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4. CILJNA PRIMERJALNA ANALIZA PRAVNE UREDITVE STATUSA
NEVLADNIH ORGANIZACIJ
4.1 Vloga NVO
4.1.1

Uvod

Pojmi kot so ˝civilna družba˝, ˝nevladne/neprofitne/prostovoljne organizacije˝, ˝tretji sektor˝
ipd., so v zadnjih desetletjih postali modni pojmi; uporabljajo se v različnih predelih sveta na
raznolikih področjih: med novinarji, na univerzah, v gospodarstvu, politiki ter javnosti nasploh –
povsod lahko opazimo uporabo teh terminov.
Ob vsesplošni uporabi zgornjih izrazov in vpričo številnih in raznolikih pričakovanj seveda ne
preseneča dejstvo, da neke enotne definicije oz. konsenz o tem, kaj ˝civilna družba˝ (ali njene
pojavne oblike) dejansko pomeni in kaj ti pojmi vključujejo oz. izključujejo, ne obstaja. Večina
avtorjev se strinja, da je definicija ˝civilne družbe˝ izjemno težavna naloga (Dahrendorf 1989,
Walzer 1995, Habermas 1992).

4.1.2

Terminologija

Nemška sociologinja Annette Zimmer1 nam v zvezi s temi terminološkimi zagatami ponudi
nazorno in koristno razmejitev, med pojmi ˝državljanski angažma˝, ˝tretji sektor˝ in ˝civilna
družba˝, saj se posamezni pojmi nanašajo na različne ravni analize:
˝Državljanski angažma˝ tako danes služi kot nadrejen pojem v zelo kompleksni debati, ki se
ukvarja z oblikami neposredne in posredne udeležbe državljanov pri javnih zadevah. Ta označba
se nanaša na raven posameznika (mikronivo) in vključuje zelo raznolike aktivnosti, kot so
članstvo v društvih, dejavnosti za skupno dobro ter nekonvencionalne oblike političnega
udejstvovanja. Tako Roland Roth2 meni, da ta širok pojem zajema:
- enostavno članstvo in častne dejavnosti v strankah, zvezah, sindikatih, političnih odborih in
društvih;
- prostovoljno in neplačano delo v karitativnih in drugih ustanovah v dobrobit skupnosti, kot
recimo v bolnišnicah, šolah, muzejih in knjižnicah;
- razne oblike sodelovanja državljanov pri oblikah direktne demokracije, kot recimo pri
referendumih in plebiscitih;
- sodelovanje v protestnih akcijah v okviru gibanj na državljansko pobudo ali pri novih družbenih
gibanjih3, kot recimo ženskem, ekološkem ali protijedrskem gibanju;
Naslednji pojem, ki pa ga Zimmerjeva umesti na (mezo)nivo organizacij, je termin ˝tretji
sektor˝4; termin služi prvenstveno kot označba za določeno področje oz. kot hevristični model za
opis področja, ki je omejeno z osmi države, trga in družbe oz. družine.
1

Zimmer, Annette (2002): ˝Bürgerengagement, Zivilgesellschaft und Dritter Sektor vor Ort –
Standortbestimmung und Entwicklungsperspektiven˝, str. 40.
2
Roth, Roland (2000): Bürgerliches Engagement – Formen, Bedingungen, Perspektiven, Leske + Budrich,
Opladen, str. 37.
3
V nemški terminologiji se uporablja pojem ˝neue soziale Bewegungen˝; obstaja tudi istoimenska revija
(NSB), ki je bila ustanovljena leta 1988 in izhaja štiri krat letno pri založbi Lucius v Stuttgartu (več v
nadaljevanju).
4
Na tem mestu velja na kratko predstaviti raznoliko terminologijo, ki se uporablja za oznako tretjega
sektorja (iz Poročilu o položaju nevladnih organizacij v Sloveniji – Pravno informacijski center (PIC) 2000):
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Lastna logika delovanja organizacij iz tega področja pa povzroča določene težave glede njihove
umestitve.
Tako se denimo organizacije tretjega sektorja razlikujejo od javne uprave po manjši (formalni)
uradnosti. Od podjetij jih razlikuje njihova ciljna usmerjenost, ki ne teži k maksimalnemu dobičku,
kajti te organizacije opredeljuje t. i. ˝nonprofit contraint˝: to pomeni, da lahko ustvarjajo dobičke
(tudi z gospodarskimi dejavnostmi), vendar le-teh ne morejo razdeliti med svoje člane, temveč jih
morajo reinvestirati v svojo osnovno dejavnost. In končno se organizacije tretjega sektorja
razlikujejo tudi od družine, skupnosti ali klana po tem, da sta članstvo in sodelovanje v teh
organizacijah prostovoljna in kot takšna temeljita na osebni odločitvi.
Tako npr. v Nemčiji tretji sektor pokriva širok spekter organizacij: sem spadajo tako dobrodelne
organizacije kot tudi športna in kulturna društva ter iniciative na področju ekologije, kulture in
samopomoči5.
Če se izraz ˝državljanski angažma˝ nanaša predvsem na aktivnosti posameznika in ˝tretji sektor˝
na raven organizacij s članstvom, torej pretežno na društva, potem se izraz ˝meščanska ali
civilna družba˝6 nanaša predvsem na družbeno dimenzijo (makronivo). Iz pomembnejših še
potekajočih sodobnih razprav o civilni družbi Zimmerjeva izlušči dve temeljni funkciji le-te: kot 1)
nasprotno moč (˝countervailing power˝) vladi in upravi, in kot 2) družbeno sfero državljanskega
diskurza za reševanje problemov splošnega pomena. Čeprav tudi Zimmerjeva priznava, da še
danes ni sporazuma glede enotne definicije civilne družbe, pa ima ta izraz v politični teoriji trdno
mesto. Znotraj le-te se na civilno družbo vežejo naslednje ustavno zagotovljene dimenzije
skupnosti:
- pozitivna normativna orientacija: politični program civilne družbe vsebuje kritično pozicijo do
statusa quo. Civilna družba je tako stalna spremljevalka države in uprave.
- garancija demokratičnih okvirov: civilna družba predpostavlja demokratično bazično strukturo.
Sem spadajo predvsem svobodne volitve, pravica do združevanja in izražanja mnenja.
- razvito asociacijsko življenje: organizacijsko ˝trdno jedro˝ civilne družbe tvorijo institucije in
organizacije, ki temeljijo na prostovoljnem članstvu in za katere je zmeraj pogosteje v rabi
oznaka ˝tretji sektor˝7.
Neprofitni sektor (nonprofit sector): se najpogosteje uporablja v ZDA, za to poimenovanje je značilno

