo na vseh področjih šolstva na celotnem območju Slovenije (v
nadaljevanju Društvo). To Društvo določi državni zbor R Slovenije in mu podeli status posebnega
družbenega pomena.

Predlog zakona o
prosvetni zbornici
Slovenije

28. člen
(baza podatkov)
Za potrebe ustanovitve zbornice posreduje ministrstvo, pristojno za šolstvo, šolska uprava oz. šolski
zavodi iz evidence kadrov ter razvida zavodov na zahtevo Društva osebne podatke o zaposlenih učiteljih
in podatke o vpisanih v šolskih zavodih.
Za izdelavo in vodenje registra učiteljev iz 4. člena tega zakona, posredujejo fakultete na zahtevo
Društva podatke o strokovni izobrazbi učiteljev. Zavodi, organizacije in drugi organi posredujejo na
zahtevo Društva podatke o učiteljih ter njihovem delu, ki jih zbornica potrebuje za izvajanje svojih nalog.
Društvo sme osebne podatke učiteljev, ki jih pridobi na podlagi prejšnjih dveh odstavkov, uporabljati
samo za priprave za organiziranje in začetek dela zbornice. Za uporabo in shranjevanje osebnih podatkov
Društvo smiselno uporablja določbe, ki veljajo za ministrstvo, pristojno za šolstvo.
29. člen
(razpis prvih volitev)
Prve volitve v skupščino zbornice se opravijo najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
Prve volitve razpiše Društvo, ki imenuje tudi komisijo za pripravo volilnega imenika.

V aktu o razpisu prvih volitev se določijo: način uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice, število
predstavnikov skupščine, število predstavnikov skupščine iz vsake volilne skupine, dan volitev in volilne
enote ter druge pravice, obveznosti in postopke za uspešno izvedbo volitev.

Z dnem razpisa prvih volitev Društvo prevzame dolžnosti in položaj odbora za volitve in imenovanja
zbornice.
Komisija za pripravo volilnega imenika za prve volitve sestavi volilni imenik na podlagi podatkov iz
evidenc iz 28. člena tega zakona, ki jih pristojni organi morajo posredovati Društvu.

30. člen
(sklic ustanovne skupščine zbornice)
Ustanovno skupščino zbornice po prvih volitvah skliče predsednik Društva.
2D. PRIZNANJA
1

Zakon o policiji

Vrste priznanj in postopek podeljevanja
določi minister na predlog generalnega
direktorja policije.

2. odst. 125. člena
Za širjenje varnostne kulture, za zasluge in prispevek k razvijanju in krepitvi varnosti, za pomoč policiji ali
za sodelovanje in pomoč v posameznih varnostnih akcijah, se ...... podeljujejo priznanja.
Priznanja iz prejšnjega odstavka se podeljujejo tudi ...... ter društvom in posameznikom.

2
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Zakon o varstvu

Pristojnost

za

podelitev:

minister,

4. tč. 44. člena

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

okolja

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

pristojen za varstvo okolja

(priznanja in nagrade)

3. odst. 43. člena

(1) Ob smiselni uporabi določil iz prejšnjega člena, se podeljujejo priznanja in nagrade za dosežke na
področju varstva okolja, ki se nanašajo na:
......
4. prispevke društev, strokovnih združenj in drugih nevladnih organizacij na področju varstva okolja ter
posameznikov,
.....

Postopek izbire opravi z javnim razpisom
republiški zavod, pristojen za varstvo
okolja v sodelovanju z inštitutom za
varovanje zdravja, republiškim uradom,
pristojnim
za
standardizacijo
in
meroslovje, in z organizacijo, ki zastopa
interese potrošnikov.
3

Zakon o zaščiti
živali

Pravica/obveznost

37. člen
Nagrade in priznanja Republike Slovenije na področju zaščite živali (v nadaljnjem besedilu: nagrade in
priznanja) se podeljujejo za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju stroke na področju
zaščite živali in k sami zaščiti živali.
Nagrado oziroma priznanje lahko prejme posameznik, skupina, društvo, ustanova, zavod ali druga
organizacija.

4

Zakon o živinoreji

106. člen
(nagrade in priznanja)
(1) Nagrade in priznanja Republike Slovenije na področju živinoreje (v nadaljnjem besedilu: nagrade in
priznanja) se podeljujejo za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju stroke oziroma na
področju izvajanja rejskih programov.
(2) Nagrado oziroma priznanje lahko prejme kmetijsko gospodarstvo, posameznik, skupina, društvo,
ustanova, zavod ali organizacija v živinoreji.
(3) Vrste priznanj, natančnejše kriterije za podelitev nagrad in priznanj ter postopek njihovega
podeljevanja predpiše minister.

3. CIVILNI DIALOG
3A. INFORMIRANJE
1

Zakon o azilu

2.odstavek 9. člena
(pomoč prosilcem za azil)
Prosilec za azil mora biti seznanjen s postopkom za pridobitev azila ter s pravicami in dolžnostmi, ki jih
ima v tem postopku ter o možnostih vstopa v stik z nevladnimi organizacijami, ki nudijo pomoč
beguncem, in sicer v jeziku, ki ga razume.

2
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Zakon o invalidskih
organizacijah

7. tč. 1. odst. In 2. odst. 10. člena
(naloge)

VSEBINSKI SKLOP
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Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

Invalidske organizacije opravljajo v okviru svoje dejavnosti naslednje naloge:
……
7. razvijajo socialne spretnosti invalidov in njihovo informiranost na različnih področjih življenja;
……..
Za izvajanje nalog iz 2., 5., 6. in 7. točke prejšnjega odstavka lahko invalidske organizacije oblikujejo
posebne socialne programe, ki dopolnjujejo javno službo in pravice, ki jih določajo zakoni na področju
invalidskega varstva.
3

Zakon o preskrbi s
krvjo

Rdeči križ Slovenije,
društva,
druge organizacije

16. člen
(spodbujanje krvodajalstva)
Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Rdeči križ Slovenije,
zdravstveni zavodi, sredstva javnega obveščanja, šole, društva in druge organizacije so dolžne obveščati
prebivalce o pomenu dajanja krvi in jih spodbujati k njenemu dajanju.

4

Zakon o skupnosti
študentov

Pristojni državni organi in organi z javnimi
pooblastili

3. odst. 7. člena
Pred določanjem predlogov zakonov in drugih odločitev s področij iz prvega odstavka tega člena, ki jih
sprejemajo pristojni državni organi in organi z javnimi pooblastili, morajo o njih obvestiti Študentsko
organizacijo Slovenije in obravnavati ter sprejeti stališča do prejetih mnenj in pobud. O sprejetih stališčih
so dolžni obvestiti Študentsko organizacijo Slovenije.

5

3. alinea 16. člena

Zakon o začasnem
zatočišču

Osebe, ki prosijo za začasno zatočišče, in osebe, ki so začasno zatočišče že pridobile:
- .....
- .....
- morajo biti seznanjene z naslovi humanitarnih in drugih nevladnih organizacij, ki nudijo pravno in drugo
pomoč.
6

Zakon o zaščiti
živali

Društva, ki delujejo na področju zaščite
živali

4. odst. 42. člena
Društva, ki delujejo na področju zaščite živali, sporočajo pristojnemu inšpektorju kršitve določb tega
zakona, ki jih ugotovijo pri opravljanju svojih nalog, ter opozarjajo na nepravilnosti in nezakonitosti v
zvezi z zaščito živali.

7

8
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Zakon o
preprečevanju
uporabe
prepovedanih drog
in o obravnavi
uživalcev
prepovedanih drog

Nacionalni

2. odst. 15. člena
Spremljanje uživanja prepovedanih drog poteka v obliki ..... z namenom zagotavljanja nacionalne
informacijske mreže in medresorsko usklajenega zbiranja podatkov ter izmenjave informacij na
nacionalni in mednarodni ravni.
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka izvajajo pristojna ministrstva, javni zavodi in nevladne organizacije.
Način spremljanja na delovnem področju posameznega ministrstva podrobneje predpiše pristojni
minister.
.....

2. Izhodišča nacionalne strategije razvoja športa

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

program športa v
Republiki Sloveniji

9

Nacionalni
program varstva
potrošnikov

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

Cilji in naloge
1. odst. 8. tč.
8. Informirati in biti informiran sta vrednoti, ki sodita med primarne človekove pravice. Izogibati se je
treba vsakršnim manipulacijam z njima, tudi na področju športa. Zato je potrebno permanentno
strokovno spopolnjevanje športnih novinarjev, ki ga izvaja Društvo športnih novinarjev Slovenije oziroma
Društvo novinarjev Slovenije v sodelovanju s pristojnimi institucijami (Fakulteta za šport Univerze v
Ljubljani, Inštitut za šport, nacionalne panožne športne zveze itd.).
I. Uvod

A. Razvoj potrošniškega gibanja v svetu in pri nas
4. odst.

Potrošniške organizacije so nevladne, neodvisne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo potrošniki
zaradi varstva svojih pravic. Njihova glavna naloga je delovanje v korist potrošnikov, predvsem s
svetovanjem, obveščanjem, izobraževanjem ter zastopanjem potrošnikov tam, kjer so njihovi interesi
ogroženi. Vsekakor sta pomembna oba sektorja, pri čemer je vloga civilne družbe povsem nepogrešljiva,
kar je posebej poudarjeno v raznih mednarodnih dokumentih, zlasti tistih v EU.
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VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

10

Predlog zakona o
ratifikaciji drugega
protokola k haaški
konvenciji iz leta
1954 o varstvu
kulturnih dobrin v
primeru
oboroženega
spopada.

27. člen
Naloge
1. Odbor ima te naloge:
..
(g) opravlja katero koli drugo nalogo, ki mu jo določi sestanek pogodbenic.
2. Naloge odbora se opravljajo v sodelovanju z generalnim direktorjem.
3. Odbor sodeluje z mednarodnimi in državnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki imajo podobne
cilje, kot so cilji konvencije, njenega prvega protokola in tega protokola. V pomoč pri opravljanju svojih
nalog lahko odbor na svoje sestanke kot svetovalce povabi ugledne strokovne organizacije, ki so
povezane z Unescom, vključno z Mednarodnim odborom Modrega ščita, in telesa, ki ga sestavljajo. Prav
tako lahko k sodelovanju kot svetovalce povabi predstavnike Mednarodnega centra za študij varstva in
restavriranja kulturnih dobrin (Rimski center) ter Mednarodnega odbora Rdečega križa.

11

Predlog zakona o
ratifikaciji drugega
protokola k haaški
konvenciji iz leta
1954 o varstvu
kulturnih dobrin v
primeru
oboroženega
spopada

30. člen
Širjenje informacij
…
3. Vsi vojaški ali civilni organi, ki med oboroženim spopadom prevzamejo odgovornosti za uporabo tega
protokola, morajo biti v celoti seznanjeni z njegovim besedilom. V ta namen pogodbenice ustrezno:
(a) vključijo smernice in navodila za varstvo kulturnih dobrin v svoje vojaške predpise;
(b) v sodelovanju z Unescom in ustreznimi vladnimi in nevladnimi organizacijami v obdobju miru razvijajo
in izvajajo programe usposabljanja in izobraževanja;
(c) po generalnem direktorju si medsebojno sporočajo podatke o zakonih, upravnih predpisih in ukrepih,
sprejetih v skladu s pododstavkoma (a) in (b);
(d) v čim krajšem času se po generalnem direktorju med seboj obveščajo o zakonih in upravnih
določbah, ki jih sprejemajo za zagotovitev uporabe tega protokola

12

Zakon o vartvu
podzemnih jam

12. člen
(obseg spremljanja stanja)
(1) Spremljanje stanja jam obsega opazovanje in nadzorovanje odkritih jam v Republiki Sloveniji,
njihovega jamskega živega sveta in jamskega inventarja, ekoloških razmer v jamah, onesnaženosti jam
in številu obiskovalcev jam.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka sporočajo na predpisan način enkrat letno organizaciji, pristojni za
ohranjanje narave, skrbniki, upravljavci zavarovanih območij, koncesionarji ali koncesionarke (v
nadaljnjem besedilu: koncesionar) in jamarska društva, ki delujejo v javnem interesu.
…

3B. POSVETOVANJE
1

Zakon o invalidskih
organizacijah

Invalidske organizacije,
državni organi

4. člen
(obveznost posvetovanja z invalidskimi organizacijami)
Invalidske organizacije sodelujejo pri oblikovanju nacionalnih politik in ukrepov za zagotavljanje enakih
možnosti in enake obravnave invalidov.
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VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

2

Zakon o
preprečevanju
uporabe
prepovedanih drog
in o obravnavi
uživalcev
prepovedanih drog
Zakon o skupnosti
študentov

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

Državni organi se o vseh zadevah iz prejšnjega odstavka posvetujejo z invalidskimi organizacijami.

3

Združenje nevladnih organizacij

7. alinea 2. odst. 14. člena
Dejavnosti Združenja nevladnih organizacij so:
.....
- svetovanje vladnim in drugim službam ter organizacijam;
.....

3. odst. 7. člena
Pred določanjem predlogov zakonov in drugih odločitev s področij iz prvega odstavka tega člena, ki jih
sprejemajo pristojni državni organi in organi z javnimi pooblastili, morajo o njih obvestiti Študentsko
organizacijo Slovenije in obravnavati ter sprejeti stališča do prejetih mnenj in pobud. O sprejetih stališčih
so dolžni obvestiti Študentsko organizacijo Slovenije.

4

Zakon o varstvu
potrošnikov

Slovenska oglaševalska zbornica

13. člen
Na zahtevo državnega organa, organizacije potrošnikov, ali na lastno pobudo poda Slovenska
oglaševalska zbornica mnenje o tem, ali je določeno oglaševanje nedostojno oziroma zavajajoče.
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VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

5

Zakon o ratifikaciji
Drugega protokola
k Haaški
konvenciji iz leta
1954 o varstvu
kulturnih dobrin v
primeru
boroženega
spopada

11. člen
Zagotovitev razširjenega varstva
…
3. Druge pogodbenice, Mednarodni odbor Modrega ščita in druge nevladne organizacije z ustreznim
strokovnim znanjem lahko odboru priporočijo določene kulturne dobrine. V takih primerih se lahko odbor
odloči, da povabi pogodbenico, da vključi te kulturne dobrine v seznam.
…
6. Pri odločanju o prošnji mora odbor prositi za nasvet vladne in nevladne organizacije ter posamezne
strokovnjake.

6

Navodilo o
postopku priprave
splošnih pravnih
aktov in drugih
dokumentov na
ministrstvu za
okolje in prostor

3. člen
Državni sekretar pripravi teze akta ali strukturo dokumenta ter pripravi naznanilo za javnost, ki je hkrati
vabilo na javno razpravo o tezah akta ali strukturi dokumenta in poziv za prijavo k sodelovanju
zainteresirane javnosti pri pripravi akta ali dokumenta (v nadaljnjem besedilu: zainteresirana javnost). To
naznanilo se objavi v informativnem biltenu ministrstva "Okolje & Prostor" in na domači strani ministrstva
na Internetu ali na drug ustrezen način.
Naznanilo iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti naslednje podatke:
naslov akta ali dokumenta;
predvideni rok sprejema akta ali dokumenta;
poziv za prijavo k sodelovanju ter vsebino prijave,
ime osebe, ki zbira prijave in pri kateri so na voljo teze akta ali struktura dokumenta ter način
komuniciranja s to osebo (naslov, telefon, faks, elektronski naslov, itd.);
predvideni datum javne razprave;
Državni sekretar povabi na javno razpravo tudi tista ministrstva, za katera oceni, da jih bo akt ali
dokument zadeval.
5. člen
Odgovorna oseba hrani prijave, ki so jih poslali predstavniki javnosti na podlagi naznanila iz 3. člena.
Gradiva, na podlagi katerih odgovorna oseba pripravlja akt ali dokument, so zainteresirani javnosti na
vpogled pri odgovorni osebi.
8. člen
Po obravnavi na kolegiju ministra odgovorna oseba pošlje zainteresirani javnosti osnutek akta ali
dokumenta, jo pozove k predložitvi pripomb na osnutek akta ali dokumenta in jo povabi na javno
razpravo osnutka akta ali dokumenta. Vabilo na javno razpravo vsebuje zlasti:
navedbo akta ali dokumenta,
kraj in čas javne razprave,
rok in način za oddajo pripomb na osnutek akta ali dokumenta.
9. člen
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VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

Odgovorna oseba pred javno razpravo zbere pripombe na osnutek akta ali dokumenta ter jih, po presoji
vodje službe in državnega sekretarja, vključi v osnutek akta ali dokumenta.
Državni sekretar in odgovorna oseba predstavita osnutek akta ali dokumenta na javni razpravi, ki jo vodi
državni sekretar. O poteku javne razprave se vodi zapisnik.
10. člen
Po javni razpravi se dokončno oblikovani predlog akta ali dokumenta pošlje v nadaljnji postopek
sprejemanja.