poudarjanje, da te organizacije niso ustanovljene zaradi dobička. Če ga ustvarijo, ga morajo porabiti v zvezi
z dejavnostjo organizacije oz. ga ne smejo deliti.
Neodvisni sektor (independent sector): poudarja upravljalsko neodvisnost od državnega in profitno
usmerjenega sektorja. Kljub temu se te organizacije lahko v določeni meri financirajo iz javnih financ ali s
podjetniškimi dotacijami.
Dobrodelni sektor (charitable sector): je značilen za Veliko Britanijo, poudarek je na finančnih prispevkih v
dobrodelne, humanitarne namene. Te organizacije ponavadi nimajo lastnih finančnih virov.
Prostovoljni sektor (voluntary sector): poudarja prostovoljno, brezplačno delo v teh organizacijah, kar pa ne
pomeni, da večine dela ne opravijo stalno zaposleni, torej plačani profesionalci.
Neobdavčeni sektor (tax-exempt sector): poudarja davčno ugodnejši status – zagotavljanje davčnih
oprostitev ali olajšav – v nasprotju s profitnim sektorjem.
Nevladni sektor (non-govermental sector): poudarja prosto delovanje, delovanje brez vladnega vpliva.
Socialna ekonomija (associational sector): poudarja vlogo institucij, kot so hranilnice, zadruge, razne
zavarovalne institucije.
Tretji sektor (third sector): poudarja, da poleg države in zasebnega profitnega sektorja obstaja še en sektor,
ki je prvima enakovreden. Opozarja tudi, da je za skladen razvoj nujno tesno sodelovanje in povezovanje
med vsem sektorji.
5
Anheier, Helmut K. (1997): Der Dritte Sektor in Deutschland, Organisationen im gesellschaftlichen Wandel
zwischen Markt und Staat. Berlin, str. 14.
6
Zimmer, Annette (2002): ˝Bürgerengagement, Zivilgesellschaft und Dritter Sektor vor Ort –
Standortbestimmung und Entwicklungsperspektiven˝, str. 41.
7
Prav tam, str. 42.
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Za nadaljnje razmišljanje želim predstaviti še eno orodje za razumevanje narave organizacij
državljanov, ki ga ponuja Holloway8: trdi, da lahko te organizacije na splošno delimo v dve veliki
skupini: na organizacije za medsebojno korist (˝mutual benefit organizations˝) ter na
organizacije v javno korist (˝public benefit organizations˝), pogojno pa v predlagano shemo
spada še tretja skupina, ki jo imenuje pretvarjalci (˝pretenders˝).
Organizacije za medsebojno korist oz. vzajemno pomoč ustanavljajo združeni posamezniki za
doseganje vzajemnih koristi. Po strukturi so lahko te organizacije zelo majhne, npr. občinska
združenja v določeni regiji, lahko pa delujejo tudi na ravni celotne države. Holloway prišteva med
te organizacije verske skupnosti, etnične/tradicionalne organizacije, organizacije vezane na
zaposlovanje (sindikate, profesionalna združenja, trgovske zbornice…), študentska združenja,
športna/kulturna društva, pogojno pa sem prišteva tudi politične stranke in kooperative.
Organizacije v javno korist pa sestavljajo skupine ljudi, katerih namen je pomagati tistim, ki so
pomoči potrebni. Tudi te organizacije zelo nihajo v strukturi in glede prostora, ki ga pokrivajo. Za
razliko od prejšnje skupine pa mandata organizacije ne oblikujejo tisti, v korist katerih je
organizacija ustanovljena, temveč to nalogo večinoma opravljajo predani posamezniki oz.
strokovnjaki za ustrezna področja. Med te organizacije prišteva Holloway privatna in javna
človekoljubna združenja, verske skupnosti, civilna združenja za politično zagovorništvo (Amnesty
International, Greenpeace, Focus on the Global South…) ter seveda nevladne organizacije z
mnogimi različnimi poslanstvi.
Tretjo skupino organizacij predstavljajo pretvarjalci (pretenders) oz. organizacije za zasebno
korist; sem spadajo raznolike organizacije, ki se napačno prikazujejo kot neodvisne organizacije v
javno korist, čeprav so v resnici nekaj povsem drugega. Holloway9 nanje opozarja zato, ker se v
mnogih državah poraja ciničen odnos do civilnodružbenega sektorja in njegovih zahtev, za kar pa
je večinoma kriv močen porast ˝pretvarjalskih organizacij˝. Nekatere od teh so morda na začetku
zares delovale v splošno korist, vendar so se sčasoma izrodile v sredstvo za zaposlovanje in
ustvarjanje dobička za svoje ustanovitelje. Glede na to, v čigavo korist delujejo ti pretvarjalci, pa
ločimo:
- GONGOs: predstavljajo se kot neodvisne, v resnici pa gre za organizacije, ki so organizirane (oz.
pod vplivom) s strani vlade (˝govermental-organised NGOs);
- BONGOs: nanašajo se na nevladne organizacije pod vplivom ekonomije (˝busines owned
NGOs˝), predstavljajo pa nevarnost za tista podjetja, ki imajo pristen, k javnemu blagru
naravnan duh ter prispevajo k razvoju in demokratičnemu vladanju;
- DONGOs: nanašajo se na nevladne organizacije, ki delujejo po direktivah donatorjev (˝donorowned NGOs˝). V tem primeru donatorji običajno ustanovijo nevladno organizacijo za izvedbo
svojih lastnih programov, brez da bi morali poiskati in se o tem pogajati z neodvisno nevladno
organizacijo. Podoben je tudi primer, kadar donator najame voljno in ustrežljivo nevladno
organizacijo, ki se s pogodbo zaveže za izpolnjevanje donatorjevih zamisli. Namen obstoja
državljanskih organizacij v javno korist je prav v tem, da državljani sami odločajo o izboljšanju
določenih situacij. Če tuji donator kupi nevladno organizacijo za izpolnjevanje donatorjevih
zahtev, je jasno, da je integriteta te državljanske organizacije (in drugih) vprašljiva.
Podobna zgornji je tudi tipologija in terminologija, ki se uveljavlja zadnja leta v Sloveniji10. Ta
tipologija temelji na štirih kriterijih, in sicer:
1. najsplošnejše merilo je merilo temeljnega smisla oz. obstoja organizacije; s pomočjo tega
delimo organizacije na profitne in neprofitne;
2. drugo merilo določa, kdo je ustanovitelj (oz. lastnik) določene organizacije; (ker nas v
nadaljevanju zanimajo le neprofitne organizacije) tako lahko razdelimo vse neprofitne
8

Holloway, R. (2001): Towards Financial Self-Reliance, Aga Khan Foundation, London, str. 13.
Prav tam, str. 30.
10
Kolarič, Z., Črnak-Meglič, A., Vojnovič, M. (2002). Neprofitne-volonterske organizacije. Založba FDV:
Ljubljana.
9
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organizacije na tiste, katerih ustanovitelj je država (javne neprofitne organizacije), in na
tiste, katerih ustanovitelji so zasebne fizične ali pravne osebe (zasebne neprofitne
organizacije);
3. tretje merilo se nanaša na pravni status; v prvo skupino sodijo tiste organizacije, ki jim
pravni red priznava formalno-pravni status delovanja v javnem interesu (sem avtorice
prištevajo društva, ki delujejo v korist posameznikov in skupin izven samih organizacij,
ter zasebni zavodi, fundacije, socialna podjetja in verske organizacije. V drugo skupino pa
spadajo zasebne neprofitne organizacije, torej takšne, ki delujejo pretežno v skupnem
interesu svojih članov (članski klubi in društva/združenja, članske zadruge/kooperative,
zbornice in poslovna združenja, sindikati, politične stranke, ipd).
4. četrto merilo pa opredeljuje izvajalca dejavnosti organizacije; tako zasebne kot tudi javne
neprofitne organizacije lahko svojo dejavnost izvajajo na tri načine: izključno z
zaposlenimi v organizaciji (profesionalizirane neprofitne organizacije), lahko jo v celoti
izvajajo s prostovoljci (volonterske neprofitne organizacije), ali pa kombinirajo ta dva
modusa delovanja (mešane neprofitne organizacije).
Iz zgornjih opredelitev je razvidno, da predstavljajo nevladne organizacije v osnovi institucionalno
jedro civilne družbe. Termin ˝nevladne organizacije˝ (NGO – non-governmental organization) bo
nadalje uporabljen iz enostavnega razloga, ker je prav ta oznaka najbolj uporabljena v
posameznih dokumentih Evropske unije kot tudi Sveta Evrope, kot bo predstavljeno v
nadaljevanju.
Oznaka ˝nevladna organizacija˝ se je sicer začela prvič uporabljati šele po letu 1945 zaradi
potrebe Združenih narodov, da v svojih dokumentih (ob pripravi Splošne deklaracije človekovih
pravic) opredeli določene pravice in obveznosti, ki jih imajo določeni subjekti na podlagi svojega
statusa v postopkih informiranja, posvetovanja in sodelovanja. Tako je sprva prišlo do
razlikovanja med medvladnimi organizacijami (specializirane agencije, ipd.) in mednarodnimi
zasebnimi organizacijami, posledično pa se je iz tega razlikovanja začel uporabljati tudi pojem
˝nevladne organizacije˝11.
Danes se ta pojem v evropskem prostoru pretežno uporablja za oznako formalnih oblik
neprofitnega združevanja, ki imajo statusnopravni položaj pravne osebe zasebnega prava (v
Sloveniji so to prvenstveno društva, ustanove in zasebni zavodi). Oznaka ˝nevladne˝ se nanaša
zlasti na neodvisnost teh organizacij od države v vseh pogledih njihovega obstoja, to je:
- pri ustanovitvi (organizacije so odvisne le od zakonsko določenih pogojev za registracijo),
- pri delovanju (organizacije same določajo svoje dejavnosti, cilje in naloge, pri čemer
država nima neposrednega vpliva na njihovo notranje upravljanje),
- pri prenehanju (država nima vpliva na prenehanje organizacije, tudi premoženje
organizacije se po prenehanju ne prenese na državo temveč na organizacije s podobno
dejavnostjo)12.
V strokovni literaturi lahko zasledimo konkurenčne razlage različnih disciplin k pojmovanju vloge,
ki jo imajo nevladne organizacije v sodobni družbi13.
Danes predstavlja pojem ˝nevladne organizacije˝, kateri je v skladu z navedenimi pristopi tudi
nekakšen sinonim za pojem ˝tretji sektor˝ (meso-raven organizacij), prostor, ki se razprostira
11