3C. SODELOVANJE
1

Zakon o državnem
svetu

Društva

7. člen
Volitve v državni svet vodijo in izvajajo
volilni organi, imenovani po zakonu o
volitvah v državni zbor, kolikor ni s tem
zakonom drugače določeno.

Štiri člane državnega sveta - predstavnike kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev volijo:
- dva predstavnika kmetov volijo poklicne organizacije kmetov, organizirane za območje države,
- enega predstavnika obrtnikov volijo poklicne organizacije obrtnikov, organizirane za območje države,
- enega predstavnika samostojnih poklicev volijo poklicne organizacije drugih samostojnih poklicev,
organizirane za območje države.

1.odst. 12. člena

29. člen

Za izvedbo volitev članov državnega sveta
v interesnih organizacijah skrbi republiška
volilna komisija.

Za poklicne organizacije v smislu prejšnjega člena se štejejo:
- zbornice, združenja, društva, zveze in druge poklicne organizacije kmetov, obrtnikov in drugih
samostojnih poklicev, organizirane za območje države,
- sekcije samostojnih poklicev v drugih poklicnih zbornicah, združenjih, društvih, zvezah in drugih
poklicnih organizacijah, organizirane za območje države.

1. odst. 13. člena
Volitve v volilnem telesu vodi volilni odbor.

23. člen
Republiška volilna komisija izda izvoljenim
kandidatom potrdilo o izvolitvi.
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4. Volitve predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
28. člen

5. Volitve predstavnikov negospodarskih dejavnosti
34. člen
Šest članov državnega sveta - predstavnikov negospodarskih dejavnosti volijo:
- enega predstavnika univerz, visokih in višjih šol volijo univerze, visoke in višje šole,
- enega predstavnika za področje vzgoje in izobraževanja volijo poklicne organizacije pedagoških
delavcev,
- enega predstavnika za področje raziskovalne dejavnosti volijo poklicne organizacije raziskovalcev,
- enega predstavnika za področje kulture in športa volijo poklicne organizacije kulturnih in športnih
delavcev, - enega predstavnika za področje zdravstva volijo poklicne organizacije zdravstvenih delavcev
in zdravstvenih sodelavcev,
- enega predstavnika za področje socialnega varstva volijo poklicne organizacije strokovnih delavcev na
področju socialnega varstva.

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

Za poklicne organizacije v smislu druge do šeste alinee prejšnjega odstavka se štejejo poklicne zbornice,
združenja, društva, zveze in druge poklicne organizacije, organizirane za območje države.

3. Volitve predstavnikov delojemalcev
26. člen
Štiri člane državnega sveta - predstavnike delojemalcev volijo reprezentativni sindikati za območje
države.
.....
2

Zakon o enakih
možnostih žensk in
moških

1.
2.
3.

4.

Vlada in pristojna ministrstva
(ter
socialni
partnerji
in
nevladne organizacije)
Vlada (ter socialni partnerji,
nevladne organizacije, druge
organizacije civilne družbe, idr.)
Urad za enake možnosti (ter
nevladne
organizacije,
ki
delujejo na področju enakih
možnosti)
nevladne organizacije, sindikati,
druge
organizacije
civilne
družbe,...

3. člen
(sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami)
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in pristojna ministrstva pri oblikovanju rešitev in
predlogov za doseganje namena tega zakona sodelujejo s socialnimi partnerji in nevladnimi
organizacijami, ki delujejo na področju enakih možnosti.

1. odst. 15. člena
(vsebina nacionalnega programa)
(1) Vlada predloži državnemu zboru Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk
in moških (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program), ki temelji na predlogih ministrstev, Urada za
enake možnosti, lokalnih skupnosti, socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in drugih organizacij
civilne družbe ter posameznih strokovnjakinj in strokovnjakov.

7. alinea 1. odst. 18. člena
(naloge urada)
(1) Poleg nalog iz 15., 16. in 19. člena tega zakona opravlja Urad za enake možnosti (v nadaljnjem
besedilu: urad) na področju ustvarjanja enakih možnosti še naslednje naloge:
- .....
sodeluje z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju enakih možnosti, in sofinancira njihove
projekte ali dejavnosti;
- .....
(2) Pogoje in kriterije za sofinanciranje projektov oziroma dejavnosti iz sedme alinee prejšnjega odstavka
na predlog predstojnice oziroma predstojnika urada določi vlada.

1. odst. 22. člena
(pobuda za obravnavo primera)
(1) Pisno pobudo za obravnavo primera pri zagovornici oziroma zagovorniku enakih možnosti lahko dajo
posameznice oziroma posamezniki, nevladne organizacije, sindikati in druge organizacije civilne družbe
ali druge pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: pobudnica oziroma pobudnik).
3
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Zakon o evidenci
znanstvenega,
kulturnega,

4. člen
Podatki

7. člen
o

nosilcih

znanstvenega,

Evidenco o uresničenem znanstvenem, kulturnem, prosvetnem, tehničnem in tehnološkem sodelovanju s

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

prosvetnega in
tehničnega
sodelovanja s
tujino

4

5

Zakon o filmskem
skladu Republike
Slovenije

Zakon o
Gospodarski
zbornici Slovenije

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

kulturnega, prosvetnega,
tehničnega in tehnološkega sodelovanja s
tujino vsebujejo:

tujino s podatki iz 3. do 6. člena tega zakona vodijo organizacije združenega dela in druge samoupravne
organizacije in skupnosti, organi in organizacije družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitične in druge
družbene organizacije in društva, ki sodelujejo pri uresničevanju znanstvenega, kulturnega, prosvetnega,
tehničnega in tehnološkega sodelovanja s tujino.

1) ime oziroma naziv ali firmo in sedež
oziroma stalno
prebivališče
nosilca
sodelovanja
v
Socialistični federativni
republiki Jugoslaviji (temeljne organizacije
združenega dela in
druge
samoupravne
organizacije
in
skupnosti, organi in
organizacije družbenopolitičnih skupnosti,
družbenopolitične in
druge družbene organizacije in društva
oziroma delovne skupine
ali posamezniki);
2) ime oziroma naziv ali firmo in sedež
oziroma stalno
prebivališče nosilca sodelovanja v tujini
(organi in organizacije
oziroma
države
ali
mednarodne
organizacije oziroma delovne
skupine ali posamezniki).
Filmski sklad Republike Slovenije

1. odst. 8. člena
Organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti, organi in organizacije
družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitične ter druge družbene organizacije in društva pošljejo
podatke iz 3. do 6. člena tega zakona na predpisanih obrazcih pristojnemu organu v republiki oziroma
avtonomni
pokrajini v 30 dneh po uresničenem znanstvenem, kulturnem, prosvetnem, tehničnem in tehnološkem
sodelovanju s tujino.

8.alinea 1. odst. 5. člena
Sklad opravlja predvsem naslednje naloge:
.....
- načrtuje in izvaja sodelovanje s tujimi nevladnimi filmskimi asociacijami;
.....

1.
2.
3.

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenja članov po področjih
dejavnosti (organizirana v okviru
Gospodarske zbornice Slovenije)
Območne zbornice
(v Gospodarski zbornici
Slovenije)

2. odst. 3. člena
Pri uresničevanju ciljev iz prejšnjega odstavka zbornica zlasti:
- zastopa interese članov pred državnimi organi pri oblikovanju gospodarskega sistema in gospodarske
politike s sodelovanjem v postopkih njihovega sprejemanja;
- usklajuje skupne in posamične interese članov pri oblikovanju razvojne politike Republike Slovenije;
- usklajuje in zastopa interese slovenskega gospodarstva na področju standardizacije, metrologije in pri
sprejemanju jugoslovanskih tehničnih predpisov ter na področju programiranja rednega strokovnega
izobraževanja ustrezne kakovosti, v skladu z zahtevami sodobnega tržno usmerjenega gospodarstva;
- organizira aktivnosti na področju ekonomskih odnosov s tujino s posebno usmerjenostjo v promocije
blaga in storitev, ekonomsko propagando, organiziranje sejmov, sodelovanje pri razvijanju zunanje-
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VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

trgovinske mreže, sodelovanje pri pospeševanju zunanje-trgovinskih poslov in gospodarsko sodelovanje
z
zbornicami podjetij in ustanovami drugih držav;
…..

5. člen
Zbornica sodeluje z gospodarskimi zbornicami drugih držav in nacionalnimi gospodarskimi organizacijami.

3. odst. 15.b člena
Naloge združenj dejavnosti so zlasti:
- dajanje pobud in predlogov glede posebne pravne ureditve in pogojev poslovanja dejavnosti;
- spremljanje razvoja stroke doma in v tujini ter oblikovanje predlogov glede razreševanja tekočih in
razvojnih vprašanj dejavnosti;
- strokovna pomoč in svetovanje pri razreševanju vprašanj iz tekočega poslovanja;
- sodelovanje na področju operativne podpore izvozu;
- aktivnosti na področju tehničnih standardov, tehničnih predpisov in meroslovja;
- promocija visoke kakovosti poslovanja in uvajanja novih tehnologij;
- naloge na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v stroki;
- izdajanje raznih listin in izvajanje drugih javnih pooblastil na podlagi posebnih predpisov;
- dajanje pobud za obravnavo posameznih vprašanj na nacionalni ravni;
- druge naloge, ki se podrobneje določijo v statutu zbornice in programih dela združenj.

3. odst. 15.b člena
Naloge območnih zbornic so zlasti:
- oblikovanje stališč in predlogov glede razvojne strategije mest in regij;
- oblikovanje stališč in predlogov glede razvoja lokalne gospodarske infrastrukture (lokalne ceste,
energetika, komunala, promet idr.);
- oblikovanje stališč in predlogov glede gospodarjenja s prostorom, ekologije, vprašanj zaposlovanja,
demografske politike in drugih ekonomsko-socialnih vprašanj regije;
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- posredovanje storitev zbornice na terenu s posebnim poudarkom na razvoju podjetništva in malega
gospodarstva;
- koordinacija in oblikovanje pobud na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja;
- sodelovanje z bližnjimi lokalnimi oziroma območnimi zbornicami tujih držav in sodelovanje pri nalogah
zunanjetrgovinske promocije;
- dajanje pobud za obravnavo posameznih vprašanj na nacionalni ravni;
- druge naloge, ki se podrobneje določijo s statutom zbornice in programi dela območnih zbornic.
6

Zakon o invalidskih
organizacijah

Invalidske organizacije,
reprezentativne invalidske organizacije

1. odst. 4. člena
Invalidske organizacije sodelujejo pri oblikovanju nacionalnih politik in ukrepov za zagotavljanje enakih
možnosti in enake obravnave invalidov.

10. člen
(naloge)
Invalidske organizacije opravljajo v okviru svoje dejavnosti naslednje naloge:
1. …..
2. načrtujejo, organizirajo in izvajajo programe, ki posameznim skupinam invalidov omogočijo bolj
aktivno sodelovanje …..
3. sodelujejo pri preprečevanju in odpravljanju ovir v fizičnem in socialnem okolju;
…..
8. vzpodbujajo aktivnosti pristojnih organov in organizacij za čim uspešnejše reševanje vprašanj
invalidov;
9. sodelujejo pri oblikovanju državnih ukrepov in predlagajo sprejem predpisov in ukrepov na področju
invalidskega varstva;
10. predstavljajo, varujejo in uveljavljajo pravice in interese invalidov na državni ali lokalni ravni;
11. zagotavljajo zagovorništvo, ustvarjajo možnosti za razvijanje samopomoči in dobrodelnosti;
12. se povezujejo z drugimi invalidskimi organizacijami doma in v tujini.

18. člen
(vloga reprezentativnih invalidskih organizacij)
Reprezentativne invalidske organizacije:
- predstavljajo in zastopajo invalide in njihove interese v dialogu z organi na državni in mednarodni
ravni;
- predlagajo v skladu s predpisi predstavnike invalidov v delovna telesa pri državnih in drugih organih, ki
obravnavajo vprašanja invalidov;
- predlagajo ali imenujejo predstavnike invalidov v organe istovrstnih mednarodnih organizacij in
združenj;
- povezujejo in usklajujejo interese z drugimi invalidskimi organizacijami.
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Državni organi in druge javne institucije so dolžni tudi invalidskim organizacijam, ki nimajo statusa
reprezentativnosti, zagotoviti možnost, da predstavijo interese in mnenja invalidov.

26. člen
(namen ustanovitve nacionalnega sveta)
Nacionalni svet usklajuje interese vseh invalidov v državi ob upoštevanju avtonomnosti vsake invalidske
organizacije in jih zastopa v dialogu med invalidskimi organizacijami in v dialogu s strokovnimi združenji,
državnimi organi, javnimi institucijami ter drugimi javnostmi.
Nacionalni svet predlaga v skladu s predpisi skupne predstavnike invalidov v organe državnih in drugih
javnih institucij ter v organe mednarodnih organizacij in združenj in opravlja druge skupno dogovorjene
aktivnosti.
7

8

Zakon o
izvrševanju
proračuna
Republike
Slovenije za leto
2002 in 2003

Zakon o javnih
financah

6. tč. 1. odst. 26. člena
(Program prodaje finančnega in stvarnega premoženja v lasti države za leto 2002 in 2003)
(1) Vlada lahko na vsake tri mesece odloča o spremembah in dopolnitvah programa prodaje državnega
finančnega in stvarnega premoženja za leto 2002 in 2003 (v nadaljnjem besedilu: program prodaje), ki
je predložen Državnemu zboru skupaj s predlogom proračuna. Vlada o spremembi programa prodaje
tekoče obvešča Državni zbor. Vlada odloča o spremembi programa prodaje na predlog:
.....
6. nevladnih neposrednih uporabnikov, za stvarno premoženje, s katerim upravljajo in na podlagi
njihovega programa;
.....

4. tč. 5. odst. 80.č člena
(Določanje letnega programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja)
(5) Predlog letnega programa prodaje državnega stvarnega premoženja določi vlada na predlog:
.....
4. nevladnih neposrednih uporabnikov, za stvarno premoženje, s katerim upravljajo in na podlagi
njihovega programa in
5. ......

9

Zakon o medijih

4. alinea 2. odst. 100. člena
(2) Svet za radiodifuzijo sestavlja sedem (7) članov, ki jih na osnovi javnega poziva imenuje državni
zbor. Kandidate predlagajo:
- slovenske univerze (kandidate s področja prava, telekomunikacij in informatike);
- Kulturniška zbornica Slovenije (kandidate s področja avdiovizualne kulture);
- Gospodarska zbornica Slovenije (kandidate s področja ekonomije);
- Društvo novinarjev Slovenije (kandidate s področja novinarstva in komunikologije).

10

Zakon o poklicnem
in strokovnem
izobraževanju

6. alinea 1. odst. 70. člena
(letni delovni načrt)
Izobraževalno delo se izvaja po letnem delovnem načrtu, ki vsebuje:
- .....
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- sodelovanje z drugimi šolami, z delodajalci, zbornicami, društvi in združenji in
- .....
11

Zakon o ravnanju
z gensko
spremenjenimi
organizmi

5. člen

(2., 3. odst.) 6. člen

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada) za spremljanje stanja in
razvoja na področju ravnanja z GSO
ustanovi komisijo za ravnanje z GSO (v
nadaljnjem besedilu: komisija).

(2) Komisijo sestavljajo:
.....
8. Dva predstavnika nevladnih organizacij s področja varstva okolja in po en predstavnik nevladnih
organizacij s področja varstva potrošnikov in varovanja zdravja,
.....

1. tč. 1. odst. 58. člena

(3) Predstavnike ......predlagata univerzi, ....., predstavnike nevladnih organizacij pa ministrstvo,
pristojno za varstvo okolja, na podlagi javnega poziva po postopku, ki ga predpiše minister, pristojen za
varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: minister).

1) Minister najkasneje v devetih mesecih
po uveljavitvi tega zakona predpiše:
1. postopek za določitev predloga
predstavnikov nevladnih organizacij za
člane komisije (tretji odstavek 6. člena),
.....
12

Zakon o Rdečem
križu Slovenije

Rdeči križ Slovenije

3. člen
Rdeči križ Slovenije je sestavni del mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, zato
sodeluje z nacionalnimi organizacijami Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter tudi z drugimi
humanitarnimi, zdravstvenimi in socialnimi organizacijami doma in v tujini.