Šporar, P. (2004): Poročilo o položaju nevladnih organizacij 2003/2004, Pravno-informacijski center
nevladnih organizacij – PIC, Ljubljana, str. 14.
12
Prav tam, str. 15.
13
Kolarič, Z., Črnak-Meglič, A., Vojnovič, M. (2002). Neprofitne-volonterske organizacije. Založba FDV:
Ljubljana.
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med državo, trgom in institucijami skupnosti (družina, sosedstvo, sorodstvo, skupine prijateljev,
ipd.). Zaradi lastne logike delovanja organizacij ki se nahajajo na tej vmesni ravni, pride pogosto
do težav pri njihovem razvrščanju; za razliko od javnega sektorja se organizacije tretjega sektorja
odlikujejo z manjšo uradnostjo. Glavni razloček od podjetij je v njihovem cilju, saj ne težijo k
maksimiranju dobička, temveč za njih velja t.i. ˝nonprofit-constraint˝, kar pomeni, da te
organizacije sicer smejo s svojimi dejavnostmi pridelati dobiček, vendar le-tega ni mogoče deliti
med člane organizacije, temveč ga je potrebno porabiti za osnovno dejavnost organizacije.
Končno se organizacije tretjega sektorja tudi po stopnji formalnosti razlikujejo od institucij
skupnosti, kot so družina, sorodstvo ali sosedstvo, zraven tega pa članstvo oz. delo v
organizacijah tretjega sektorja temelji na prostovoljstvu in osebni odločitvi glede sodelovanja.
Iz zgoraj navedene opredelitve pa izhajajo tudi značilnosti današnjih razprav v zvezi s tretjim
sektorjem. Posebno mesto v tem pogledu predstavlja večstranska narava teh organizacij oz.
njihova multifunkcionalnost. To pomeni, da organizacije tretjega sektorja za razliko od podjetij in
državnih ustanov niso določene na uresničitev vnaprej opredeljene primarne funkcije, temveč jih
označuje zmes funkcij. Pri tem opravljajo posamezne organizacije kot so športna društva,
mednarodne organizacije za pomoč, ali denimo organizacije za izvajanje različnih socialnih
storitev, različne družbene funkcije. Zaradi njihove multifunkcionalnosti pa se s tem tudi
približujejo ostalim sektorjem. Pri zagotavljanju različnih storitev, ob izvajanju ekonomskih
funkcij, sodelujejo, čeprav v različnem obsegu, v sektorju trga. Pri izvajanju funkcije
izpostavljanja in posredovanja interesov nastopajo istočasno kot politični akterji, ki posegajo v
sektor države. Ob tem pa zaradi svoje vpetosti v lokalno okolje, oz. članske narave organizacij
velikokrat tudi opravljajo funkcijo socialne integracije in socializacije. Prav zaradi te
multifunkcionalnosti lahko organizacije tretjega sektorja posredujejo med različnimi sferami
družbe.
Zaradi svoje specifične multifunkcionalnosti pa so organizacije tretjega sektorja zanimive tako za
državljane kot tudi za državo, čeprav seveda oboji zasledujejo povsem različne cilje. Za
državljane so tovrstne organizacije oblika, v kateri poteka družbena integracija in socializacija, po
drugi strani pa predstavljajo resurs oz. protiutež nasproti državi oz. politiki. Iz perspektive države
pa so te organizacije prav tako zanimive, saj je z njihovo pomočjo možno različne politike tako
legitimirati kot tudi udejanjiti. Zaradi svoje multifunkcionalnosti se namreč nahajajo tako na
vhodni (input) kot tudi na izhodni (output) strani politično administrativnega sistema14.

14

Zimmer, Annette (2002): ˝Bürgerengagement, Zivilgesellschaft und Dritter Sektor vor Ort –
Standortbestimmung und Entwicklungsperspektiven˝.
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Slika 1: Eastonov model politično-administrativnega sistema15.
Nenazadnje so organizacije tretjega sektorja tudi priljubljen partner politike16. To še posebej velja
za relevantna področja socialne politike, kot denimo zdravstvo in socialne storitve. Na vhodni
strani politično-administrativnega sistema pa lahko organizacije tretjega sektorja iz državne
perspektive nudijo odločilno podporo ter s tem bistveno prispevajo k legitimaciji delovanja
države. To kvaliteto je odkrila tudi Evropska unija, katera v svoji beli knjigi o ˝evropskem
upravljanju˝ opisuje organizacije tretjega sektorja kot del ˝organizirane civilne družbe, katera
podeljuje glas zahtevam državljanov˝ (Komisija Evropske unije, 2001).
Omenjena multifunkcionalnost ima za posledico, da v razpravah prihajajo do izraza različne vloge,
ki jih te organizacije imajo. Prva, in za nadaljnje potrebe te naloge najpomembnejša razprava v
kateri se tretji sektor pojavlja, predstavlja razprava o vlogi organizacij tretjega sektorja pri
zagotavljanju družbene blaginje (Kolarič,1994, 2002; Kandell/Knapp, 2000; Evers, 2004). Kot že
zgoraj nakazano je k odkritju tretjega sektorja kot producenta družbene blaginje pripomogel
politični preobrat od Keynesove ekonomske doktrine k še danes prevladujočemu neoliberalizmu.
Amitai Etzioni (1973) je bil takrat med prvimi ki je izrazil pomisleke k enostranskim receptom v
smeri vsemogočnosti trga. Po njegovem mnenju že takrat ni bilo možno pričakovati inovacij oz. v
prihodnost usmerjenih konceptov izključno s strani trga ali države. Kot prvi je stavil na tretji
sektor, ker naj bi njegove organizacije imele posebne kvalitete v smislu, da lahko tako učinkovito
delajo kot podjetja, vendar pri tem ne zasledujejo interes osebnega bogatenja, temveč delujejo
za splošno korist in dobro. S tem ko organizacije tretjega sektorja zagotavljajo podporo, delujejo
kot producenti socialnih storitev; pretežno v obliki humanitarnih organizacij, športnih in kulturnih
društvih, v zadnjem času pa se v svetu pojavlja tudi vse bolj nove, hibridne oblike, kot npr.
vzajemne družbe (Evers/Laville, 2004). Na izhodni strani sistema nastopajo torej kot alternativni
producenti storitev v sistemu blaginje. Predstavljajo alternativo tržnim organizacijam, katerim se
mora poslovanje ˝splačati˝, in državi, katera le še s težavo krije že obstoječe potrebe na tem
področju. Glavna prednost organizacij tretjega sektorja je tako ravno v tem, da se zaradi večjih
inovacijskih potencialov s svojimi storitvami prej odzovejo na nove družbene potrebe. Zaradi tem
organizacijam lastnega resursa ˝solidarnosti˝, ter možnosti uporabe različnih finančnih virov v
obliki prispevkov državljanov (v času/denarju), državnih subvencij, kot tudi prihodkov iz lastne
dejavnosti, omogočajo te organizacije angažma ki presega ozki cilj gospodarnosti (John Hopkins
International Philantrophy Fellows17; Zimmer/Priller, 2004).
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School of Economics and Political Science.
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V sklepnem dokumentu mednarodne konference na temo ˝The Nonprofit Sector and the Transformation
of the Welfare State˝ v organizaciji John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Projekta leta 1997 v Rimu
so predstavljene naslednje prednosti neprofitnega sektorja ob spoprijemanju z težavami družbene blaginje:
večja fleksibilnost, boljša odzivnost, vrednotna usmeritev, možnost izjavanja zagovorniške funkcije,
verodostojnost in zaupanje, nenazadnje predstavljajo neprofitne organizacije tudi pomembno ekonomsko
silo pri zagotavljanju storitev in pri zaposlovanju.
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V razpravah o socialni politiki (Evers/Olk, 1995) se organizacije tretjega sektorja pojavljajo kot
ena od štirih opcij, ki se jih država poslužuje pri izvajanju tistih (socialnih) storitev, glede katerih
je zavezana. Ostali trije producenti storitev so v tem okviru še centralni ali lokalni javni nosilci
storitev, zasebna profitna podjetja in neformalni sistemi storitev, kot recimo družina ali sosedstvo
(Badelt, 2002). Tako so npr. v Nemčiji organizacije tretjega sektorja preko načela subsidiarnosti
vpete v izvajanje socialne politike. Še posebej danes, v času krize socialne države, ki zaznamuje
zmanjševanje državnih sredstev za izvajanje ukrepov socialne politike, je država te organizacije
zaradi lastne razbremenitve znova odkrila, kar po drugi strani predstavlja temnejšo plat vpetosti
teh organizacij v sisteme države, kajti na ta način preti nevarnost, da opustijo svojo prvotno
˝misijo˝ (Priller/Zimmer, 2004).
Tretji sektor se prav tako pojavlja v razpravah o demokraciji (Klein, 2001; Merkel, 2000).
Izhajajoč iz kriznega scenarija je liberalna demokracija danes zaradi posledic globalizacije
soočena s težavami na mednarodnem planu, v okviru nacionalne države pa je zlasti zaskrbljujoče
upadanje volilne udeležbe in sodelovanja državljanov pri javnih zadevah. V takšnih razmerah je
pozornost ponovno usmerjena na lokalne skupnosti kot temelje demokratičnih družb, kot tudi na
razprave, katerih začetnik je Tocqueville (1835;1840/1996), ki se je med prvimi navduševal nad
teoretičnim pomenom združenj za razvoj demokracije, saj je menil, da asociacije predstavljajo
˝malo šolo demokracije˝. Sodoben predstavnik teh razprav je Putnam in njegovo znamenito delo
˝Making Demokracy Work˝(1993), v katerem šteje aktivno državljanstvo (citizenship) dopolnjeno
s ˝socialnim kapitalom˝ kot neobhoden predpogoj za vzpostavitev funkcionalne uprave,
učinkovitega gospodarstva in solidne demokracije. Za nadaljnjo razpravo pa je zlasti zanimivo
Putnamovo poudarjanje pomena civilnih asociacij in članskih organizacij, kajti te po njegovem
mnenju ugodno vplivajo na demokratični razvoj družbe v dveh smereh; interno prispevajo k
razvoju osebnosti in na vzpostavitev zaupanja, medtem ko je njihov eksterni doprinos k
učinkovitosti in stabilnosti demokratične vladavine.
Aktualne razprave o civilni družbi (Cohen/Arato, 1992; Habermas, 1992) so večinoma tesno
povezane s tretjim sektorjem. Nenazadnje je to tudi razvidno iz uporabe pojma s strani Evropske
unije, ki govori o ˝organizirani civilni družbi˝ (Evropska komisija, 2001). Z organizirano civilno
družbo pa je mišljen tisti del civilne družbe, ki ga tvorijo organizacije in tako predstavlja tretji
sektor. Glavna pristopa h konceptu civilne družbe sta normativna in deskriptivno-analitična
razlaga (Keane, 2000). Znotraj normativnega koncepta zaseda tretji sektor s svojimi
organizacijami ter pobudami pomembno vlogo pri realizaciji začrtanih ciljev, zlasti v smislu
začrtane politične reforme. V deskriptivno-analitičnih razlagah civilne družbe so prostovoljna
združenja definirana kot ˝organizacijsko jedro˝ ali tudi kot infrastruktura civilne družbe.