1. odst. 6. člena
Rdeči križ Slovenije pomaga oblastem pri preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in
zdravja ljudi ter zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic, posebno med oboroženimi spopadi in
drugimi izrednimi stanji ter opravlja druge naloge določene s tem zakonom in statutom.

7. člen
Rdeči križ Slovenije v skladu s 26. členom ženevske konvencije za izboljšanje položaja ranjencev in
bolnikov oboroženih sil v vojni z dne 12. avgusta 1949 sodeluje z zdravstveno službo in sanitetno službo
oboroženih sil Republike Slovenije ter civilno zaščito Republike Slovenije pri preskrbi poškodovanih in
zbolelih ob oboroženem spopadu.

10. člen
Pristojni državni organi sodelujejo z Rdečim križem Slovenije pri opravljanju njegovih nalog.
Državni organi so dolžni Rdečemu križu Slovenije zagotoviti ob naravni ali drugi nesreči prednost pri
prevozu oseb in materiala z javnimi prometnimi sredstvi in prednost pri obveščanju prebivalstva po
javnih medijih in sistemih telekomunikacij.
13
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Zakon o

Samoupravne narodne skupnosti

2. odst. 11. člena
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samoupravnih
narodnih
skupnostih
14

Zakon o skupnosti
študentov

Pravica/obveznost

S statutom se določijo tudi način in oblike sodelovanja samoupravne narodne skupnosti z organizacijami,
društvi, združenji ali drugimi oblikami dela, ki jih ustanavljajo pripadniki narodne skupnosti za
uresničevanje svojih posebnih pravic.
1.
2.

Občine in druge samoupravne
lokalne skupnosti
Državni organi

6. člen
Občine in druge samoupravne lokalne skupnosti s svojimi akti zagotovijo sodelovanje predstavnikov
Študentske organizacije Slovenije, študentske organizacije visokošolskega zavoda oziroma študentske
organizacije lokalne skupnosti pri obravnavi vseh zadev, ki se nanašajo na interese študentov v lokalni
skupnosti v skladu z zakonom.

1. in 2. odst. 7. člena
Državni organi zagotavljajo sodelovanje predstavnikov Študentske organizacije Slovenije pri obravnavi
vseh zadev, ki urejajo vprašanja ekonomske in socialne varnosti študentov ter drugih področij, ki vplivajo
na njihovo delo in življenje.
Način sodelovanja študentov iz prejšnjega odstavka uredijo državni organi v svojih aktih.
15

2. odst. 79. člena

Zakon o socialnem
varstvu

Pri sestavi organov zbornice je potrebno upoštevati načelo zastopanosti delavcev v javnih zavodih,
drugih socialno varstvenih zavodih, dobrodelnih organizacijah, organizacijah za samopomoč, invalidskih
organizacijah in zasebnikov.

115. člen
Državni organi, zavodi, organizacije in delodajalci, ki razpolagajo s podatki, potrebnimi za odločanje po
tem zakonu, so dolžni te podatke posredovati ministrstvu oziroma upravnim enotam, ki odločajo o
pravicah po tem zakonu.
16

Zakon o sodiščih

Društva,
združenja

2. odst. 45. člena

17
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Zakon o
uresničevanju
javnega interesa
na področju
kulture

Izmed predlaganih kandidatov imenuje
predsednik
višjega
sodišča
sodnike
porotnike
posameznega
sodišča
v
sorazmerju s številom prebivalcev občine,
ki je predlagala kandidate oziroma v
sorazmerju s številom članov, ki jih imajo
interesne organizacije.
Poklicna oziroma strokovna društva, ki
imajo več kot sto članov, ali združenja, ki
imajo več kot dvesto članov, ali najmanj
sto strokovnih ustvarjalcev s področja
kulture, ki niso člani teh društev ali

1. odst. 45. člena
Kandidate za sodnike porotnike okrožnih sodišč lahko predlagajo predstavniški organi občin z območja
sodišča, pri katerem bodo sodniki porotniki, lahko pa tudi interesne organizacije, ki so kot društva ali
združenja registrirana in delujejo na tem območju, razen političnih strank, ki neposredno ne morejo
predlagati kandidatov.

57. člen
Dokler se posamezna poklicna oziroma strokovna društva ali združenja, ki ustrezajo kriterijem iz drugega
odstavka 13. člena tega zakona, ne vključijo v Kulturniško zbornico Slovenije in dokler ta zbornica ne
prične z rednim delovanjem, lahko taka društva ali združenja opravljajo nekatere naloge, pomembne za
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Št.

18

Pravna
podlaga

Zakon o
uresničevanju
javnega interesa
za kulturo

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
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Pravica/obveznost

združenj, vendar izpolnjujejo pogoje za
članstvo v njih

slovensko kulturo, zlasti:
- dajanje mnenj o kandidatih za vodilna mesta v javnih zavodih s področja kulture;
- predlaganje kandidatov za državne nagrade s področja kulture;
- posredovanje mnenj in stališč o predlogu nacionalnega kulturnega programa ali o programih s
posameznih področij, ki so predlagani za financiranje iz javnih sredstev;
- za predstavljanje slovenske kulture v tujini;
- za opravljanje nalog iz 15. člena tega zakona in
- za opravljanje drugih pomembnih nalog.

2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi imajo po tem zakonu naslednji pomen:
- javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin
na državni in lokalnih ravneh, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje (v nadaljnjem besedilu:
javni interes za kulturo);
- nosilci javnega interesa so pristojni organi (Državni zbor Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije,
ministrstva, organi lokalnih oblasti) in osebe javnega prava (javni skladi, javne agencije), na katere je z
javnim pooblastilom preneseno izvajanje posameznih nalog. Nosilci javnega interesa izvajajo svoje
naloge v sodelovanju s civilno družbo, ki jo predstavljajo nacionalni svet za kulturo in sveti lokalnih
skupnosti, Kulturniška zbornica Slovenije in strokovne komisije ministra oziroma pristojnega organa
lokalnih skupnosti;
.....

15. člen
(udeležba civilne družbe pri odločanju)
Civilna družba je udeležena v postopkih oblikovanja in sprejemanja kulturne politike prek stroke in
zainteresirane javnosti na način kot ga določa ta zakon.

19. člen
(naloge)
Kulturniška zbornica Slovenije:
- spremlja in ocenjuje vpliv kulturne politike na kulturni razvoj,
- daje mnenje k nacionalnemu programu za kulturo in letnim poročilom o njegovem izvajanju,
- obravnava predloge zakonov in drugih predpisov s področja kulture ter tistih, ki zadevajo tudi področje
kulture,
- daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju kulture,
- predlaga člane svetov javnih zavodov iz 43. člena tega zakona,
- daje mnenje za pravico do plačila prispevka iz 83. člena tega zakona.
Mnenje iz druge in tretje alinee prejšnjega člena se lahko pridobi tudi tako, da se predstavnika
Kulturniške zbornice Slovenije povabi na zasedanje pristojnega delovnega telesa državnega zbora.
76
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41. člen
(sestava)
Strokovni svet sestavljajo posamezniki, ki lahko s svojimi strokovnimi oziroma poslovnimi izkušnjami in
javnim ugledom prispevajo k boljšem delovanju javnega zavoda. Eno tretjino članov strokovnega sveta
izvolijo zaposleni, pri čemer je najmanj eden izvoljen izmed vseh zaposlenih, ostali pa, kolikor je
predstavnikov delavcev več kot eden, izmed tistih, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je javni zavod
ustanovljen. Preostale člane strokovnega sveta predlagajo Kulturniška zbornica Slovenije, društva
oziroma druge organizacije s področja dela javnega zavoda izmed strokovnjakov ali uporabnikov. Katera
so ta društva oziroma organizacije, ugotovi akt o ustanovitvi javnega zavoda.
19

Zakon o varstvu
novih sort rastlin

Urad Republike Slovenije za varstvo in
registracijo sort rastlin (kot organ v sestavi
ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in
gozdarstvo)

4. alinea 1. odst. 19. člena
Urad ima naslednje pristojnosti in naloge:
.....
- sodeluje z mednarodnimi organizacijami in združenji ter državnimi organi oziroma nevladnimi
organizacijami s področja varstva novih sort,
.....

20

3. odst. 46. člena
(inštitut za okolje)

Zakon o varstvu
okolja

(3) Inštitut iz prejšnjega odstavka opravlja tudi funkcijo državljanskega servisa za varstvo okolja,
strokovnega servisa varuhu pravic državljanov v zadevah varstva okolja ter svetu za varstvo okolja,
neodvisnega informacijskega servisa in funkcijo povezovanja z ustreznimi tujimi nevladnimi
organizacijami.

90. člen
(vloga in položaj)
(1) Za spremljanje stanja na področju varstva okolja Državni zbor ustanovi Svet za varstvo okolja (v
nadaljevanju: Svet).
(2) Svet ima enajst članov, ki jih imenuje Državni zbor iz vrst strokovnjakov in predstavnikov nevladnih
organizacij s področja varstva okolja. Člani Sveta ne morejo biti predstavniki upravnih in drugih državnih
organov.
(3) Svet je pri svojem delu neodvisen in samostojen.
21

Zakon o varstvu
potrošnikov

Urad za varstvo potrošnikov

62. člen
Pri Uradu je strokovni svet, ki ga sestavljajo predstavniki zainteresiranih pristojnih upravnih organov,
organizacij potrošnikov, podjetniških zbornic in združenj ter ugledni strokovnjaki s področja varstva
potrošnikov.
Število članov in sestavo strokovnega sveta določi minister, pristojen za trgovino
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Strokovni svet sodeluje pri pripravi nacionalnega in letnega programa za varstvo potrošnikov in
obravnava druga vprašanja, ki zadevajo strokovno delo Urada ter daje direktorju Urada mnenja in
predloge.

3. Nosilci izobraževanja potrošnikov
2. odst. 64. člena
Urad sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami pri pripravi izobraževalnih programov varstva
potrošnikov in organizacijami potrošnikov.
22

Zakon o vodah

1. in 2. odst. 163. člena
(konferenca za vode)
(1) Zaradi omogočanja vpliva lokalnih skupnosti, imetnikov vodnih pravic in nevladnih organizacij na
upravljanje z vodami se na območjih, določenih s predpisom iz četrtega odstavka 52. člena tega zakona,
ustanovijo konference za vode (v nadaljnjem besedilu: konferenca).
(2) Člani konference na posameznem območju iz prejšnjega odstavka so:
1. lokalne skupnosti na tem območju,
2. imetniki vodnih pravic, ki jih imajo na tem območju, in
3. nevladne organizacije s področja voda in varstva okolja, ki so registrirane pri pristojnem organu na
tem območju.

164. člen
(organ konference in mandat)
(1) Konferenca kot svoj predstavniški organ oblikuje Svet za vode (v nadaljnjem besedilu: Svet).
(2) Člani Sveta izmed sebe izvolijo predsednika in dva podpredsednika, pri čemer mora biti upoštevano
načelo enakopravne zastopanosti članov konference.
(3) …..

1. odst. 165. člena
(sestava in naloge Sveta)
(1) Svet sestavljajo po deset predstavnikov lokalnih skupnosti na posameznem območju iz 52. člena tega
zakona in imetnikov vodnih pravic, ki imajo pravice na tem območju ter pet predstavnikov nevladnih
organizacije s področja voda in varstva okolja, ki so registrirane pri pristojnem organu na tem območju.

168.člen
(pasivna in aktivna volilna pravica)
Pravico voliti in biti izvoljen za člana Sveta imajo predstavniki lokalnih skupnosti, ki jih določijo občinski
sveti, fizične osebe in predstavniki pravnih oseb, ki so imetnice vodnih pravic, in člani nevladnih
organizacij.
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2. in 3. odst. 165. člena
(2) Naloge Sveta so:
1. spremljanje izvajanja nacionalnega programa upravljanja z vodami,
2. sodelovanje pri pripravi načrtov upravljanja z vodami,
3. spremljanje izvajanja načrtov upravljanja z vodami.
(3) Za izvedbo nalog iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka Svet sprejema stališča in daje pobude vladi, za
izvedbo nalog iz 2. točke prejšnjega odstavka pa sodeluje pri pripravi načrtov skladno z določbami 58.
člena tega zakona.
23

Zakon o zadrugah

Zadružne zveze

1., (2. in 4. alinea) 2. odst. in 4. odst. 49. člena
Zaradi varovanja in pospeševanja skupnih interesov se zadruge lahko združujejo v zadružne zveze.
Zadružne zveze opravljajo za svoje člane zlasti naslednje naloge:
- ......
- zastopajo interese zadružništva v gospodarskih zbornicah in pred državnimi organi,
- .....
- dajejo pristojnim organom mnenja in predloge za sprejem predpisov oziroma ukrepov, pomembnih za
razvoj zadružništva, ter sodelujejo pri njihovi pripravi, če pristojni organ za to zaprosi,
.....
Za zadružne zveze se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o zadrugah, če v zakonu ni drugače
določeno.

24

25

Zakon o zakonski
zvezi in družinskih
razmerjih

Predlog zakona o
varstvu okolja
(oktober 2003)

Centri za socialno delo

11. člen
Pri uresničevanju nalog, določenih s tem zakonom, sodelujejo centri za socialno delo s fizičnimi in
pravnimi osebami, kot so zavodi in koncesionarji s področja socialnega varstva, šolstva, zdravstva,
lokalnimi skupnostmi, gospodarskimi družbami, društvi, ustanovami, pravosodnimi in drugimi državnimi
organi, policijo, drugimi strokovnimi službami in humanitarnimi ali drugimi nevladnimi organizacijami.
34. člen
(Strokovni svet za spodbujanje okolju prijazne proizvodnje)
(1) Za obravnavo strokovnih vprašanj, ki se nanašajo na podeljevanje znaka za okolje in vključevanja
organizacij v sistem EMAS minister ustanovi Strokovni svet za spodbujanje okolju prijazne proizvodnje,
skladno z zakonom.
(2) Svet iz prejšnjega odstavka sestavljajo predstavniki ministrstva, gospodarstva, nevladnih
organizacij iz 151. člena tega zakona in varstva potrošnikov, tako, da je zagotovljena uravnotežena
udeležba vseh zainteresiranih strani.
(3) Naloge sveta iz prvega odstavka tega člena so zlasti: 1. dajanje mnenj ministrstvu glede razvoja in
izvajanja sistema podeljevanja znaka za okolje in izvajanja sistema EMAS, 2. dajanje mnenj v zvezi z
vključitvijo organizacije v sistem EMAS in s pobudami za njeno začasno ali trajno izključitev iz sistema
EMAS in 3. druge naloge, določene z aktom o ustanovitvi.
VIII. ORGANIZACIJE NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA
1. Svet Republike Slovenije za varstvo okolja
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148. člen (vloga, položaj in financiranje)
(1) Za spremljanje stanja na področju varstva okolja Državni zbor ustanovi Svet Republike Slovenije za
varstvo okolja (v nadaljevanju: Svet).
(2) Svet ima petnajst članov, ki jih imenuje Državni zbor za obdobje petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Člani Sveta ne morejo biti funkcionarji ali uslužbenci državnih organov ali organov lokalne
skupnosti. Svet predstavlja predsednik Sveta.
(3) Dvanajst članov Sveta je strokovnjakov s področja varstva okolja, predlagajo pa jih njihova strokovna
združenja, Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter univerze. Pri imenovanju članov mora biti
zagotovljena enakopravna zastopanost naravoslovnih, tehničnih, biotehniških, družboslovnih,
humanističnih in medicinskih ved. Trije člani Sveta so predstavniki nevladnih organizacij s področja
varstva okolja, predlagajo pa jih nevladne organizacije iz prvega odstavka 151. člena tega zakona.
(4) Delovanje člana Sveta ni poklicno. Člani Sveta so za sodelovanje na sejah Sveta upravičeni do sejnine
v višini, ki jo določi pristojni organ Državnega zbora, do povračila potnih stroškov, skladno s predpisi in
plačila za izdelavo strokovnih gradiv, skladno s poslovnikom Sveta. Svet je upravičen do primernih
poslovnih prostorov in samostojnega strokovno-administrativnega poslovanja.
(5) Svet ima in uporablja pečat, v katerem je grb Republike Slovenije, na zunanjem robu pa je izpisano:
Svet Republike Slovenije za varstvo okolja.
(6) Sredstva za delovanje Sveta se zagotavljajo v proračunu države.
153. člen (pravice nevladnih organizacij)
(1) Nevladne organizacije sodelujejo v postopkih in organih skladno z določbami tega zakona.
(2) Nevladne organizacije sodelujejo pri izvajanju nalog ministrstva na področju varstva okolja tudi v
drugih oblikah, zlasti tako da:
1. dajejo mnenja in stališča o posameznih vprašanjih varstva okolja,
2. sodelujejo pri delu posvetovalnih teles ministrstva in
3. delujejo v delovnih telesih ministrstva ali vlade, ustanovljenih v zvezi s sodelovanjem na mednarodnih
konferencah.
(3) Nevladne organizacije svoje predstavnike v organih, delovnih telesih ali postopkih iz prejšnjega
odstavka predlagajo ali imenujejo na podlagi javnega poziva, po postopku, ki ga predpise minister.
(4) Pravico predlagati ali imenovati svoje predstavnike v organih, delovnih telesih ali postopkih iz prvega
odstavka tega . lena imajo nevladne organizacije, ki so vpisane v register iz prejšnjega člena.
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Predlog zakona o
humanitarnih in
dobrodelnih
organizacijah
* predlog je bil iz
postopka sicer
umaknjen, zato je
vsebina
predstavljena zgolj
informativno
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Humanitarne in dobrodelne organizacije

10. člen
Humanitarne in dobrodelne organizacije opravljajo v okviru svoje dejavnosti zlasti naslednje naloge:
- oblikujejo interese, ugotavljajo potrebe, določajo prioritete storitev in ukrepov, ki zadevajo življenje
posameznih skupin invalidov;
- načrtujejo,organizirajo in izvajajo prilagojene oblike pomoči za omogočanje polnopravnega sodelovanja
in zagotavljanja neodvisnega življenja invalidov, bolnikov in drugih pomoči potrebnih posameznikov
(prevozi, stanovanjske enote in prilagojena stanovanja, oskrba s tehničnimi pripomočki, organizirano
varstvo in nega, posebne oblike skrbi in programi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
programi za starše, tolmači in spremljevalci, obnovitvena rehabilitacija in drugi rehabilitacijski programi,
informativna, založniška in kulturna dejavnost in podobno);
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- na področju varovanja zdravja, rehabilitacije, vzgoje, izobraževanja, zaposlovanja, socialne varnosti in
bivanja ugotavljajo in uveljavljajo posebne potrebe in interese invalidov, bolnikov in drugih pomoči
potrebnih posameznikov v družbi;
- sodelujejo pri preprečevanju in odpravljanju arhitekturnih in komunikacijskih ovir;
- .....

11. člen
Humanitarne in dobrodelne organizacije poleg nalog iz prejšnjega člena opravljajo še naslednje naloge:
- vzpodbujajo in podpirajo pristojne organe ter organizacije za čim uspešnejše sistemsko reševanje
odprtih vprašanj invalidov, bolnikov in drugih pomoči potrebnih posameznikov;
- sodelujejo pri oblikovanju državnih ukrepov ter predlagajo sprejem predpisov in ukrepov v korist
vključevanja invalidov, bolnikov in drugih pomoči potrebnih posameznikov v ustvarjalno ter aktivno
življenje;
- predstavljajo invalidov, bolnikov in drugih pomoči potrebnih posameznikov na lokalni, nacionalni in
mednarodni ravni;
- varujejo in uveljavljajo pravice invalidov, bolnikov in drugih pomoči potrebnih posameznikov ter
razvijajo zagovorništvo, samopomoč in dobrodelnost;
- skrbijo za povezovanje z drugimi humanitarnimi in dobrodelnimi organizacijami doma in v tujini;
- s svojim delom vplivajo na oblikovanje pozitivnih stališč javnosti do invalidov, bolnikov in drugih pomoči
potrebnih posameznikov.

2. odst. 12. člena
Pri opredeljevanju in izvajanju posebnih socialnih programov in storitev humanitarne in dobrodelne
organizacije sodelujejo med seboj in z izvajalci javne službe tako, da upoštevajo vrsto in obseg storitev
in pravic, ki so invalidom, bolnikom in drugim pomoči potrebnih posameznikov zagotovljene v okviru
posameznih humanitarnih in dobrodelnih organizacijah ali v okviru javne službe, in pri tem sodelujejo z
Uradom Vlade Republike Slovenije za invalide, bolnike in druge pomoči potrebne državljane.
27

Nacionalni
program
socialnega varstva
do leta 2005

XIII. NOSILCI IN ODGOVORNOST ZA URESNIČITEV PROGRAMA
.....
CIVILNA IN PROSTOVOLJSKA ZDRUŽENJA TER UPORABNIŠKE ORGANIZACIJE:
- sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov ter organizirajo razne skupnostne akcije,
- spremljajo uresničevanje programa in opozarjajo na učinke ter predlagajo dopolnitve ali spremembe,
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- dajejo pobude za uvajanje novih dejavnosti.
.....
28

Nacionalni
program športa v
Republiki Sloveniji

1. Uvod
5. odst.
Zaradi interdisciplinarnosti je šport prepleten z različnimi družbenimi področji, kot so: zdravstvo, vzgoja
in izobraževanje, gospo-darstvo, okolje, turizem, kultura, znanost in obramba. Zato so pri njegovem
razvoju poleg športnih društev in drugih športnih organizacij udeleženi tudi subjekti iz omenjenih
družbenih področij. …..

2. Izhodišča nacionalne strategije razvoja športa
(4. in 5. odst.)
Razvoj športne kulture predstavlja v praksi eno pomembnejših nalog časa, ki ga živimo. Premajhna
športna aktivnost lahko pomeni pomemben primanjkljaj v življenju posamičnih generacij.
Odgovornost je v tej točki nedeljiva, zato zahteva zavestne napore vseh, tako posameznikov, družine,
vrtcev, šol različnih smeri in stopenj, društev, športnih združenj in države.

3.1. Kratkoročne usmeritve do leta 2001
Usmeritve na področju športne vzgoje
2. odst.
Izoblikovati tesno povezavo z društvi in nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami, odgovornimi za
izpeljavo programov v posamez-nih športnih panogah. Z njihovim soodgovornim delo-vanjem v sistemu
ustreznih programov, ki jih lahko imenujemo panožne športne šole, Ustreznost programov, ki jih lahko
imenujemo "panožna športna šola", je opredeljena:- s primernim kadrom, - z ustreznim programom in
materialnimi možnostmi za izpeljavo tega programa, - z organiziranim sodelovanjem s šolskim sistemom.
zagotoviti kakovostno športno vzgojo mladih športnikov skladno z mednarodno primerljivimi cilji,
standardi in normativi.
5.9. Mednarodna dejavnost

1. odst.

Mednarodna dejavnost obsega sodelovanje s Slovenci v zamejstvu, na začasnem delu v tujini, s
sosednjimi državami ter drugimi državami na podlagi podpisanih meddržavnih proto-kolov, sodelovanje
nacionalnih športnih zvez z zvezami drugih držav, sodelovanje z drugimi nevladnimi in vladnimi
mednarodnimi organizacijami, Unescom, Evropsko unijo, Svetom Evrope, Evropsko športno konferenco,
Alpe-Jadranom ....
29

Nacionalni
program varstva
okolja

8. Nujno povezovanje med dejavniki varstva okolja
7. odst.
..... Z nevladnimi organizacijami sodeluje četrtina občin, evidentno pa je, da občine zelo slabo poznajo
nevladne organizacije in njihovo delo ter aktivnosti na svojem območju ( 106).
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I. Uvod
A. Razvoj potrošniškega gibanja v svetu in pri nas
3. odst.
Potrošniško gibanje je element civilne družbe, ki praviloma nima strogih institucionalnih oblik. V številnih
državah, zlasti v ZDA in v EU, skrbijo za potrošnika močne potrošniške organizacije in učinkovite državne
institucije, ki so pomemben dejavnik uravnavanja razmerij na trgu in zagotavljanja kvalitete življenja. Pri
tem obstajajo različna razmerja med vlogo državnih institucij in nevladnih organizacij. Ponekod je
odločilna vloga močnih državnih ali paradržavnih organizacij (Švedska, kjer imajo potrošniškega
ombudsmana in ostale skandinavske države), spet drugje pa potrošniških organizacij kot predstavnikov
civilne družbe (Nemčija, Velika Britanija, Avstrija). Vsekakor je priprava zakonodaje in oblikovanje
splošne politike varstva potrošnikov naloga države, medtem ko je izvajanje te politike v nekaterih
državah bolj v nekaterih pa manj prepuščeno civilni družbi.

B. Ocena stanja varstva potrošnikov v Sloveniji
2. odst.
Dejavnost Zveze potrošnikov Slovenije se je z ustanovitvijo Mednarodnega inštituta za potrošniške
raziskave postopoma krepila. Pripravljen je bil projekt "Informacijski sistem v podporo delovanju
svetovalnih pisarn", ki je omogočil vzpostavitev profesionalne svetovalne mreže in šolanje svetovalcev.
Ob pomoči države so pričeli z izdajanjem revije VIP za potrošnike (v letu 1991) ter izdajanjem različnih
brošur za potrošnike. Zveza potrošnikov Slovenije - društvo je tudi aktivna članica različnih mednarodnih
organizacij, zlasti International Testing (IT), Consumers International (CI) in Bureau Europeen des
Unions de Consommateurs (BEUC). Hiter razvoj civilne družbe, katerega podpira tudi EU, se je v Sloveniji
nadaljeval, tako da imamo trenutno sedem potrošniških organizacij, ki so se vpisale v register
potrošniških organizacij pri Uradu za varstvo potrošnikov (razvrstitev glede na dan vpisa): Združenje
potrošnikov Zasavja, Zveza potrošnikov Slovenije - društvo, Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave,
Društvo za varstvo potrošnikov Celje, Zavod za varstvo potrošnikov, Združenje potrošnikov Primorske,
Združenje potrošnikov Pomurja. Pet od navedenih potrošniških organizacij je organiziranih oziroma
ustanovljenih kot društva, dve pa kot zavod (Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave, Zavod za
varstvo potrošnikov Ljubljana). Način in pogoji za vpis potrošniških organizacij v register so določeni s
Pravilnikom o načinu in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register (Uradni list RS, št. 46/98).

6. odst.
Institucionalna osnova v okviru državne uprave je bila vzpostavljena z ustanovitvijo Urada za varstvo
potrošnikov, ki je začel delovati leta 1996. Naloge in pristojnosti Urada za varstvo potrošnikov so
določene z zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in 47/97)
ter se nanašajo na pripravo in izvajanje programa varstva potrošnikov v državnih organih, strokovnih
organizacijah in nevladnih organizacijah. Opravlja zadeve, ki se nanašajo na vzgojo, izobraževanje in
obveščanje potrošnikov, organiziranje primerjalnih ocenjevanj proizvodov in storitev ter na svetovanje
potrošnikom. Urad spremlja in koordinira dejavnosti ministrstev in strokovnih institucij, sodeluje in
spodbuja razvoj nevladnih, neprofitnih potrošniških organizacij. Naloga urada je tudi mednarodno
sodelovanje na strokovnem in upravnem področju z vidika varstva potrošnikov.
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II. Pravna podlaga in okvirna vsebina nacionalnega programa
7. odst.
….. Ne more biti dvoma o tem, da besedilo in duh 67. člena govorita za to, da nacionalni program
zajema vse vidike politike varstva potrošnikov v Sloveniji, zato obsega in vsebuje:
…..
- delovanje državnih organov, zlasti medresorsko sodelovanje znotraj vlade ter sodelovanje z nevladnimi
organizacijami;
- spodbujanje razvoja in delovanja potrošniških organizacij;
…..
- okvirni obseg sredstev za izvedbo javne službe in za spodbujanje razvoja in delovanja potrošniških
organizacij.

5. Delovanje državnih organov, zlasti medresorsko sodelovanje znotraj vlade ter
sodelovanje z nevladnimi organizacijami
V skladu z zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev Urad za varstvo potrošnikov opravlja
strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvajanje programa varstva potrošnikov v
državnih organih, strokovnih organizacijah in nevladnih organizacijah. Urad opravlja tudi naloge v zvezi z
vzgojo, izobraževanjem in obveščanjem potrošnikov, svetovanjem potrošnikom in organiziranjem
primerjalnih ocenjevanj proizvodov in storitev. Naloga urada je spremljanje in koordiniranje dejavnosti
ministrstev ter strokovnih institucij pri izvajanju aktivnosti na področju varstva potrošnikov. Urad
sodeluje, spodbuja in sofinancira razvoj nevladnih neprofitnih potrošniških organizacij.
31

32

Odlok o
ustanovitvi
fundacije za
financiranje
invalidskih in
humanitarnih
organizacij v
Republiki Sloveniji
Poslovnik
državnega zbora

11. člen
Svet fundacije ima 27 članov. Dva člana sta predstavnika Vlade Republike Slovenije in jih imenuje Vlada
Republike Slovenije. 25 članov je predstavnikov uporabnikov in jih na predlog uporabnikov imenuje
Državni zbor Republike Slovenije. Po enega predstavnika uporabnikov Državni zbor Republike Slovenije
imenuje na predlog Rdečega križa Slovenije, Slovenskega karitasa in Gorske reševalne službe, 14
predstavnikov uporabnikov imenuje na predlog invalidskih organizacij, osem predstavnikov uporabnikov
pa imenuje na predlog organizacij za samopomoč ljudi s posebnimi življenjskimi potrebami in drugih
dobrodelnih organizacij.

3. odst. 41. člena
(3) Matično delovno telo mora biti seznanjeno z vsemi predlogi, pobudami in vprašanji, ki jih nanj naslovi
civilna družba.

1. odst. 48. člena
(1) S sklicem seje delovnega telesa se članom najkasneje štirinajst dni pred dnem, določenim za sejo,
pošlje predlog dnevnega reda, morebitno mnenje vlade, kadar ni predlagateljica, mnenje zakonodajno-
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pravne službe in morebitna mnenja zainteresirane javnosti.

2. odst. 51. člena
Na sejo delovnega telesa se lahko k obravnavi posameznih točk dnevnega reda povabijo predstavniki
institucij, katerih delo je neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj, strokovnjaki in
predstavniki zainteresirane javnosti, ki lahko na seji izjavijo in obrazložijo svoja mnena in stališča o
obravnavani zadevi.
33

Sklep o ustanovitvi
in nalogah Sveta
Vlade Republike
Slovenije za
nevladne
organizacije

2. člen

(prenehanje
veljavnosti na
podlagi Sklepa o
razveljavitvi sklepa
o ustanovitvi in
nalogah Sveta
Vlade Republike
Slovenije za
nevladne
organizacije,
sprejetega
17.10.2002 in
veljavnega z dnem
4.11.2002)

Naloge sveta so:

Svet je posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije in skrbi za trajni dialog med nevladnimi
organizacijami in Vlado Republike Slovenije.

3. člen

-

zagotavljati dobro sodelovanje nevladnih organizacij in Vlade Republike Slovenije;
uskladiti pravni status nevladnih organizacij s smernicami Sveta Evrope in Evropsko konvencijo o
priznanju pravne osebnosti mednarodnih nevladnih organizacij (Uradni list RS, št. 13/93 –
Mednarodne pogodbe, št. 3/93);
skupno predlagati rešitve glede najpomembnejših odprtih zadev nevladnih organizacij, predvsem
pravne in finančne zadeve;
prizadevanje za krepitev civilne družbe;
sodelovati pri načrtovanju in uresničevanju nacionalnih strategij, ki odpirajo Republiki Sloveniji nove
perspektive razvoja, tako gospodarskega, kakor tudi duhovnega.

4. člen
Svet sestavljajo:
-
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predsednik: predsednik Vlade Republike Slovenije;
člani:
minister za delo, družino in socialne zadeve,
minister za okolje in prostor,
minister za zdravstvo,
minister za kulturo,
minister za notranje zadeve,
minister za finance,
minister za šolstvo in šport,
minister za znanost in tehnologijo,
generalni sekretar Vlade Republike Slovenije,
pet predstavnikov nevladnih organizacij, organiziranih na državni ravni,
predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
predstavniki univerz.

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

34

Sklep o ustanovitvi
in imenovanju
Komisije Vlade
Republike
Slovenije za
nevladne
organizacije

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

.....