4.1.3

Sistemi blaginj

Kot že zgoraj nakazano, se različne znanstvene discipline ukvarjajo z vprašanjem o
obstoja in delovanja nevladnih organizacij (zlasti ekonomska teorija, politologija,
psihologija in seveda tudi sociologija). Sociološka razlaga o vlogi in pomenu organizacij
sektorja
v
sodobnih
družbah
se
opira
na
koncept
sistema
(Sik/Svetlik/Evers/Wintersberger, 1988; Kolarič et.al. 2002). Pri tem gre za

razlogih
socialna
tretjega
blaginje

˝..odprt in univerzalen koncept, ki ne zajema le organizacij, programov, ukrepov, s katerimi
država zagotavlja socialno varnost in blaginjo državljanom, temveč tudi tiste organizacije,
programe, ukrepe, ki se oblikujejo in funkcionirajo v skladu z logiko trga, pa tudi tiste, ki se
oblikujejo v sferi civilne družbe in v sferi skupnosti. Zajema tako producente kot uporabnike
storitev, njihove norme in vrednote, pa tudi odnose med njimi, ki nastajajo pri upravljanju,
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financiranju, proizvodnji in distribuciji dobrin in storitev, s katerimi si posamezniki zagotavljamo
socialno varnost in blaginjo˝18.
Izhajajoč iz predpostavke o sorazmerni avtonomnosti in hkratni soodvisnosti strukturnih
elementov (sfera trga, sfera države, sfera skupnosti v navezavi s sfero civilne družbe, ki je
operacionalizirana z zasebnimi neprofitno-volonterskimi organizacijami) tega sistema so Kolarič,
Črnak-Meglič in Vojnovič (2002) prišle do podobnega sklepa kot Salomon in Anheier (1998) skozi
teorijo o družbenem izvoru civilne družbe (Social Origins Theory). Ob uporabi in nadgradnji
Esping-Andersenove (1990) sheme ˝režimov blaginje˝ so oboji uspeli izdelati tipologijo odnosov
med državnimi izdatki za družbeno blaginjo in velikostjo neprofitnega sektorja (Salamon in
Anheier 1998) oz. umeščenosti civilne družbe in skupnosti v odnosu do trga in države v različnih
sistemih blaginje (Kolarič et.al,.2002).

18

Svetlik, Kolarič (1987), str. 23, Kolarič, Z., Črnak-Meglič, A., Vojnovič, M. (2002). Neprofitne-volonterske
organizacije. Založba FDV: Ljubljana, str. 55.
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Slika 2: Vrste sistemov blaginje19