(Številka: 90019/2002-1
Ljubljana,
17.1.2002)

2. člen
Ustanovi se Komisija Vlade Republike Slovenije za nevladne organizacije (v nadaljnjem besedilu:
komisija), kot njena usklajevalna in usmerjevalna delovna skupina na področju nevladnih organizacij.
3. člen
Komisija se ustanovi za izvršitev naslednjih nalog:
•
priprava Strategije vlade Republike Slovenije za sodelovanje z nevladnimi organizacijami;
•
oblikovanje Dogovora o sodelovanju z nevladnimi organizacijami;
Komisija predlog strategije in dogovora iz prejšnjega odstavka predloži Vladi Republike Slovenije v
sprejem najkasneje do konca marca leta 2004.
Komisija obravnava tudi vprašanja, povezana s sistemom in politiko sodelovanja z nevladnimi
organizacijami na predlog posameznega resorja ali nacionalnega koordinatorja ter Vladi Republike
Slovenije v zvezi s tem predlaga sprejem ustreznih sklepov.
Na sejah vlade in njenih odborov gradivo komisije zastopa njena predsednica.
4. člen
V komisijo so imenovani:
za predsednico:
Nevenka Črešnar Pergar, ministrska svetnica,
za namestnika predsednice:
dr. Bojan Bugarič, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve,
za stalne člane:
-

dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne zadeve,
dr Fedor Černe, nacionalni koordinator za nevladne organizacije,
g. Marko Slokar, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
mag. Helena Kamnar, Ministrstvo za finance.
Jaka Bednarek, Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
Samuel Žbogar, Ministrstvu za zunanje zadeve,
Marko Hren, Ministrstvu za informacijsko družbo,
Uroš Korenčan, Ministrstvu za kulturo.

5. člen
Komisijo sklicuje predsednica na svojo pobudo ali na predlog njenega člana. Pri delu komisije lahko
sodelujejo po potrebi tudi predstavniki ostalih ministrstev in vladnih služb.
6. člen
Komisija za izvedbo svojih posameznih nalog ustanavlja delovne skupine, v katere lahko vključi
predstavnike ustreznih ministrstev in vladnih služb, ki so dolžna v teh skupinah sodelovati.
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7. člen
Komisija do konca marca 2004 Vladi Republike Slovenije predloži poročilo o izpolnitvi nalog iz 2. Člena
tega sklepa. Ob obravnavi poročila Vlada Republike Slovenije odloča o nadaljnjem delovanju komisije.
8. člen
Za delo komisije se smiselno uporabljajo določila Poslovnika Vlade Republike Slovenije.
9. člen
Administrativno-tehnična opravila za delovanje komisije in njenih delovnih skupin opravlja Služba Vlade
RS za evropske zadeve.
35

Predlog zakona o
prosvetni zbornici
Slovenije

1

Zakon o športu

Sredstva za delo komisije in njenih delovnih skupin zagotavlja Služba Vlade RS za evropske zadeve.
5. člen
(naloge)
Pri uresničevanju svojega namena zbornica opravlja zlasti naslednje naloge:
…
4. Sodeluje s šolskimi institucijami in strokovnimi društvi pri oblikovanju programov za strokovno
izobraževanje in usposabljanje bodočih učiteljev. Sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi in visokošolskimi
zavodi pri oblikovanju javno veljavnih programov ter soodloča pri sprejemu nacionalnega programa
stalnega izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja učiteljev.
…

3D. SOODLOČANJE
Olimpijski komite Slovenije in vlada

2. in 3. odst. 5. člena
(nacionalni program)
Način uresničevanja javnega interesa v športu se opredeli z nacionalnim programom, ki ga sprejme
Državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada).
Pred določitvijo predloga nacionalnega programa šport in soglasje Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: Olimpijski komite Slovenije).
Če Olimpijski komite Slovenije in Vlada ne dosežeta soglasja iz prejšnjega odstavka v šestih mesecih,
Vlada predloži nacionalni program v obravnavo Državnemu zboru, če z njim po ponovni obravnavi
soglaša Strokovni svet Republike Slovenije za šport.

2

2. odst. 40. člena
(stečaj)

Predlog zakona o
društvih

Nad društvom v javnem interesu se lahko opravi stečajni postopek le po predhodnem soglasju Vlade
Republike Slovenije.
3
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Odlok o
ustanovitvi
fundacije za

Svet fundacije (za financiranje invalidskih
in humanitarnih orgaizacij v Republiki
Sloveniji) in Državni zbor RS

2. odst. 13. člena
K pravilom fundacije daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije. Pravila fundacije se po pridobitvi
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podlaga

financiranje
invalidskih in
humanitarnih
organizacij v
Republiki Sloveniji

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

soglasja Državnega zbora Republike Slovenije objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

16. člen
Fundacija uporablja sredstva za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v skladu s
pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije, ki ga sprejme svet fundacije.
K pravilniku daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije. Po pridobitvi soglasja Državnega zbora
Republike Slovenije se pravilnik objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

18. člen

4

5

6

Odlok o soglasju k
pravilom Fundacije
za financiranje
invalidskih in
humanitarnih
organizacij v
Republiki Sloveniji
Odlok o soglasju k
pravilniku o merilih
in pogojih za
uporabo sredstev
Fundacije za
financiranje
invalidskih in
humanitarnih
organizacij v
Republiki Sloveniji
Pravila delovanja
ekonomskosocialnega sveta

Podrobnejšo organizacijo, delovanje ter način pridobivanja in razpolaganje s prihodki fundacije določajo
pravila, ki jih sprejme svet in začnejo veljati po pridobitvi soglasja Državnega zbora Republike Slovenije.
Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k pravilom Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji z dne 27. 7. 1998.

Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji z dne 7. 10. 1998.

Odločanje
9. člen
V ESS se odločitve sprejemajo soglasno, pri čemer ima vsak od socialnih partnerjev ESS en glas.
V primeru, če ni soglasja med socialnimi partnerji, se pogajanja nadaljujejo do uskladitve. Rok za
zaključitev pogajanj se določi na seji ESS pred pričetkom pogajanj in ne sme biti daljši od 30 dni. Če tudi
v tem primeru ne pride do soglasja, ESS o obravnavi tematike ne mora zavzeti skupnega stališča.
Če ni soglasja med člani enega od socialnih partnerjev, se le-ti med seboj pogajajo ločeno. Rok za
zaključitev pogajanj se določi na seji ESS in ne sme biti daljši od 30 dni.
Praviloma vsak od socialnih partnerjev pride na sejo ESS z že usklajenimi stališči svojih članov do
obravnave tematike. Vsak od socialnih partnerjev določi za posamezno obravnavano temo, ki je
predvidena v dnevnem redu seje ESS, svojega poročevalca, ki zastopa predhodno usklajeno stališče
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svoje skupine. Ob tem pa ima vsak posamezni član ESS pravico do ločenega mnenja in komentiranja.
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4. DAVČNA
UREDITEV,
FINANCIRANJE
IN DRUGE
OBLIKE
PODPORE
4A. DAVČNA
UREDITEV
1

Carinski zakon

3.odst. 108. člena
Vlada določi natančnejše pogoje in način v
skladu s katerim lahko upravičenec
uveljavlja popolno ali delno oprostitev
plačila carine v skladu s tem členom.

108. člen
(popolna oprostitev plačila carine)
Popolna oprostitev plačila carine pri začasnem uvozu se lahko, v skladu s pogoji in roki, določenimi v
predpisu iz 72. člena tega zakona odobri za:
.....
10. vsakovrstne blago, predmet preizkušanja, raziskovanja ali predstavitev, vendar ne za pridobitne
dejavnosti,
11. vsakovrstno blago za izvajanje preizkusov, raziskav ali predstavitev, vendar ne za pridobitne
dejavnosti,
.....

7. tč. 161. člena
(oprostitev plačila uvoznih dajatev)
Plačila uvoznih dajatev je oproščeno naslednje blago:
.....
7. specifična oprema in tehnični pripomočki posebej izdelani za izobraževanje, usposabljanje ali
zaposlovanje invalidov, ki jih uvozijo invalidi za lastno uporabo ali invalidske organizacije, društva in
zavodi za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, če se taki predmeti ne izdelujejo v Sloveniji;
.....

Zakon o spremembah in dopolnitvah Carinskega zakona (CZ-B)
Prehodne in končne določbe
183. člen
Ne glede na prvi odstavek 108. člena carinskega zakona lahko vladne in nevladne mednarodne ter
meddržavne organizacije ter meddržavne komisije, ki imajo sedež ali svoje predstavništvo na carinskem
območju, ne uživajo pa ugodnosti v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki jih je uveljavila Slovenija, še
tri leta po začetku uporabe tega zakona v skladu s carinskimi predpisi začasno uvažajo opremo za svoje
uradne potrebe s popolno oprostitvijo plačila carine.
2
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Zakon o davku na
dodano vrednost

26. člen
(oprostitve za določene dejavnosti, ki so v javnem interesu)
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(1) Plačila DDV je oproščena:
…..
5. storitve, ki jih za svoje člane opravljajo neodvisne skupine oseb, katerih dejavnosti so oproščene
plačila DDV ali so neobdavčljive, in so neposredno namenjene za opravljanje njihove dejavnosti, če te
skupine od svojih članov zahtevajo le plačilo njihovega deleža skupnih stroškov in ni verjetno, da takšna
oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;
6. socialno varstvene storitve, vključno s storitvami domov za starejše, in promet blaga, ki je z njimi
neposredno povezan, ki jih kot javno službo opravljajo javni socialno varstveni zavodi ali druge osebe na
podlagi koncesije, ali ki jih opravljajo druge nepridobitne organizacije, ki se po predpisih štejejo za
dobrodelne, invalidske organizacije ali organizacije za samopomoč;
7. storitve in blago, ki je neposredno povezano z varstvom otrok in mladostnikov, ki jih kot javno službo
opravljajo javni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije ali druge organizacije, ki se po predpisih
štejejo za dobrodelne organizacije;
…..
10. zagotavljanje osebja s strani verskih skupnosti ali filozofskih združenj za namene iz 1., 6., 7. in 8.
točke tega člena, z namenom zadovoljevanja duhovnih potreb;
11. storitve in promet blaga, ki je neposredno povezan s temi storitvami, ki ga opravijo nepridobitne
organizacije s cilji politične, sindikalne, verske, rodoljubne, filozofske, humanitarne ali državljanske
narave svojim članom kot povračilo za članarino, določeno v skladu z njihovimi pravili, če ni verjetno, da
takšna oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;
12. storitve, neposredno povezane s športom ali športno vzgojo, ki jih nepridobitne organizacije nudijo
osebam, ki se ukvarjajo s športom ali se udeležujejo športne vzgoje;
13. kulturne storitve in z njimi neposredno povezano blago, ki jih opravljajo javni zavodi in druge s strani
države priznane kulturne institucije;
14. promet storitev in blaga, ki ga opravljajo organizacije, katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV v
skladu s 1., 6., 7., 8., 11., 12. in 13. točko tega odstavka, v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih
sredstev, ki jih te organizacije organizirajo priložnostno ter izključno v svojo lastno korist, in ni verjetno,
da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;
…..
(2) Promet storitev ali blaga po 1., 6., 7., 8., 11., 12. in 13. točki prejšnjega odstavka, ki ga opravijo
davčni zavezanci, ki niso omenjeni v prejšnjem odstavku, je oproščen plačila DDV, če:
- njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga
morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev;
- jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso posredno ali
neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti;
- zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za
storitve, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne storitve zaračunavajo
davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV;
- ni verjetno, da oprostitev DDV za te storitve izkrivlja konkurenco, na primer postavlja v slabši položaj
davčne zavezance za DDV.
(3) Promet storitev ali blaga ni oproščen plačila DDV v skladu s 1., 6., 7., 8., 11., 12. in 13. točko prvega
odstavka tega člena, če:
- ni nujen za transakcije, ki so oproščene plačila DDV oziroma je oproščene dejavnosti mogoče opravljati
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brez tega prometa;
- je osnovni namen prometa, da organizacija pridobi dodatni prihodek z opravljanjem transakcij, ki
neposredno konkurirajo transakcijam, davčnih zavezancev, ki obračunavajo DDV.
(4) Osebe iz drugega odstavka tega člena lahko uveljavljajo oprostitev plačila DDV po tem členu na
podlagi predhodne priglasitve davčnemu organu.

28. člen
(oprostitve DDV pri uvozu blaga)
Plačila DDV je oproščeno:
1. uvoženo blago, katerega promet je v Sloveniji oproščen plačila DDV;
…

29. člen
(oprostitve DDV pri sprostitvi uvoženega blaga v prost promet)
Pri sprostitvi uvoženega blaga v prost promet se v skladu s pogoji in roki, določenimi v predpisu iz 66.
člena tega zakona, plačila DDV oprosti:
…..
10. blago, ki ga brezplačno pridobijo državni organi, dobrodelne in človekoljubne organizacije,
namenjeno pa je za brezplačno razdelitev osebam, potrebnim pomoči, ali blago, poslano brezplačno in
brez vsakih komercialnih namenov, z namenom, da se uporabi izključno zaradi zadovoljitve njihovih
delovnih potreb ali izvrševanja njihovih nalog. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne pijače, tobak in
tobačne izdelke, kavo in pravi čaj ter motorna vozila (razen reševalna vozila). Oprostitev se nanaša le na
organizacije, ki vodijo ustrezno knjigovodstvo in pristojnim organom omogočajo nadzor nad njihovim
delovanjem in ki po potrebi nudijo zavarovanje plačila DDV;
11. blago, ki ga uvozijo državni organi in organizacije, dobrodelne in človekoljubne organizacije,
namenjeno pa je za brezplačno razdelitev med žrtve naravnih in drugih nesreč in vojn, ali blago, ki
ostane last teh organizacij, dano pa je na razpolago prej omenjenim žrtvam. Oprostitev se ne nanaša na
material in opremo, namenjeno za obnovo območij, ki jih je prizadela naravna in druga nesreča.
Oprostitev se nanaša le na organizacije, ki vodijo ustrezno knjigovodstvo in pristojnim organom
omogočajo nadzor nad njihovim delovanjem in ki po potrebi nudijo zavarovanje plačila DDV;
12. predmete, ki so posebej izdelani za izobraževanje, usposobljanje ali zaposlovanje slepih in gluhih
oziroma drugih fizično ali duševno prizadetih oseb, če so bili pridobljeni brezplačno ter uvoženi s strani
ustanov oziroma organizacij, katerih dejavnost je izobraževanje oziroma nudenje pomoči tem osebam in
če s strani donatorjev ni izražen komercialni namen;
…..
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(5.tč.) 1. odst. 31. člena
(Oprostitve pri izvozu blaga in podobnih transakcijah ter mednarodnem prevozu)
Plačila DDV je oproščeno:
…..
5. promet blaga pooblaščenim organizacijam, ki ga le-te izvozijo iz Slovenije kot del svojih
človekoljubnih, dobrodelnih ali prosvetnih aktivnosti, ki jih izvajajo izven Slovenije. Dovoljenje se izda
organizaciji, ki izpolnjuje predpisane pogoje, in sicer za vsak promet blaga posebej ali pa za določeno
obdobje. Oprostitev po tej točki se izvede tako, da se pooblaščenim organizacijam vrne plačani DDV, ki
ga niso mogle uveljaviti kot odbitek vstopnega DDV v skladu s 40. členom tega zakona;
…..

40. člen
(pravica do odbitka vstopnega DDV)
…..
(3) Davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV:
1. od blaga in storitev, ki jih je uporabil za promet blaga oziroma storitev, za katerega je predpisana
oprostitev plačila DDV, če ni s tem zakonom drugače določeno;
…..
(4) Davčni zavezanec sme odbiti DDV iz prvega odstavka tega člena tudi, če je blago in storitve uporabil
za namene
transakcij, ki so oproščene plačila DDV v skladu s:
1. 5. točko 28. člena, 31. členom, prvim in tretjim odstavkom 32. člena tega zakona;
…..

50a. člen
(oprostitev plačila DDV)
Če so izpolnjeni pogoji iz 31. člena tega zakona, je promet rabljenega blaga, umetniških predmetov,
zbirk in starin, od katerega se obračunava DDV od dosežene razlike v ceni, oproščen plačila DDV.
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6. alinea 6. člena
(davčne oprostitve)
Davka ne plačujejo:
.....
- društva, verske skupnosti, javni n zasebni skladi ter druge organizacije in zavodi, ustanovljeni za
ekološke,humanitarne, dobrodelne in druge nepridobitne namene, razen za pridobitno dejavnost.
1.odst. 25. člena
Med odhodke se priznajo tudi izplačila za humanitarne, kulturne, znanstvene, vzgojno izobraževalne,
športne, ekološke in religiozne namene, kadar so izplačana osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi
organizirane za opravljanje takšnih dejavnosti - vendar največ v višini 0,3 % ustvarjenih prihodkov.