Zgornja tipologija temelji na Esping – Andersenovi (1990) tipologiji ˝treh kapitalističnih svetov˝
(izvirno razlikuje med ˝konservativno-korporativističnem˝, ˝liberalnem˝ in ˝socialdemokratskem˝
tipu države blaginje, leta 1993 pa sta S. Leibfried in N. Deacon dodala še dva tipa, prvi ˝latinskorimljanski˝ tip in drugi ˝komunistični˝ tip).
V tipologiji sistemov (oz. režimov) blaginje je vzpostavljena hierarhija sfer med državo (zlasti v
smislu njenih izdatkov za socialno varnost in blaginjo državljanov), trgom in civilno družbo oz.
skupnostjo:
1) Liberalni sistem blaginje
Sistem blaginje, ki je doma v ZDA, Avstraliji in Veliki Britaniji, temelji na individualistični ideologiji,
po kateri naj bi bili vsi posamezniki sami sposobni, da na trgu poskrbijo za svojo socialno varnost
in blaginjo. Tako je v tem sistemu blaginje poudarjena vloga trga, kjer nastopajo zasebne
profitne organizacije skupaj z zasebnimi zavarovalnimi shemami. Na drugem mestu je sfera
19
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civilne družbe s svojimi nevladnimi organizacijami, ki so v oporo tistim, ki ne morejo v polni meri
sodelovati na trgu. Država je na zadnjem mestu, kjer predvsem s svojimi sistemi socialne pomoči
poskrbi za najbolj šibke skupine prebivalstva.
Zanimivo je, da se je v teh državah navkljub majhnim državnim izdatkom razvil obsežen nevladni
sektor.
V osnovi se je ta sistem oblikoval ob podpori liberalne miselnosti, ki dovoljuje poseganje države v
družbo le do stopnje, do katere ti posegi dopolnjujejo svobodni trg, v nobenem primeru pa ga ne
smejo omejevati.
2) Socialno demokratski sistem blaginje
Ta sistem je skorajda nasproten predhodnemu, saj je v njem odgovornost države za socialno
varnost in blaginjo na prvem mestu. Zato tudi ne preseneča, da v državah kjer se je vzpostavil
(skandinavske države), nevladne organizacije v hierarhiji sfer zasedajo zadnje mesto, s tem da je
tudi obseg sektorja v primerjavi z liberalnim sistemom precej majhen. Država uresničuje svoje
programe preko močnega javnega sektorja ter na ta način poskrbi za socialne pravice
državljanov, ki pa imajo ob tem seveda tudi možnost, da dodatno poskrbijo za svojo pravice na
trgu.
Zgodovinsko gledano se je tovrstna hierarhija sfer vzpostavila tam, kjer so bile dalj časa na
oblasti socialno-demokratske stranke, ki so v svojih socialno-političnih programih uveljavljale
načela socialne solidarnosti.
3) Konservativno-korporativistični sistem blaginje
V tem sistemu, ki se je uveljavil pretežno v Srednji Evropi (Nemčija, Avstrija, Francija, Belgija,
Nizozemska) je odgovornost države za socialno varnost in blaginjo državljanov na drugem mestu.
Država v tem sistemu vse zaposlene in delodajalce vključuje v obvezne sisteme socialnih
zavarovanj, s čemer podpira njihovo sposobnost, da kupujejo te dobrine na trgu20, zato je tudi
trg (oz. kvazitrg – zaradi koncesijskih pogodb med javnimi obveznimi zavarovalnimi skladi in
nevladnimi organizacijami kot producentkami storitev) na prvem mestu v tej hierarhiji. Država se
nahaja na drugem mestu, saj ta poskrbi za tiste posameznike in skupine, ki na trgu niso prisotni,
in sicer preko sistemov socialne pomoči, v izvajanje katerih so vključene tudi nevladne
organizacije. Prav zaradi tega dejstva je nevladni sektor v teh državah precej razvit in tudi
finančno dobro podprt s strani države, čeprav v hierarhiji sfer zaseda zadnje mesto.
Zgodovinsko gledano se je tovrsten sistem blaginje vzpostavil v razmerah, ko sta se tako
zemljiška aristokracija kot cerkev soočali z delavskimi zahtevami po splošni volilni pravici ter ob
tem iskali instrumente za ohranjanje legitimitete; v nadaljevanju sta si država in cerkev skozi
partnerski odnos ohranili legitemiteto preko sistema socialnih zavarovanj (država) ter preko
lastništva nad nevladnimi organizacijami (cerkev), ki jih v pretežni meri financira država.
4) Latinsko-rimljanski oz. katoliški sistem blaginje
Sistem blaginje, ki se je uveljavil v Evropi v nekaterih mediteranskih državah (predvsem v Italiji,
Španiji in na Portugalskem), temelji na načelu subsidiarnosti. Ključno vlogo pri zagotavljanju
socialne varnosti in blaginje imajo znotraj tega sistema neformalne socialne mreže, ki so
ustanovljene oz. pod pokroviteljstvom katoliške cerkve, zatorej ta konglomerat zaseda prvo
mesto v hierarhiji tega sistema. Trgu z zasebnimi kolektivnimi zavarovalnimi shemami pripada
drugo mesto v hierarhiji. Le v primeru, če prvi dve instanci odpovesta, vstopi država s shemami
socialnih pomoči ali z minimalnimi nacionalnimi zavarovalnimi shemami, tako da država zaseda
zadnje mesto znotraj hierarhije sektorjev.
20

Prav tam, str. 58.

Celovita analiza pravnega okvira za delovanje nevladnih organizacij

22
Katoliški sistem blaginje je rezultat moči katoliške cerkve, ki se ji ob uveljavljenem ˝načelu
subsidiarnosti˝ odpira ˝…širok manevrski prostor za igranje dobrodelne vloge, s katero si
zagotavlja nujno potrebno legitimiteto˝21.
5) Državno – socialistični sistem blaginje
Sistem, ki se je vzpostavil tekom razvoja socialističnih družb, v katerih je komunistična oblast
uporabljala državni aparat za nadziranje vseh področij družbenega življenja, je vzpostavil povsem
specifično hierarhijo v sistemu blaginje, kjer je bila vloga države dominantna.
Znotraj takšnega sistema je bila ˝..država tako lastnik kot tudi financer in nadzornik vseh
institucij in organizacij, ki so producirale storitve ali zagotavljale denarna nadomestila
posameznikom˝22. Vloga nevladnih organizacij je bila zaradi različnih formalnih ovir za
samoorganizacijo državljanov omejena, prav tako je bila marginalizirana vloga cerkve. Na
zadnjem mestu v hierarhiji se nahaja trg, kajti tovrstne storitve se na trgu sploh niso pojavljale.
Glede na umeščenost nevladnih organizacij v posameznem sistemu blaginje, lahko ugotovimo, da
imajo le-te v posameznih sistemih posledično tudi različne vloge:
Obema razlagama prej navedenih avtorjev je skupna izhodiščna teza, da je specifičen zgodovinski
razvoj posameznih družb, še posebej specifična razmerja moči med različnimi sferami, privedel do
izoblikovanja različnih sistemov blaginje.
Glavni doprinos teorije o družbenem izvoru civilne družbe (Social Origins of Civil Society Theory)
je v ugotovitvi, da

˝nevladne organizacije niso izoliran fenomen, ki prosto pluje v družbenem prostoru, temveč
predstavljajo integralni del družbenega sistema in katerih vloga ter obseg je stranski produkt
kompleksnega spleta zgodovinskega razvoja˝23.
4.1.3.1 Vloga nevladnih organizacij v posameznih sistemih blaginje
Vloga nevladnih organizacij je v vsakem sistemu posebej pogojena s samo logiko delovanja
posameznega sistema blaginje. Države z istim sistemom blaginje pa si niso le podobne po vlogi,
ki jo imajo nevladne organizacije znotraj njihovega sistema, temveč so si podobne tudi po stopnji
profesionaliziranosti oz. razvitosti nevladnih organizacij (kar se navadno izraža s številom
zaposlenih v nevladnih organizacijah kot tudi deležem vseh zaposlenih v določeni družbi), nadalje
v teh sistemih/državah prevladuje isti dominantni vir financiranja, na kar se seveda navezuje tudi
stopnja profesionalizacije, nenazadnje pa so v posameznih sistemih ista tudi dominantna
področja, na katerih so nevladne organizacije najbolj dejavne (npr. področje športa, kulture,
socialnega varstva…).
Izhajajoč iz zgornjih predpostavk, so Kolarič, Črnak-Meglič in Vojnovič (2002) ugotovile, da imajo
nevladne organizacije v posameznih sistemih naslednje vloge:
1) Liberalni sistem: nevladne organizacije kot producentke kolektivnih dobrin in storitev za
prodajo na kvazitrgih.
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Salamon, L.M.; Anheier, H.K.; List, R.; Toepler, S.; Sokolowski, S.W. and Associates (1999): Global Civil
Society: Dimensions of the Non-profit Sector. Baltimore, MD: Center for Civil society Studies, Institute for
Policy Studies, John Hopkins University, str. 21.
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V tem sistemu blaginje obstajajo dobre možnosti za opazno vlogo nevladnih organizacij (te
zasedajo drugo mesto v hierarhiji), saj niti država, niti trg ne zagotavljata kolektivnih in javnih
dobrin in storitev v zadostnem obsegu. Nevladne organizacije v teh državah prodajajo svoje
storitve uporabnikom na ˝kvazitrgih˝ oz. pod pogoji, ko so zaradi delovanja v splošno družbeno
koristne namene deležne posebnih davčnih olajšav, zaradi katerih so v ugodnejšem položaju od
zasebnih profitnih organizacij. Zato da se lahko uspešno kosajo s profitno usmerjenimi tekmeci
pri prodaji svojih dobrin in storitev na trgu, morajo biti tudi ustrezno profesionalizirane, kar
posledično omogoča tudi učinkovito prodajo, tako da znaša delež zaposlenih v nevladnih
organizacijah v državah s tovrstnim sistemom okoli 7% vseh zaposlenih v državi (podatki za
Anglijo, Avstralijo in ZDA iz leta 1998).
Področja kjer so nevladne organizacije najbolj prisotne so zdravstvo in izobraževanje, in na teh
dveh področjih ustvarijo nevladne organizacije v omenjenih državah nad 50% svojih prihodkov iz
komercialnih virov.
2) Socialno-demokratski sistem: nevladne organizacije kot zastopniki tistih skupin, katerih
potrebe ostajajo nezadovoljne.
Povsem različno vlogo kot v zgornjem sistemu imajo nevladne organizacije v socialnodemokratskem sistemu blaginje; zaradi razvitega javnega sektorja je njihova vloga producentk pri
zagotavljanju kolektivnih oz. javnih dobrin in storitev zelo omejena. Ker v hierarhiji tega sistema
zajemajo zadnje mesto, je njihova vloga prvenstveno v tem, da posredujejo naproti državi
zahteve tistih skupin in posameznikov, katerih potrebe obstajajo navkljub obsežnim državnim
programom nezadovoljene.
Ta omejena vloga se izraža tudi v stopnji profesionaliziranosti tretjega sektorja, ki znaša v
skandinavskih državah okoli 3%, glavni vir financiranja zaposlenih pa predstavljajo članarine oz.
prostovoljni prispevki članov organizacije kot plačilo za določeno storitev.
3) Konservativno korporativistični sistem: nevladne organizacije kot producentke javnih dobrin in
storitev za državo
V tem sistemu prihaja do določene ˝delitve dela˝ med državo in nevladnimi organizacijami:
država poskrbi za zaposlene z instrumentom obveznih sistemov socialnih zavarovanj, za tiste ki
pa na trgu delovne sile ne morejo sodelovati, pa poskrbi s sistemom koncesijskih pogodb, kjer za
državo storitve opravljajo nevladne organizacije. Država torej nastopa kot naročnik in financer,
nevladne organizacije pa kot producentke javnih dobrin in storitev za državo. Gre torej za že
zgoraj omenjeni partnerski odnos med državo in cerkvami, ki so ustanoviteljice oz. lastnice
nevladnih organizacij.
Ker država s podeljevanjem koncesij postavlja tudi ˝pravila igre˝ oz. določene izvedbene
standarde, pa stabilno državno financiranje (državni prihodki predstavljajo praviloma nad 50 %
vseh sredstev) po drugi strani tudi prispeva k sorazmerno visoki stopnji profesionaliziranosti, ki
znaša od 4,5 % (Avstrija, Nemčija), pa vse do 12 % (Nizozemska, podatki iz leta 1998).
Dominantna področja, kjer nevladne organizacije nastopajo kot producentke za državo, pa so
zdravstvene, izobraževalne in socialno varstvene storitve.
4) Katoliški sistem: nevladne organizacije kot garant legitemitete katoliške cerkve.
Vloga nevladnih organizacij v tem sistemu je dvojna (tako cerkvenih kot tudi ostalih), kajti zaradi
načela subsidiarnosti na eni strani nastopajo kot producentke kolektivnih dobrin in storitev za
prodajo na kvazitrgih, po drugi strani pa cerkvene nevladne organizacije zagotavljajo legitimiteto
katoliški cerkvi. Slednje so dejavne zlasti na dveh področjih, in sicer vzgoja in izobraževanje ter
socialno varstvo.
Podatki mednarodnih raziskav iz leta 1998 kažejo da obstajajo precejšnje razlike v
profesionaliziranosti med državami, ki spadajo v ta sistem, kar se odraža tudi v drugačni
prihodkovni strukturi: tako npr. v Španiji predstavlja prodaja storitev na kvazitrgih 49 %
prihodkov teh organizacij, medtem ko v Mehiki ti prihodki znašajo celo 85 %. Salamon in Anheier
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sta v študiji leta 1998 za Latinsko Ameriko ugotovila, da nevladne organizacije tam komercialno
delujejo predvsem na področju izobraževanja (premožnejših skupin), medtem ko v npr. v Španiji
prevladujejo socialno varstvene storitve.
5) Državno socialistični sistem: nevladne organizacije kot podpornice neformalnih socialnih mrež.
Zavoljo že prej omenjenih omejenih možnosti za razmah nevladnega sektorja v nekdanjih
socialističnih družbah, kjer je potrebno še posebej izpostaviti prepovedi cerkvi, da deluje na
neverskih področjih, so v vseh teh državah obstajale nevladne organizacije predvsem kot
prostovoljna društva in združenja, ki so ustvarila neformalne socialne mreže za zagotavljanje
blaginje za svoje člane. Kolarič, Črnak-Meglič in Vojnovič v zvez s tem menijo, da so ˝…društva in
združenja podpirala potenciale in sposobnosti teh mrež, predvsem družine, da je skrbela za svoje
člane. To velja tako za športna in kulturna društva, ki so bila najštevilčnejša; še posebej pa to
velja za društva in združenja na področju socialnega varstva ali zdravstva, ki so podpirala
sposobnost družin, da so laže poskrbele za svoje prizadete in bolne člane˝.
Še danes so vidne posledice tovrstnega sistema, katerega najbolj pereča točka za nadaljnji razvoj
sektorja se skriva zlasti v nizki profesionaliziranosti. Ker je dejavnost društev temeljila predvsem
na prostovoljcih in članih, ter se odvijala na področjih športa in kulture, so bili viri sredstev vedno
sorazmerno majhni (članarine, državne dotacije, sponzorska sredstva podjetij), kar je
onemogočalo večjo profesionalizacijo (leta 1995 je le-ta v povprečju v teh državah znašala le
okoli 1 % ali še manj, v Sloveniji npr. 0,7 %).

4.2 Opredelitve nevladnih organizacij s strani mednarodnih institucij
Terminologija, ki jo uporabljajo za nas najpomembnejše mednarodne organizacije, je podobno
raznolika in neenotna kot je to sicer značilno za pojme, s katerimi se na tem področju srečujemo.
Iz slovenske perspektive je zagotovo najbolj pomembna terminologija Evropske unije in Sveta
Evrope, vendarle pa si velja na kratko tudi ogledati, kako Organizacija Združenih narodov
pristopa k obravnavanemu področju.

4.2.1

Organizacija Združenih narodov (OZN)

Najpomembnejša dokumenta OZN, ki se nanašata na nevladne organizacije (Ustanovna listina v
71. členu ter resolucija ECOSOCa 1996/31) ne opredeljujeta, kaj je nevladna organizacija, temveč
zgolj določata pogoje za pridobitev določenega statusa za sodelovanje z OZN. Oblike sodelovanja
segajo od pridobitve posvetovalnega statusa, akreditacije za določeno konferenco ali dogodke, do
vzpostavitve delovnih stikov in sodelovanja z oddelkom za informiranje javnosti. Oblike
sodelovanja pa so odvisne od nekaterih pogojev, katerim naj bi organizacije zadostile. Elementi
presoje pa so24:
- vključenost organizacije v gospodarsko in socialno življenje ljudi in območij, ki jih
predstavljajo,
- velikost organizacije,
- spekter dejavnosti, s katerimi se organizacija ukvarja,
- oblika, v kateri je organizacija ustanovljena;
- cilj in namen ustanovitve,
- ustreznost finančnega poslovanja,
24

Povzeto po Šporar, P. (2004): Poročilo o položaju nevladnih organizacij 2003/2004, Pravno-informacijski
center nevladnih organizacij – PIC, Ljubljana, str. 25.
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-

umeščenost in sodelovanje organizacije z drugimi nevladnimi organizacijami,
demokratičnost notranjega odločanja v organizaciji,
ustreznost virov financiranja.

V zvezi z dosedanjo prakso OZN ne preseneča, da tudi zadnji dokument, ki ga je po nalogu
generalnega sekretarja Kofija Anana izdelala skupina strokovnjakov (originalni naslov: We the
peoples: civil society, the United Nations and global governance / Report of the Panel of Eminent
Persons on United Nations – Civil Society Relations), ne vsebuje natančnejše definicije, kaj je
civilna družba oz. nevladna organizacija, temveč že uvodoma v slovarčku uporabljenih pojmov
piše ˝ …ne obstaja ˝pravilna˝ definicija za pojme kot so ˝civilna družba˝…˝. Kljub temu pa so
predstavljene delovne definicije, ki so bile uporabljene:

Civilna družba

Se nanaša na prostovoljna združenja državljanov (izven družine, kroga prijateljev ali
gospodarstva) z namenom uveljavljanja svojih interesov, idej in ideologij. Pojem ne vsebuje
profitne aktivnosti (privatni sektor) oz. vladanja (javni sektor). Za OZN so posebej pomembne
množične organizacije (kot so organizacije kmetov, žensk ali upokojencev), sindikati,
profesionalna združenja, družbena gibanja, organizacije staroselcev, verske in duhovne
organizacije, akademske in nevladne organizacije za splošno korist (public benefit nongovernmental organizations).