4

Zakon o dohodnini

7. tč. 1. odst. 9. člena

Osnova za dohodnino se zmanjša tudi za:
.....
7. plačane prostovoljne denarne prispevke in vrednost daril v naravi za humanitarne, kulturne,
izobraževalne, znanstvene, raziskovalne, športne, ekološke in religiozne namene, kadar so izplačani
osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organizirane za opravljanje takšnih dejavnosti, ter navedeni
prispevki oziroma darila, izplačana invalidskim organizacijam;
.....
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Št.

Pravna
podlaga

5

Zakon o invalidskih
organizacijah

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

28. člen
(ekonomske olajšave)
Invalidske organizacije so po zakonih in drugih predpisih deležne posebnih oprostitev in olajšav, v kolikor
področni zakoni ne urejajo drugače.

6

Zakon o
pospeševanju
turizma

Občina

8. odst. 3. člena
(8) Člani lokalne turistične organizacije iz tretjega odstavka tega člena, razen turističnih in drugih
društev, plačujejo članarino lokalni turistični organizaciji

4.alinea 1. odst. 24. člena
(1) Plačila turistične takse so oproščeni:
- ......
- učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi
organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru
svojih rednih aktivnosti,
- .....

25. člen
(1) ...... in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso hkrati s
plačilom storitev za prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v
primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
7

Pravilnik o
izvajanju zakona o
davku na dodano
vrednost

13. člen
(donacije)
Znesek, ki ga davčni zavezanec izplača osebam, ki so v skladu s predpisi ustanovljene za opravljanje
humanitarne, kulturne, znanstvene, zdravstvene, socialno-varstvene, vzgojno- izobraževalne, športne,
verske ali sindikalne dejavnosti in ne gre za plačilo za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev, ni
predmet DDV.

3. odst. 14. člena
(članarine)
(3) Od članarin, ki jih prejemajo nepridobitne organizacije iz 11. točke prvega odstavka 26. člena ZDDV
se DDV ne plačuje, če ni verjetno, da oprostitev DDV vodi k izkrivljanju konkurence, razen če članarina
predstavlja plačilo za promet blaga oziroma storiteviz tretjega odstavka 26. člena ZDDV.

56. člen
(socialno varstvene storitve)
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Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

Med socialno varstvene storitve in promet blaga, ki je z njimi neposredno povezan iz 6. točke prvega
odstavka 26. člena ZDDV se, pod pogojem, da jih kot javno službo opravljajo javni socialno varstveni
zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije oziroma druge nepridobitne organizacije, ki se po predpisih
štejejo za dobrodelne, invalidske organizacije ali organizacije za samopomoč, uvršča:
- socialno varstvo z nastanitvijo pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/85.31;
- socialno varstvo brez nastanitve pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/85.32.

59. člen
(storitve nepridobitnih organizacij, opravljene lastnim članom kot povračilo za članarino)
(1) Med storitve nepridobitnih organizacij iz 11. točke prvega odstavka 26. člena ZDDV se uvrščajo:
-

dejavnost
dejavnost
dejavnost
dejavnost

sindikatov pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: 0/91.2:
verskih organizacij pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: 0/91.31;
političnih organizacij pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: 0/91.32;
drugih članskih organizacij pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: 0/91.33.

(2) Promet storitev iz prejšnjega odstavka ter promet blaga, neposredno povezan s temi storitvami je
oproščen plačila DDV le, če:
- se opravi lastnim članom kot povračilo za članarino, določeno v skladu s pravili nepridobitne
organizacije ter
- ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.

1. odst. 60. člena
(storitve, neposredno povezane s športom ali športno vzgojo)
(1) Storitve, neposredno povezane s športom ali športno vzgojo, ki jih nepridobitne organizacije nudijo
osebam, ki se ukvarjajo s športom ali se udeležujejo športne vzgoje, v skladu z 12. točko prvega
odstavka 26. člena ZDDV so storitve, ki se opravljajo na področjih športne vzgoje in/ali športne
rekreacije.
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Št.

Pravna
podlaga

8

Zakon o posebnem
davku na določene
prejemke

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

3. člen
Osnova za obračun in plačilo davka je vsako posamezno bruto izplačilo fizični osebi za opravljeno storitev
na podlagi pogodbe o delu po zakonu o delovnih razmerjih in zakonu o obligacijskih razmerjih.
V bruto izplačilo iz prejšnjega odstavka se vštevajo tudi vsa povračila stroškov, ki jih je fizična oseba
prejela v zvezi z opravljanjem storitve.
Za opravljeno storitev po prvem odstavku tega člena se ne šteje:
-

izplačilo fizični osebi, ki opravlja funkcijo na podlagi imenovanja državnega ali drugega organa v
skladu z zakonom oziroma drugim aktom,
izplačilo fizični osebi, ki opravi storitev na podlagi napotitve upravnega organa v skladu z zakonom,
izplačilo fizični osebi na podlagi napotitve oziroma poziva na določeno opravilo s strani državnega ali
drugega organa,

izplačilo nagrad in povračil stroškov fizični osebi, ki prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva
sodeluje v prostovoljnih, ljubiteljskih, humanitarnih, invalidskih, izobraževalnih, zdravstvenih,
kulturnih, športnih, raziskovalnih dejavnostih ter v dejavnostih društev in njihovih zvez, zaradi
uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi katerih so društva ustanovljena, ne pa v okviru
opravljanja gospodarskih dejavnosti po 10. členu zakona o društvih (Uradni list SRS, št. 37/74 in
42/86), ter v sindikalnih in strankarskih dejavnostih, pod pogojem, da izplačila nagrad ne presegajo
150.000 tolarjev letno, povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem storitve pa ne presega višine, ki je
določena s predpisom vlade.

Za izplačilo za opravljeno storitev po tem zakonu se ne štejejo plačila za uporabo avtorskega dela na
podlagi avtorskih pogodb po zakonu o avtorski pravici.
Podrobnejše izvajanje tega zakona predpiše minister, pristojen za finance.
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Neskladje z ustavo (Uradni list RS, št. 82-3891/97)
Niso v skladu z ustavo določbe o povračilu stroškov, ki jih je zavezanec imel v zvezi z delom, po 16., 42.,
43. in 86.a členu zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93), 21. člena zakona o davku od dobička
pravnih oseb (Uradni list RS, št.72/93) in četrte alinea tretjega odstavka 3. člena zakona o
posebnem davku za določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94 in kasnejši), kolikor vladi brez
določitve zakonskega okvira prepuščajo podrobnejšo določitev stroškov v zvezi z delom in določitev
višine teh stroškov, do katere se povračila zanje ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov
oziroma do katerih se ti stroški priznavajo kot odhodek pri ugotavljanju davčne osnove. 8. Državni zbor
mora neskladja z ustavo iz 5., 6. in 7. točke tega izreka odpraviti v šestih mesecih po objavi te odločbe v
Uradnem listu RS."
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Št.

9

Pravna
podlaga

Predlog zakona o
dohodnini (2004)

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

53. člen
(olajšava za donacijo)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju ali v naravi za
humanitarne, dobrodelne, kulturne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, športne, ekološke in religiozne
namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za
opravljanje navedenih dejavnosti, do zneska, ki je enak 0,3% obdavčenega prihodka zavezanca v
davčnem letu.
(2) Zavezanec lahko uveljavlja tudi znižanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju ali naravi
političnim strankam in reprezentativnim sindikatom, vendar največ do zneska, ki je enak trikratni
povprečni mesečni plači na zaposlenega pri davčnem zavezancu v davčnem letu.
(3) Za znesek, ki je enak 0,3% obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem letu iz prvega odstavka
tega člena, in za znesek, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu iz
drugega odstavka tega člena, se šteje znesek vseh izplačil v celotnem davčnem letu.
(4) Za zneske izplačil po prvem in drugem odstavku tega člena zavezanec ne more uveljavljati tudi
zmanjšanja letne davčne osnove po 3. in 9. točki prvega odstavka 113. člena tega zakona.
113. člen
(olajšave za različne namene)
(1) Letna davčna osnova zavezanca, ki je rezident, se zmanjša za:
…
3. plačane prostovoljne denarne prispevke in vrednost daril v naravi za humanitarne, dobrodelne,
kulturne, vzgojnoizobraževalne, znanstvene, športne, ekološke, in religiozne namene, kadar so izplačani
osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi v Sloveniji organizirane za opravljanje tovrstnih dejavnosti
ter so rezidenti Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo davek od dohodkov pravnih oseb, ter navedeni
prispevki in darila, izplačana invalidskim organizacijam;
…
9. plačane članarine političnim strankam in sindikatom.
(2) Zmanjšanje letne davčne osnove za namene, navedene v 2. do 9. Točki prvega odstavka tega člena
lahko znaša največ 2% letne davčne osnove zavezanca.
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Št.

Pravna
podlaga

10

Predlog zakona o
davku od
dohodkov pravnih
oseb (2004)

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

9. člen
(oprostitev davka za zavezanca, ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti)
(1) Zavezanec, kot zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica,
reprezentativni sindikat, ne plača davka po tem zakonu, če:
1. je v skladu s posebnim zakonom ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti, in
2. ima v vsem davčnem obdobju finančno in materialno poslovanje in akte v zvezi s tem, zlasti svoj
temeljni akt, usklajeno z določbami zakona, ki ureja njegovo ustanovitev oziroma delovanje.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena plača zavezanec iz prvega odstavka tega člena davek po tem
zakonu od dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti.
(3) Zavezanec izpolnjuje pogoje iz 2. točke prvega odstavka tega člena zlasti, če:
1. uporablja presežke prihodkov nad odhodki;
2. zmanjšuje ustanovitveno premoženje;
3. izplačuje plače;
4. nagrajuje člane uprave in izkazuje stroške poslovanja;
5. nalaga prosta sredstva;
6. ravna z ostankom premoženja pri prenehanju v skladu z določbami zakona, ki ureja njegovo
ustanovitev oziroma delovanje.
52. člen
(olajšava za donacije)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za
humanitarne, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, športne, ekološke in religiozne namene, in
sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje
navedenih dejavnosti, do zneska, ki ustreza 0,2% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca,
vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.
(2) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za
kulturne namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih
ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, do zneska, ki ustreza 0,1% obdavčenega prihodka
davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.
(3) Zavezanec lahko uveljavlja tudi zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in naravi
političnim strankam in reprezentativnim sindikatom, vendar največ do zneska, ki je enak trikratni
povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu, vendar največ do višine davčne osnove davčnega
obdobja.
(4) Za znesek, ki ustreza 0,2% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca iz prvega odstavka,
in za znesek, ki ustreza 0,1% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca iz drugega odstavka
ter za znesek, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu iz tretjega
odstavka tega člena, se šteje znesek vseh izplačil v celotnem davčnem obdobju.

4B. FINANCIRANJE
IZ PRORAČUNA
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Št.

1

2

Pravna
podlaga

Zakon o društvih

Zakon o
financiranju Zveze
združenj borcev
narodnoosvobodiln
e vojne Slovenije

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

26. člen

5.alinea 1. odst. 21. člena

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo,
gospodarno in učinkovito porabo javnih
sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje
svoje dejavnosti, opravlja
računsko
sodišče.

Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
.....
- iz javnih sredstev in
.....

»Družbenopolitične skupnosti«

1. člen
Sredstva za delovanje Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije (v nadaljevanju:
zveza) se zagotavljajo v proračunih družbenopolitičnih skupnosti.
Sredstva po prejšnjem odstavku se zagotavljajo za financiranje dejavnosti zveze, ki jih v skladu s svojimi
programskimi načeli in nalogami kot organizacija, ki združuje borce narodnoosvobodilne vojne ne glede
na politično pripadnost, opravlja na naslednjih področjih:
- delovanje za mir, varnost, demokracijo in obrambo,
- ohranjanje in razvijanje zgodovinskih izročil,
- skrb za uresničevanje posebnega družbenega varstva borcev,
- mednarodno sodelovanje.
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Št.

3

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

8. člen
(naloge države)

Zakon o gasilstvu

(1) Država na področju gasilstva:
1......
2. sofinancira naloge zaščite in reševanja, ki so širšega pomena, zlasti na področju zaščite pred
nesrečami v prometu in nesrečami z nevarnimi snovmi;
3. zagotavlja del sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost na področju gasilstva ter za razvijanje
gasilske zaščitne in reševalne opreme;
4. .....
.....

44. člen
(financiranje gasilstva)
(1) Dejavnosti gasilskih enot se financirajo iz:
1. proračuna Republike Slovenije in lokalne skupnosti;
2. sredstev zavarovalnic in podjetij;
3. dohodkov iz lastnih dejavnosti;
4. prispevkov, daril in volil fizičnih in pravnih oseb.
(2) V skladu s tem zakonom se financirajo iz virov iz prejšnjega odstavka tudi dejavnosti gasilskih
društev in zvez, ki so pomembne za razvoj gasilstva.
4

Zakon o invalidskih
organizacijah

1. odst. 31. člena
(nadzor)

5. alinea 1. odst. in 4. odst. 27. člena
(financiranje invalidske organizacije)

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo
ter gospodarno in učinkovito porabo javnih
sredstev, ki jih invalidska organizacija
prejme za izvajanje svoje dejavnosti,
opravljajo njeni pristojni organi in
računsko sodišče.

Invalidska organizacija lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
.....
- iz proračunskih in drugih javnih sredstev in
…..
…..
Invalidska organizacija pridobiva sredstva iz proračunov in drugih javnih virov na enak način kot društva.
.....

5
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Zakon o
izvrševanju
proračuna
Republike
Slovenije za leto
2002 in 2003

18. člen
(Uporaba splošne proračunske rezervacije)
Predvidena sredstva splošne proračunske rezervacije se poleg namenov, določenih v 42. členu ZJF,
uporabljajo tudi za:
1. plače novozaposlenih delavcev in funkcionarjev pri nevladnih in pravosodnih neposrednih uporabnikih
v skladu z njihovimi sprejetimi načrti delovnih mest. Pravice porabe iz splošne proračunske rezervacije se
razporedijo navedenim uporabnikom za plače le v primeru, če sredstev za plače novozaposlenim ni
mogoče zagotoviti s prerazporeditvami v okviru finančnega načrta neposrednega uporabnika ali skupine
uporabnikov, v katero je uporabnik uvrščen in
2. zaračunljive ......

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

6

Pravna
podlaga

Zakon o
pospeševanju
turizma

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

1.
2.

Občina
Vlada (na predlog ministrstva,
pristojnega za turizem

Pravica/obveznost

5. alinea 22. člena
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga nameni za poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in
storitvami iz prvega odstavka 21. člena tega zakona, in sicer predvsem za:
- ......
- vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki
so namenjene turistom ter programov urejanja okolja, ki jih izvajajo turistična in okoljevarstvena
društva.

(1. in) 3. alinea 1. odst. 30. člena
(1) Namenska sredstva za razvoj in promocijo turizma v višini iz prve alinee 29. člena tega zakona
opredeli Vlada Republike Slovenije v proračunu Republike Slovenije, na podlagi letnega programa
pospeševanja turizma, ki ga Vladi Republike Slovenije predloži ministrstvo, pristojno za turizem, in so
namenjena za:
- dejavnost pospeševanja turizma, ki jo opravlja nacionalna turistična organizacija,
- ……
- turistična društva, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju turizma.
7

Zakon o pravnem
položaju verskih
skupnosti v
Socialistični
republiki Sloveniji

»Družbena skupnost«

20. člen
Družbena skupnost lahko daje verskim skupnostim gmotno podporo. Z aktom s katerim se da podpora,
se lahko tudi določi, za kakšen namen se sme uporabiti.
Verske skupnosti lahko same razpolagajo z dodeljenimi gmotnimi sredstvi. Če je bila dana podpora
namensko, lahko organ, ki jo je dodelil, zahteva poročilo o njeni uporabi.

8

Zakon o
preprečevanju
uporabe
prepovedanih drog
in o obravnavi
uživalcev
prepovedanih drog

5., 6. in 8. odst. 16. člena

Država

Dejavnost nevladnih organizacij iz 13. člena tega zakona je sofinancirana iz državnega proračuna in
drugih sredstev. Način sofinanciranja nevladnih organizacij je določen s pogoji in kriteriji posameznega
uporabnika proračunskih in javnih sredstev v skladu z nacionalnim programom iz 3. člena tega zakona.
Verificirani nevladni neprofitni programi se v obsegu, določenim z nacionalnim programom, od
pristojnega uporabnika proračunskih sredstev sofinancirajo v višini najmanj 80 % vrednosti programa.
Obseg, normative in standarde za odmero priznane višine vrednosti programa določa nacionalni
program.
.....
Združenje nevladnih organizacij iz 14. člena tega zakona se sofinancira iz proračunskih sredstev Urada
Republike Slovenije za droge.