Nevladne organizacije

Vse organizacije, ki so pomembne za OZN in katere ne spadajo pod Vlado ter niso bile
ustanovljene z medvladnimi odločitvami, kar vključuje tudi gospodarska združenja, poslance in
lokalne oblasti. V krogih OZN obstaja precejšnja zmeda glede tega pojma. Drugod je postal
sinonim za splošno koristne nevladne organizacije – tip organizacije civilne družbe, ki je formalno
ustanovljena za zagotavljanje koristi širšemu prebivalstvu ali družbi preko zagotavljanja
zagovorništva in servisov. Vključuje organizacije, ki delujejo na področjih varovanja okolja,
razvoja, človekovih pravic in ohranjanja miru; ter njihova mednarodna omrežja. Lahko so članske
narave. Ustanovna listina OZN predstavlja podlago za konzultacije z nevladnimi organizacijami.

4.2.2

Svet Evrope

Tudi Svet Evrope je bil dejaven na obravnavanem področju, sad njegovih naporov pa predstavlja
dokument, ki nosi naslov ˝Temeljni principi o statusu nevladnih organizacij v Evropi˝, in je
rezultat diskusije, ki se je pričela že leta 1996 z vrsto mednarodnih srečanj. V letu 1998 so
srečanja obrodila dokument z naslovom ˝Smernice za pospeševanje in utrditev nevladnih
organizacij v Evropi˝. Leta 2002 sprejeti ˝Temeljni principi ˝pa poskušajo že na samem začetku
opredeliti nevladne organizacije kot:
a) prostovoljne in samoupravljajoče organizacije, ki niso podvržene ukazom javnih oblasti.
Termini, ki določajo nevladne organizacije v nacionalnih pravnih redih, so lahko različni,
vendar vključujejo združenja, dobrodelne organizacije, ustanove, sklade, neprofitne
družbe (korporacije), societete in truste. Med nevladne organizacije ne spadajo
organizacije, ki delujejo kot politične stranke,
b) organizacije, ki so lahko ustanovljene s strani fizičnih in pravnih oseb ter skupin takšnih
oseb. Glede na svojo sestavo in območje delovanja so lahko nacionalne ali mednarodne,
c) članske organizacije, kar pa ni nujno,
d) organizacije, katerih primarni cilj ni ustvarjanje dobička; dobička ne razdeljujejo svojim
članom ali ustanoviteljem, ampak ga uporabljajo za uresničevanje svojih ciljev,

Celovita analiza pravnega okvira za delovanje nevladnih organizacij

26
e) organizacije, ki so lahko oblikovane neformalno ali formalno kot pravne osebe. Njihov
status je lahko glede na nacionalno pravo različen, v skladu s tem pa uživajo različne
finančne in druge ugodnosti, ki pripadajo pravnim osebam.

4.2.3

Evropska unija

Že uvodoma velja v zvezi z Evropsko unijo omeniti, da se Evropska komisija in njena birokracija v
zadnjih letih čedalje bolj upošteva civilno družbo in tretji sektor. Proces, ki se je začel koncem
osemdesetih, ko je Unija intenzivirala svoja prizadevanja na področju socialne politike. Po mnenju
A. Zimmer25 se je to zgodilo zaradi dejstva, da je javno mnenje pospešeno izpostavljalo
˝demokratični deficit˝ pri snovanju evropske politike, zaradi česar se je povečalo zanimanje
birokratov EU tako za ˝civilno družbo˝ kot za tudi za ˝tretji sektor˝.
Uporaba teh dveh terminov ni naključna; diskurz ˝civilne družbe˝ se uporablja predvsem, kadar
se misli na politično in zagovorniško funkcijo ki jo izvajajo prostovoljne organizacije oz.
organizacije tretjega sektorja, ter so v tem pogledu zlasti zanimive na vhodni strani političnega
procesa. Termin ˝organizacije tretjega sektorja˝ pa se uporablja predvsem za organizacije, ki se
pojavljajo na izhodni strani političnega procesa, in so zaradi svoje multifunkcionalne narave lahko
istočasno servisne organizacije; lahko nastopajo kot zagovorniške organizacije, hkrati pa tudi
pomembno prispevajo k socialni integraciji, zato so zelo prikladne za javno-zasebne partnerske
projekte na različnih socialnih področjih. Kot servisne organizacije so organizacije tretjega
sektorja torej del ˝welfare mixa26˝ in zaradi tega globoko umeščene v nacionalne sisteme
blaginje. Po drugi strani pa lahko kot npr. potrošniške zagovorniške organizacije izražajo kritiko
ali pa tudi podpirajo določene vladne politike (Gidron: 2003, Zimmer:2004).
Vendar je po mnenju Zimmerjeve27 prava vrednost teh organizacij zaradi njihove
multifunkcionalnosti ter njihove komplementarne vloge z vidika evropskega vladanja (European
governance): prvič zato, ker sodelovanje z njimi kot organizacijami civilne družbe daje upanje za
nadaljnji razvoj demokracije v Evropi, drugič pa so kot servisne organizacije zelo dobrodošli
partnerji za implementacijo EU politik, brez da bi pri tem morali sodelovati z nacionalnimi
vladami.
Za predstavo, kaj v okviru Evropske unije pomenijo ˝civilna družba˝ in ˝organizacije tretjega
sektorja˝, si velja podrobneje ogledati dokumente, ki so bili v zvezi s tem sprejeti:
I.

Komunikacija Komisije v letu 1997: ˝Promocija vloge prostovoljnih
organizacij in ustanov v Evropi˝ orig.: The 1997-Communication by the
Commission:˝Promoting the Role od Voluntary Organizations and
Foundations in Europe˝ (COM/97/0241 final)
Komisija je bila prva, ki je naslovila prostovoljne organizacije, vendar jih ni
umestila pod zbirni pojem ˝civilna družba˝, temveč jih je povezala s
˝socialno ekonomijo˝. Ta koncept ki izvira iz Francije, daje velik poudarek
kooperativi in družbi za vzajemno pomoč. Socialna ekonomija kot taka
predstavlja poseben segment ekonomije, pojem, ki ga je ˝zelo težko

25

Zimmer, Annette; Priller, Eckhardt (2004a): Gemeinnützige Organisationen im gesellschaftlichen Wandel.
Ergebnisse der Dritte-Sektor-Forschung. Verlag für Sozialwissenschaften, str. 2.
26
Termin ki označuje raznolikost odnosov oz. razmerij med posameznimi sektorji (država, trg, tretji sektor)
pri zagotavljanju blaginje.
27
Zimmer, Annette; Priller Eckhard (ur.) (2004b): The Future of Civil Society. Making European Nonprofit –
Organizations Work. Robert Bosch Stiftung. Leske + Budrich, str. 5.
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razmejiti ali definirati˝(COM 1997:1), prostovoljne organizacije pa so njen
sestavni del. Komunikacija iz leta 1997 je bila pod močnim vplivom izsledkov
projekta Univerze John Hopkins ˝Comaparative Nonprofit Sector Project, saj
je Komisija poudarila predvsem ekonomsko in socialno komponento
prostovoljnih organizacij. Prostovoljne organizacije so pomembne zaradi
svoje izpostavljene vloge v demokratičnih družbah, saj predstavljajo sredstvo
za socialno kohezijo ter socialno in politično participacijo. Zavoljo teh kvalitet
pripisuje Komisija tem organizacijam vplivno vlogo v nadaljnjem procesu
integracije Evropske unije. Še pomembnejšo vlogo pa predvideva
Komunikacija za prostovoljne organizacije pri zagotavljanju servisov v okviru
nacionalne ekonomije, kjer bi naj bila njihova vloga doslej precej
podcenjena.
II.