9
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Zakon o Rdečem
križu Slovenije

1.
2.

Država
Vlada

27. člen

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

3.

Občina

Pravica/obveznost

Republika Slovenija iz svojega proračuna zagotavlja sredstva za naloge, ki jih Rdeči križ Slovenije
opravlja kot javna pooblastila.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo na podlagi letnega programa Rdečega križa Slovenije, ki
ga sprejme Vlada Republike Slovenije.
Občina lahko zagotavlja sredstva za tiste dejavnosti lokalnih organizacij Rdečega križa Slovenije, ki jih ne
zagotavlja Republika Slovenija.

10

Zakon o skupnosti
študentov

1. alinea 1. odst. 9. člena
Sredstva za delovanje Študentska organizacija Slovenije pridobiva iz:
- republiškega proračuna in proračunov lokalnih samoupravnih skupnosti,
- .....

11

Zakon o socialnem
varstvu

2. odst. 97. člena
Sredstva za financiranje socialno varstvene dejavnosti se zagotavljajo tudi s plačili storitev, s prispevki
dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč ter invalidskih organizacij, s prispevki donatorjev in
iz drugih virov.
98. člen
Iz proračuna Republike Slovenije se financirajo:
…
- razvojni in dopolnilni programi, pomembni za državo, in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.
Ne glede na določbe tega zakona se iz proračuna Republike Slovenije financirajo tudi stroški storitev v
zavodih za odrasle, če upravičenec pred prijavo stalnega prebivališča na podlagi četrtega odstavka 8.
člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 9/2001) na naslovu nastanitvenega centra ali na
naslovu zavoda, v katerem je nastanjen, v Republiki Sloveniji ni imel prijavljenega stalnega prebivališča.
99. člen
Iz proračuna občine se financirajo:
…
- stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti
oproščen plačila;
- razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.
Sredstva za financiranje pravic in prispevkov oziroma storitev in pomoči iz prejšnjega odstavka se
financirajo iz proračuna občine, na območju katere ima upravičenec storitev in pomoči prijavljeno stalno
prebivališče.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se stroški storitve iz četrte alinee prvega odstavka tega člena v
primeru prijave stalnega prebivališča na naslovu socialno varstvenega zavoda na podlagi četrtega
odstavka 8. člena zakona o prijavi prebivališča
(Uradni list RS, št. 9/2001) financirajo iz proračuna občine, v kateri je imel upravičenec prijavljeno stalno
prebivališče pred prijavo stalnega prebivališča na naslovu zavoda.
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Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

12

Zakon o športu

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

11. alinea 3. odst. 7. člena
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom, se zagotavljajo javna
sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:
-.....,
- delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije, zvez športnih društev, ki jih ustanovijo društva za
posamezne športne panoge (v nadaljnjem besedilu: nacionalne panožne športne zveze) in drugih
asociacij v športu ter izvedba njihovih programov,
- .....

13

14

Zakon o
uresničevanju
javnega interesa
za kulturo
Zakon o varstvu
okolja

Ministrstvo, pristojno za kulturo

4. odst. 19. člena
Zbornica se financira iz članarine in drugih lastnih virov, pri čemer ministrstvo, pristojno za kulturo,
sofinancira tisti del njenega programa dela, ki se nanaša na naloge iz prvega odstavka tega člena.

Država

9. tč. 1. odst. 82. člena
(splošni stroški)
(1) Republika zagotavlja sredstva za financiranje:
.....
9. pomoči društvom, interesnim združenjem in drugim nevladnim organizacijam za varstvo okolja,
…

Predlog zakona o
varstvu okolja
(oktober 2003)

15

Zakon o varstvu
potrošnikov

145. člen (proračun države)
(1) Sredstva proračuna države se poleg financiranja njenih nalog varstva okolja po tem zakonu
porabljajo zlasti se za:
1. izvajanje posebnih oblik izobraževanja in ozaveščanja javnosti v zvezi z okoljem,
2. sofinanciranje programov nevladnim organizacijam in njihovim združenjem, ki delujejo na
področju varstva okolja, in
…
Državni proračun

5. alinea 2. odst. 67. člena
Nacionalni program varstva potrošnikov določa temelje politike varstva potrošnikov in opredeljuje obseg
dejavnosti, ki se financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna.
Z nacionalnim programom varstva potrošnikov se določijo zlasti:
.....
- okvirni obseg sredstev za spodbujanje razvoja in delovanja potrošniških organizacij.
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Št.

Pravna
podlaga

16

Zakon o vodah

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)
Proračun Republike Slovenije

Pravica/obveznost

3. in 4. odst. 163. člena
(3) Stroški delovanja konference se financirajo iz proračuna Republike Slovenije.
(4) Minister predpiše vrsto in višino stroškov iz prejšnjega odstavka.

17

Zakon o zaščiti
živali

Proračun Republike Slovenije

2. odst. 33. člena
Imetnik zavetišča pridobiva sredstva za delovanje zavetišča iz naslednjih virov:
.....
- iz proračuna Republike Slovenije, če gre za društvo, ki deluje v javnem interesu;
.....

2. odst. 35. člena
Društvu, ki deluje v javnem interesu, lahko ministrstvo iz proračuna Republike Slovenije oziroma lokalna
samoupravna skupnost iz svojega proračuna, na podlagi pogodbe dodeli sredstva za opravljanje
dejavnosti, ki so v javnem interesu.

18

Predlog zakona o
društvih

3. odst. 50. člena
(nadzorstvo)

1. odst. 25. člena
(premoženje društva)

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo,
gospodarno in učinkovito porabo javnih
sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje
svoje dejavnosti, opravlja
računsko
sodišče.

Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, darili in
volili, prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti društva in drugih virov, njegove
nepremične in premične stvari ter materialne pravice.

36. člen
(prednosti)
Pri pridobivanju sredstev iz državnega proračuna in proračuna lokalne skupnosti ima društvo v javnem
interesu, ob izpolnjevanju drugih pogojev za pridobitev sredstev, prednost pred ostalimi društvi.
S posebnimi predpisi se lahko določijo tudi druge prednosti, ki jih društvom daje pridobljeni status.
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Št.

Pravna
podlaga

19

Nacionalni
program
socialnega varstva
do leta 2005

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

III. STRATEGIJE URESNIČEVANJA ZASTAVLJENIH CILJE
K 4. CILJU: VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ PLURALNOSTI DEJAVNOSTI
Da bi država omogočila vzpostavitev enovitega sistema socialnega varstva, ki bo temeljil na pluralnosti
programov in izvajalcev ter razvoj prostovoljnega dela, dobrodelnosti, samopomoči in donatorstva, bo
skrbela za večjo neposredno finančno podporo in za vzpodbujanje razvoja nevladnih organizacij in
zasebništva ter za uveljavitev dodatnih davčnih mehanizmov, ki bodo vzpodbujali nastajanje, razvoj in
financiranje socialnih programov.

VII. IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE MREŽ SOCIALNOVARSTVENIH DEJAVNOSTI, KI JIH BO
VZPODBUJALA IN SOFINANCIRALA DRŽAVA PREKO SKUPNEGA PROGRAMA
Država ugotavlja, da poleg socialnovarstvenih storitev, ki jih določa zakon kot javno službo, predstavljajo
pomemben delež celovitega sistema socialnega varstva tudi druge dejavnosti, ki zlasti dopolnjujejo javno
službo ali pa ponujajo razne alternativne programe. Pogosto so nosilci teh dejavnosti civilna združenja,
nevladne organizacije in zasebniki. Njihovi programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo oblike
prostovoljnega dela in dobrodelnosti.
Država razglaša svoj interes za vzpostavitev in dograditev racionalne, dogovorjene in pregledne
nacionalne mreže teh dejavnosti, zato bo vzpodbujala in sofinancirala njihove programe, izbor le-teh bo
temeljil na javnih razpisih, učinke pa bodo spremljali evalvatorji.

XI. FINANČNI POGOJI ZA URESNIČITEV PROGRAMA
2. odst.
..... V načrtovanem obdobju bodo povečana sredstva namenjena tudi dograjevanju nevladnega sektorja
( tudi zasebnega dela) in novim programom, ki bodo v naslednjem obdobju razbremenili sredstva
državnega proračuna.

XIII. NOSILCI IN ODGOVORNOST ZA URESNIČITEV PROGRAMA
.....
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE:
.....
- zagotavlja financiranje dejavnosti in socialnovarstvenih dajatev iz proračuna Republike Slovenije,
- vzpodbuja razvoj nevladnega sektorja in sofinancira naloge skupnega programa,
.....
20

Nacionalni
program športa v
Republiki Sloveniji

5.10. Delovanje društev, nacionalnih panožnih športnih zvez, zamejskih športnih zvez,
občinskih športnih zvez, zavodov za šport in zavodov, povezanih s športom, Olimpijskega
komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez kot osrednje krovne športne organizacije in
drugih zvez
.....
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Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

Na ravni lokalne skupnosti
Sofinancira se delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na lokalni ravni v ocenjeni višini
200.000.000 tolarjev.

Na ravni države
Sofinancira se delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez, OKS-ZŠZ, drugih zvez in zavodov na državni
ravni v višini 300.000.000 tolarjev.
Ocenjena vrednost skupaj je 500.000.000 tolarjev.

8. Prednostne naloge nacionalnega programa
3. in 4. odst.
Pričakujemo, da bomo nacionalni program športa v celoti realizirali do leta 2010. Zato je pri določanju
letnih programov, ki opredeljujejo financiranje nacionalnega programa, treba upoštevati prednostne
naloge, razvrščene v dve skupini.

Prva skupina
.....
10. Delovanje društev, nacionalnih panožnih športnih zvez, občinskih športnih zvez, zamejskih športnih
zvez, študentskih športnih zvez, zavodov za šport in zavodov, povezanih s športom, Olimpijskega
komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez in drugih zvez.
21

11. člen

Pravila delovanja
ekonomskosocialnega sveta

Za delovanje ESS zagotavlja finančna sredstva država iz proračunskih sredstev.

4C. DRUGE OBLIKE
PODPORE
1

Energetski zakon

Ministrstvo, pristojno za energetiko

6. alinea 1. odst. 66. člena
Ministrstvo, pristojno za energetiko izvaja na nacionalnem nivoju naslednje naloge:
- ......
- spodbuja delovanje nevladnih organizacij, ki v javnem interesu delujejo na področju energetike.

2

Zakon o deviznem
poslovanju

Pooblaščena banka
(definicija v 3. čl.)

4.tč. 1.odst. 26. člena
Pooblaščena banka knjiži v dobro deviznega računa domačih pravnih oseb in zasebnikov prejeta plačila v
tujih valutah in druga vnovčena tuja plačilna sredstva iz naslova:
.....
4. kotizacij in drugih podobnih plačil za organizacijo mednarodnih strokovnih, športnih in drugih javnih
prireditev ter iz naslova nakazil domačim pravnim osebam, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo
(društvom, skladom, humanitarnim in invalidskim organizacijam ipd.);
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Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

.....
3

21. člen

Zakon o društvih

Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
- s članarino,
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
- z darili in volili,
- s prispevki donatorjev,
..... in
- iz drugih virov.
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.
4

Zakon o gasilstvu

Država

8. člen
(naloge države)
(1) Država na področju gasilstva:
1. ustanovi in zagotovi delovanje gasilske šole za izobraževanje in usposabljanje kadrov v gasilstvu;
2. sofinancira naloge zaščite in reševanja, ki so širšega pomena, zlasti na področju zaščite pred
nesrečami v prometu in nesrečami z nevarnimi snovmi;
3. zagotavlja del sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost na področju gasilstva ter za razvijanje
gasilske zaščitne in reševalne opreme;
4. zagotavlja pogoje za delovanje Gasilske zveze Slovenije;
5. zagotavlja skladen razvoj gasilstva v državi;
6. zagotavlja delovanje sistema obveščanja in alarmiranja na območju države in posameznih geografsko
ali kako drugače povezanih širših območjih državnega ozemlja.
.....

5

Zakon o invalidskih
organizacijah

2. odst. in 4. odst. 27. člena
(financiranje invalidske organizacije)
.....
Poleg virov iz prejšnjega odstavka lahko invalidska organizacija pridobiva sredstva za svoje delovanje in
za naložbe v osnovna sredstva tudi iz sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: fundacija)
.....
..... Reprezentativnost invalidske organizacije ne pomeni prednosti za pridobivanje sredstev iz fundacije.

6
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Zakon o
kazenskem
postopku

162. člen
(1) Državni tožilec sme s soglasjem ođkodovanca odložiti kazenski pregon za kaznivo dejanje, za katero
je predpisana denarna kazen ali zapor do treh let, če je osumljenec pripravljen ravnati po navodilih
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Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

državnega tožilca in izpolniti določene naloge, s katerimi se zmanjšajo ali odpravijo škodljive
posledice kaznivega dejanja. Te naloge so lahko:
1) odprava ali poravnava škode;
2) plačilo določenega prispevka v korist javne ustanove ali v dobrodelne namene ali v sklad za
povračilo škode žrtvam kaznivih dejanj;
3) oprava kakšnega splošno koristnega dela;
4) poravnava preživninske obveznosti.
(2) Če osumljenec v roku, ki ne sme biti daljši od šest mesecev, za nalogo iz četrte točke pa ne daljš od
enega leta, izpolni nalogo, se ovadba zavrže.
(3) V primeru zavrženja ovadbe iz prejšnjega odstavka oškodovancu ne gredo pravice iz drugega in
četrtega odstavka 60. člena tega zakona. O izgubi teh pravic mora državni tožilec poučiti
oškodovanca, preden da ta soglasje po prvem odstavku tega člena.
7

Zakon o lokalni
samoupravi

1.
2.

Občina
Občinski svet

10. alinea 2. odst. 21. člena
Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:
.....
- pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno, turistično, kulturno in
drugo dejavnost na svojem območju;
.....

2.odst. 51. člena
Odsvojitev delov premoženja občine je dopustna le proti plačilu, ki postane del premoženja občine, razen
če se del premoženja podari za humanitarne, znanstvenoraziskovalne, izobraževalne ali druge tovrstne
namene. Odločitev o odsvojitvi delov premoženja občine sprejme občinski svet.
8

Zakon o Rdečem
križu Slovenije

1. Pravna oseba ali posameznik, ki
samostojno
opravlja
dejavnost
v
medkrajevnem
in
mednarodnem
letalskem, železniškem, ladijskem in
avtobusnem
prometu
ali
opravlja
dejavnost PTT;
2. Vlada

28. člen
V Tednu Rdečega križa in v Tednu solidarnosti mora pravna oseba ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, ladijskem in avtobusnem
prometu ali opravlja dejavnost PTT, obračunati fizičnim in pravnim osebam, ki uporabljajo njihove
storitve, prispevek v korist Rdečega križa Slovenije. Prispevek se obračuna od vsake prodane vozovnice,
oziroma od vsake poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem prometu, razen za knjige, časopise in
revije.
Vlada Republike Slovenije določi višino prispevka iz prejšnjega odstavka, način plačevanja in
obračunavanja ter morebitne oprostitve.

9

Zakon o skupnosti
študentov

1. odst. 9. člena
Sredstva za delovanje Študentska organizacija Slovenije pridobiva iz:
- .....
- proračunov organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije,
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10

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

- prispevkov študentov,
- prihodkov od dejavnosti, ki jih opravlja za uresničevanje nalog in ciljev,
- prihodkov od lastnega premoženja,
- dotacij, daril ter drugih virov.
27. člen
(oprostitev plačila turistične takse)

Zakon o
spodbujanju
razvoja turizma

(1) Plačila turistične takse so oproščeni:
…
- učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih
programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove
ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
11

Zakon o socialnem
varstvu

Država

2. člen
Država zagotavlja in razvija delovanje socialno varstvenih zavodov, ustvarja pogoje za zasebno delo v
socialno varstveni dejavnosti ter podpira in vzpodbuja razvoj samopomoči, dobrodelnosti, oblik
neodvisnega življenja invalidov ter drugih oblik prostovoljnega dela na področju socialnega varstva.
Socialno varstveni program, ki ga sprejme Državni zbor:
- določi strategijo razvoja socialnega varstva;
- opredeli prednostna razvojna področja socialnega varstva;
- opredeli specifične potrebe in možnosti posameznih območij;
- določi mrežo javne službe, ki jo zagotavlja država.

12

Zakon o športu

10. člen
(javni razpis)
Izvajalca letnega programa na državnem
nivoju izbere ministrstvo, pristojno za
šport, na podlagi javnega razpisa.

13

Zakon o zadrugah

Izvajalce letnega programa v lokalni
skupnosti izbere pristojni organ lokalne
skupnosti, na podlagi javnega razpisa.
Republika Slovenija

2.odst. 8. člena
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega
programa.

1. odst. 21. člena
(prednost pri uporabi)
Športna društva, ki izvajajo letni program imajo za izvajanje nacionalnega programa, pod enakimi pogoji,
prednost pri uporabi javnih športnih objektov pred drugimi izvajalci.

3. člen
Republika Slovenija pospešuje razvoj zadružništva z ukrepi gospodarske politike.

14

Stanovanjski
zakon

Na podlagi sodelovanja s svojimi člani ali na drugi podlagi, določeni z zakonom, imajo lahko zadruge
posebne olajšave pri svojem poslovanju.
153. člen
(prednost pri dodelitvi kredita)
(1) V pravilniku iz drugega odstavka 151. člena tega zakona se lahko predpiše, da so do kredita
upravičene predvsem tiste neprofitne stanovanjske organizacije, ki si zagotovijo določeno ugodnost
tudi od občine, na območju katere nameravajo poslovati, odvisno od možnosti posamezne občine.
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(2) Občine, ki zagotovijo neprofitni stanovanjski organizaciji kakršnokoli pomoč v okviru svojih
pristojnosti in možnosti, lahko zahtevajo, da se določen del neprofitnih stanovanj nameni za razreševanje
stanovanjskih vprašanj upravičencev z najnižjimi dohodki.
…
156. člen
(občinski stanovanjski program)
Občinski stanovanjski program sprejme občinski svet. Na podlagi načel nacionalnega stanovanjskega
programa se z njim konkretizira stanovanjska politika občine, ki zajema predvsem:
- obseg, lokacijo in dinamiko graditve lastnih in najemnih stanovanj;
- ukrepe občine, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih
stanovanj v občini;
- posebne stanovanjske programe v občini, ki upoštevajo arhitektonske in druge posebnosti pri
zagotavljanju stanovanj za invalide;
- način izvajanja izredne pomoči pri uporabi stanovanja;
- način zagotavljanja ustreznih oblik pomoči za nastajanje in delovanje neprofitnih stanovanjskih
organizacij.
15

Nacionalni
program
socialnega varstva
do leta 2005

II. NACIONALNI CILJI SOCIALNEGA VARSTVA
Do leta 2005 bodo ukrepi države usmerjeni zlasti k naslednjim socialno varstvenim ciljem:
5. odst.
.....
4. CILJ: VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ PLURALNOSTI DEJAVNOSTI
Zagotoviti različnost programov in izvajalcev, možnosti za razvoj prostovoljnega dela, solidarnosti,
dobrodelnosti in samopomoči, za uveljavitev nevladnega sektorja, zasebništva in uporabniških združenj
ter jih povezati v enovit sistem socialnega varstva na nacionalni ravni.
.....

III. STRATEGIJE URESNIČEVANJA ZASTAVLJENIH CILJEV
K 2. CILJU: ZAGOTAVLJANJE AKTIVNIH OBLIK VARSTVA
1. Posameznim skupinam prebivalcev bo država omogočala vključevanje v posebne preventivne in druge
programe socialno varstvenih storitev, s katerimi bo mogoče:
.....
- zagotoviti pogoje, ki bi omogočili odraslim osebam s posebnimi potrebami neodvisno in samostojno
življenje ob pomoči družine, invalidskih organizacij, drugih nevladnih organizacij in državnih služb;
.....

K 3. CILJU: RAZVOJ STROKOVNIH SOCIALNIH MREŽ POMOČI
1. Vsem, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo normalno funkcionirati v okviru primarnih socialnih mrež
ali imajo zaradi starosti, invalidnosti, motenj v telesnem ali duševnem razvoju ali trajnih težav z
duševnim zdravjem, omejene možnosti za delovanje v okolju, bo strokovno podporo in pomoč zagotavljal
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sistem strokovnih služb, dopolnjen z dejavnostmi nevladnih organizacij, civilnih združenj in
posameznikov.
.....

K 4. CILJU: VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ PLURALNOSTI DEJAVNOSTI
Da bi država omogočila vzpostavitev enovitega sistema socialnega varstva, ki bo temeljil na pluralnosti
programov in izvajalcev ter razvoj prostovoljnega dela, dobrodelnosti, samopomoči in donatorstva, bo
skrbela za večjo neposredno finančno podporo in za vzpodbujanje razvoja nevladnih organizacij in
zasebništva ter za uveljavitev dodatnih davčnih mehanizmov, ki bodo vzpodbujali nastajanje, razvoj in
financiranje socialnih programov.
Preko podeljevanja koncesij in dovoljenj za delo ter preko stabilnejšega sofinanciranja programov bo
omogočila razvoj nevladnega sektorja in zasebništva, kar bo skupaj z obstoječimi oblikami omogočilo
pluralnost izvajanja storitev socialnega varstva.
.....
Na regijskih ali na medobčinskih ravneh bodo vlogo povezovalca sistema, vzpodbujevalca novih
programov in posredovalca informacij v okviru javne službe, zagotavljali centri za socialno delo, kot javni
socialno varstveni zavodi. Njihova naloga bo tudi strokovna podpora programom, ki jih bodo vzpostavljali
in razvijali izvajalci nevladnih organizacij in zasebniki. Centri za socialno delo bodo postali stičišča
različnih izvajalcev in usmerjevalci uporabnikov v različne programe pomoči.
16

Nacionalni
program športa v
Republiki Sloveniji

2. Izhodišča nacionalne strategije razvoja športa
Cilji in naloge
3. odst. 5. tč.
Društva so interesna, prostovoljna združenja državljanov. Z izboljšanjem programov športnih društev in
povečevanjem njihovega števila želimo povečati število članov društev in s tem število športno aktivnih
prebivalcev, njihovo športno ozaveščenost ter pripadnost posameznika športu. Delovanja društev in
njihovih zvez je velikega pomena za državo, zato država spodbuja in materialno podpira društveno
dejavnost.

6. Upravljanje športa na ravni nacionalnega programa
4. tč. 3. odst.
4. Izvajalci letnega programa športa so opredeljeni v 8. členu zakona o športu. Status izvajalca si
subjekti pridobijo s pogodbo o izpeljavi letnega programa, ki jo sklenejo z Mi-nistrstvom za šolstvo in
šport za raven države in z lokalno skupnostjo za raven lokalne skupnosti. Športna društva in njihova
združenja imajo po 8. členu zakona o športu pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega
programa.
17
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6.3.5 Turizem

…..
Aktivnosti Slovenije bodo na področju turizma usmerjene predvsem v:
…..
· razvijanje in spodbujanje aktivnosti prebivalstva in nevladnih organizacij, ki prispevajo k varovanju in
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urejanju okolja ter razvoju turizma.
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Nacionalni
raziskovalni
program

II. OBSEG IN STRUKTURA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
2. Raziskovalna infrastruktura in raziskovalna oprema
9. odst.
..... Prav tako bo spodbujala raziskovalne organizacije, da se v celoti ali po delih odločajo za
preoblikovanje v podjetja, d.o.o. ali d.d., ker je to zanesljiv način za trženje znanja, in v mešane ali
zasebne zavode v primerih neprofitnih ustanov. Hkrati jim bo pod ugodnimi pogoji dajala v najem, odkup
ali v obliki kapitalskega vložka državno lastnino, ki jo ustvarja nacionalizacija dela sedanjih raziskovalnih
organizacij po določilih zakona o zavodih v primerih javnih zavodov. .....

5. RAZNO
1

Deklaracija ob
neodvisnosti
Republika Slovenija je pravna in socialna država z zmogljivostim okolja prilagojenim tržnim
gospodarstvom, v kateri bodo spoštovani človekove pravice in državljanske svoboščine, posebne pravice
avtohtonih narodnih skupnosti Italijanov in Madžarov v Republiki Sloveniji, evropski dosežki industrijske
demokracije predvsem: socialno-ekonomske pravice, pravice zaposlenih do soodločanja in sindikalna
svoboda, nedotakljivost lastnine ter svoboda delovanja gibanj in ustanov civilne družbe; v kateri bosta
zagotovljeni večstrankarska parlamentarna demokracija in lokalna oziroma regionalna samouprava; v
kateri politično ali drugačno prepričanje nikoli ne bo podlaga za kakršnokoli neenakopravnost ali
razlikovanje; ki bo zavezana miru in nenasilnemu razreševanju vseh spornih vprašanj glede notranjih in
zunanjih zadev ter enakopravnemu sodelovanju vseh narodov in državljanov v Evropi svobodnih in
enakopravnih ljudi, regij, narodov in držav.

2

Ustava Republike
Slovenije

42. člen
(pravica do zbiranja in združevanja)
Zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj.
Vsakdo ima pravico, da se svobodno združuje z drugimi.
Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo
pred širjenjem nalezljivih bolezni.

3

Zakon o medijih

3. odst. 2. člena
(3) Mediji niso bilteni, katalogi ali drugi nosilci objavljanja informacij, ki so namenjeni izključno
oglaševanju, poslovnemu komuniciranju, izobraževalnemu procesu ali notranjemu delu gospodarskih
družb, zavodov in ustanov, društev, političnih strank, cerkvenih in drugih organizacij, šolska glasila,
Uradni list Republike Slovenije, uradna glasila lokalnih skupnosti in druge uradne objave, plakati, letaki,
prospekti in transparenti, ter video strani brez žive slike (neplačana obvestila), razen če je s tem
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zakonom določeno drugače.
4

1. odst. 2. člena

Zakon o
poslovnem
registru Slovenije

(1) Poslovni register je osrednja javna baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju
Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost ter o njihovih podružnicah in
drugih delih poslovnih subjektov.

9. člen
(prijava za vpis v poslovni register)
(1) Poslovni subjekt mora ob predlogu za vpis v register oziroma evidenco predložiti registrskemu organu
skupaj z drugimi predpisanimi listinami izpolnjeno prijavo, na podlagi katere mu upravljalec registra
določi identifikacijo in ga razvrsti v glavno dejavnost.
(2) Poslovni subjekt, ki se ustanovi na podlagi zakona ali drugega predpisa in se ne registrira pri
registrskem organu, mora upravljalcu registra sproti oziroma najpozneje v petih dneh od ustanovitve
oziroma nastanka spremembe posredovati izpolnjeno prijavo.
5

Zakon o pravdnem
postopku

Sodišče
(način vročanja 132. člen)

2. odst. 139. člena
Subjektu vpisa v sodni register, društvu ali drugi pravni osebi, ki se vpisuje v register, se vroča na
naslovu, navedenem v registru.

4. odst. 141. člena
Če subjektu vpisa v sodni register, društvu ali pravni osebi, ki se vpisuje v register, ni mogoča vročitev
sodnega pisanja na naslovu, ki je naveden v registru, se vročitev opravi na način, določen v prvem,
drugem in tretjem odstavku tega člena, s tem da se obvestilo pusti na njegovem naslovu.
6

7

Zakon o
uresničevanju
javnega interesa
za kulturo

Zakon o varstvu
osebnih podatkov

142. člen
(razveljavitvene določbe)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Uradni list RS, št. 75/94), razen 55., 56. in 57. člena, ki veljajo do uveljavitve novega zakona, ki
ureja društva.
2. tč. 5. člena
Določbe tega zakona se ne uporabljajo:
.....
2. za osebne podatke, ki jih zbirajo stranke, društva ali druge podobne organizacije o svojih članih, če se
ti strinjajo;
.....

8
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2. Izhodišča nacionalne strategije razvoja športa
Cilji in naloge
2. odst. 2. tč.

VSEBINSKI SKLOP
PRAVIC IN
OBVEZNOSTI

Št.

Pravna
podlaga

Vzpostavitev pogojev za izvajanje
pravice/obveznosti (odgovorni
subjekt, postopek)

Pravica/obveznost

Športni prostori v šolah morajo biti v prihodnje kar najbolj izkoriščeni tudi za potrebe učencev, staršev in
društev zunaj šolskih delovnih dni, zlasti ob sobotah, nedeljah in med počitnicami. Tako je mogoče
najprej najti povezavo med športom v družini, šoli in društvih.

4. tč.
Glavni nosilci vrhunskih športnih uspehov so društva in nacionalne panožne športne zveze, predvsem pa
športniki in njihovi trenerji.

1. odst. 9. tč.
9. Ustrezna športna dejavnost v društvih in šolah zahteva vztrajanje pri ustreznejših standardih in
normativih, ki predpisujejo gradnjo športnih objektov, njihovo vzdrževanje in opremljenost. Samo na tej
podlagi je lahko zasnovan športno-tehnološki premik, ki bo zagotovil kakovostne športne prostore in s
tem sodobnejšo športno ponudbo.
9

Nacionalni
program varstva
okolja

5. NPVO – ISKANJE POTI MED ŽELENIM IN MOŽNIM
5.1 Temeljna načela prihodnjega urejanja okoljskih vprašanj
4. odst.
Vsak posamičen član družbe (javnosti) nastopa v treh oblikah: kot zainteresirani posameznik za stanje
okolja, kot onesnaževalec v funkciji bivanja ali dela in kot potrošnik. Da bi posameznik lahko odigral
svojo vlogo aktivnega dejavnika na področju varovanja okolja, morajo biti izpolnjeni naslednji pomembni
pogoji: znanje, ozaveščenost, informiranost in obstoj dejansko razpoložljivih, okolju prijaznejših opcij
(primer: dokler ni vzpostavljen sistem ločenega zbiranja odpadkov ali alternativna oblika transporta, je
vsaka širša akcija neuspešna). Ob posamezniku, je pri doseganju ciljev varstva okolja pomembna vloga
nevladnih in drugih za varstvo okolja zainteresiranih organizacij, sindikatov, strokovnih združenj itd.

7.8 Vzgoja in izobraževanje
1. odst.
Slovenija ima razmeroma dolgo tradicijo na področju javnega ozaveščanja v odnosu do narave in okolja.
Pomembna je bila vloga nekaterih vplivnih nevladnih organizacij, ki so te naloge vključevale v svoje
programe. V prejšnjem stoletju je bilo aktivno Slovensko planinsko društvo, med obema vojnama
Muzejsko društvo za Slovenijo in Prirodoslovno društvo Slovenije, po drugi svetovni vojni pa še Zveza
tabornikov Slovenije, Zveza društev za varstvo okolja, od 80. let pa mnoga gibanja in društva. Vendar ob
vseh teh bogatih aktivnostih ni prišlo do povezave vseh dejavnikov v enoten nastop na področju
ozaveščanja v odnosu do okolja.

7.9 Okoljska zavest in sodelovanje javnosti
2. odst.
Pomemben kazalec okoljske zavesti družbe je delovanje nevladnih organizacij, ki pri nas in v svetu
delujejo že vrsto let in so pomemben dejavnik uveljavljanja okoljskega interesa.
10
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Navodilo za
razvrščanje
društev v registru

1. člen

Društva in zveze društev (v nadaljnjem besedilu: društva), se za analitične in statistične potrebe
razvrščajo v skupine in podskupine glede na vrsto društev (šifrant vrst društev).
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društev
Društva se razvrščajo na podlagi namena ustanovitve ter ciljev in nalog, določenih v temeljnem aktu.

2. člen

Društvo v skupino in podskupino razvrsti upravna enota, na območju katere je sedež društva (v
nadaljnjem besedilu: registrski organ), ob vpisu društva v register društev na podlagi enotne
metodologije, določene s tem navodilom.

3. člen

Pri razvrstitvi društva registrski organ upošteva v temeljnem aktu opredeljen namen in cilje društva, če
ima društvo v temeljnem aktu opredeljenih več namenov oziroma različne cilje, pa po glavnem namenu
oziroma ciljih.
Če na podlagi namena in ciljev društva ni mogoče razvrstiti, se pri razvrstitvi upoštevajo tudi naloge
društva, določene v temeljnem aktu.

4. člen

Razvrstitev društva se z določeno šifro vpiše v register društev.
O razvrstitvi društva v registru društev registrski organ obvesti upravljavca poslovnega registra Republike
Slovenije.
11
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Pravilnik o pogojih
za podelitev
statusa društva, ki
deluje v javnem
interesu na
področju znanosti

49. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ki velja od 29.11.2002)
(prenehanje veljavnosti dosedanjega zakona)

...
Do sprejema novih podzakonskih predpisov na podlagi tega zakona se uporabljajo dosedanji podzakonski
predpisi, in sicer:
.....
20. pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in
tehnologije (Uradni list RS, št. 62/96, 13/97),
.....