Mnenje Ekonomsko-socialnega komiteja (1999)Vloga prispevek organizacij
civilne družbe pri izgradnji Evrope, orig.: ˝The Role and Contribution of Civil
Society Organizations in the Building of Europe˝ (OJ C329, 17.11.1999)
Za razliko od predhodnega dokumenta daje mnenje Ekonomko-socialnega
komiteja (EESC) velik poudarek zvezi med civilno družbo in prostovoljnimi
organizacijami oz. organizacijami tretjega sektorja. V tem dokumentu
Evropske unije so prvič uporabljeni termini ˝organizirana civilna družba˝ in
˝organizacije civilne družbe˝, kar je v nadaljevanju pospešilo uvajanje
koncepta civilne družbe v Evropski uniji. Nenazadnje sta ta termina prevzeta
tudi v Belo knjigo o Evropskem vladanju kot tudi v bazo EU za konzultacije
(CONECCS).
EESC opredeljuje ˝civilno družbo˝ kot ˝skupek vseh organiziranih struktur,
katerih člani imajo cilje, ki so v interesu javnosti in ki imajo vlogo
posrednikov med državljani in oblastjo˝.
Bolj natančno se EESC obrača na naslednje organizacije:
- ˝na t.i. udeležence trga dela˝, torej socialne partnerje,
- druge ekonomske in socialne organizacije, ki niso socialni partnerji v ožjem
pomenu besede,
- nevladne organizacije, ki združujejo ljudi za dosego skupnega namena, kot
npr. organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja, varstva človekovih
pravic, potrošniške organizacije, dobrodelne organizacije, izobraževalne
organizacije, itd.,
- organizacije ki delujejo na lokalni ravni in uresničujejo prvenstveno cilje
svojih članov, kot npr. mladinske, družinske organizacije, itd.,
- verske skupnosti.
Na tem mestu velja ugotoviti, da je analogija med organizacijami ki, jih
navaja EESC in splošnim razumevanjem ˝tretjega sektorja˝ očitna. Čeprav
manjka izrecna kvalifikacija za pripadnost tretjemu sektorju (zahteva po
neprofitni naravnanosti), velja vendarle ugotoviti, da pristop EESC sovpada s
pogledom na tretji sektor kot institucionalno jedro civilne družbe.
Nadalje je v zvezi s tem mnenjem potrebno izpostaviti, da EESC poudarja
tako integracijsko kot tudi politično funkcijo organizacij civilne družbe, v
smislu njihovih potencialov za nadaljnji razvoj EU ter njihovega prispevka k
javnim demokratičnim razpravam o relevantnih političnih temah.

III.

Diskusijski dokument Komisije v letu 2000: ˝Komisija in Nevladne
organizacije: Vzpostavitev tesnejšega partnerstva˝, orig.: The Commission
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Discussion Paper of 2000: ˝The Commission and Non-Governmental
Organizations: Building a Stronger Partnership˝ (COM/2000/11final)
Diskusijski dokument prvič uporabi pojem ˝nevladni sektor˝, ko se obrača na
organizacije z naslednjimi lastnostmi:
- nevladne organizacije niso ustanovljene zaradi osebnih koristi (dobiček ali
presežek se ne deli med člane ali uprave organizacije),
- nevladne organizacije so prostovoljne (so prostovoljno ustanovljene, ljudje
se vključujejo prostovoljno, navadno vključujejo elemente prostovoljnega
dela),
- so vsaj delno formalizirane oziroma institucionalizirane (navadno imajo te
organizacije statut ali drug dokument, ki določa njihovo poslanstvo, cilje in
področje delovanja),
- nevladne organizacije so neodvisne (zlasti od vlade in drugih organov
oblasti, političnih strank in gospodarskih organizacij),
- cilji in vrednote nevladnih organizacij niso v službi njihovih lastnih koristi
(cilj je delovati v javnem življenju nasploh, v korist posameznih skupin ali
družbe kot celote, ne pa v korist partikularnim interesom članov.
Tudi ta dokument obravnava multifunkcionalno naravo teh organizacij in na
tem temelju razlikuje med ˝operacionalnimi nevladnimi organizacijami, ki s
svojimi servisnimi dejavnostmi prispevajo na področjih zagotavljanja
družbene blaginje, medtem ko je primarna vloga zagovorništva nevladnih
organizacij v vplivanju na politike javne oblasti kot tudi na javno mnenje
nasploh˝ (Evropska komisija 2000:1.2).
IV. Bela knjiga Evropske Komisije o Evropskem Vladanju 2001, orig.: The
Commission White Paper on European Governance of 2001
(COM/2001/428final)
Bela knjiga določa civilni družbi pomembno vlogo znotraj novega pristopa k
evropskemu vladanju (reforma o upravljanju evropskih institucij).
Neposredno se sklicuje na definicije EESC in dosledno uporablja pojma
˝organizirana civilna družba˝ in ˝organizacije civilne družbe˝. Tudi ta
dokument povzema že prej omenjeno multifunkcionalno naravo organizacij
civilne družbe, še zlasti pa poudari pomen teh organizacij, ki predstavljajo
kanale za komunikacijo med EU in državljani. Zraven tega uvaja ta dokument
termin ˝civilni dialog˝, ki se naslanja na že uveljavljeni pojem ˝socialnega
dialoga˝. Skladno s tem pojmom so organizacije civilne družbe pomembne
entitete za:
- razvoj evropske javnosti s ponujanjem ˝strukturiranega kanala za povratne
informacije, kritike in protest˝,
- promocijo demokracije na nacionalni ravni,
- delovanje kot politični korektor, ˝kot zgodnji alarmni sistem za nadaljnjo
usmeritev političnih debat (Evropska komisija 2001:14).
Če strnemo, potem tudi Bela knjiga ponovno poudari pomembno vlogo
organizacij civilne družbe pri izgradnji in utrditvi participatorne demokracije.
Vendar je dokument manj vznesen nad potenciali organizirane civilne družbe
pri učinkovitem zmanjšanju široko kritiziranega primanjkljaja demokracije v
procesih sprejemanja evropskih politik. Iz dokumenta jasno izhaja, da so
evropske institucije, in ne organizirana civilna družba, ključne za legitimacijo
sprejemanja politik v EU …˝boljše konzultacije dopolnjujejo, vendar ne
nadomeščajo sprejemanje politik s strani Institucij˝ (Evropska komisija.16).

Celovita analiza pravnega okvira za delovanje nevladnih organizacij

29

V. Komunikacija Komisije v letu 2002: orig.: ˝Towards a Reinforced Culture
of Consultation and Dialogue – General Principles and Minimum Standards
for Consultations or Interested Parties by the Commission˝
(COM/2002/704final)
V tem dokumentu se pojavita dva vidika, zaradi katerih se ta Komunikacija
razlikuje od prej predstavljenih dokumentov: prvič, dokument prinaša
pomembno spremembo glede uporabljene terminologije, saj so v njem
organizacije civilne družbe pojmovane kot ˝zainteresirane stranke˝
(interested parties) ter kot ˝interesne skupine˝ (interest groups), kar jih v
določenem smislu izenačuje s skupinami za pritisk (pressure groups); drugič,
dokument se prvenstveno nanaša na regulacijo..˝Komunikacija predstavlja
neposredni prispevek k Akcijskemu Načrtu za Boljšo Regulacijo˝
(Komunikacija 2002:1). Ta regulacija na različne načine omejuje dostop k
oblikovanju politik: tako Komunikacija razlikuje med ˝odprtim in
osredotočenim procesom konzultacije˝, pri čemer je ključno vprašanje,
katere organizacije so usposobljene za tovrstne konzultacije. Ob že
obstoječih evropskih institucijah, kot so Komite regij (Committee of Regions
– CoR) in Ekonomsko-socialni komite (EESC), komunikacija priporoča
oblikovanje sistematičnega dialoga z nacionalnimi združenji regionalnih in
lokalnih vlad. V razpravi o tem, katere organizacije civilne družbe naj bi bile
sposobne sodelovati v ˝civilnem dialogu˝ se Komunikacija sklicuje na
kriterije ki jih je izoblikoval EESC. V skladu s temi imajo prednost tiste
organizacije, ki ˝stalno delujejo na ravni EU, …imajo pooblastilo da
predstavljajo in delujejo na evropski ravni…imajo članske organizacije v
večini držav članic EU ter omogočajo direkten dostop do ekspertiz svojih
članov˝(Komunikacija 2002:2 opomba 15). Ti kriteriji so po mnenju
Zimmerjeve (2005) posebej prilagojeni t.i. evropskim federacijam, krovnim
organizacijam nacionalno povezanih organizacij, ki predstavljajo specifična
področja kot npr. varstvo okolja ali varstvo potrošnikov. Z drugimi besedami
to pomeni, da morajo organizacije civilne družbe institucionalizirati zveze in
stabilna omrežja na evropski ravni, zato da bi izpolnjevali kriterij
˝osredotočene konzultacije˝.
Iz opredelitev zgornjih dokumentov postaja postopoma jasno, nekonsistentni rabi navkljub, kaj
termin ˝nevladne organizacije˝ oz. ˝organizacije civilne družbe˝ predstavljajo: gre za neprofitno
usmerjene zasebne organizacije, ki opravljajo naloge/storitve (prvenstveno na področju sociale),
ki jih je do nedavnega izvajala država.
Iz predstavljenih dokumentov28 je zato tudi razviden poziv EU svojim državam članicam, da
odmerijo neprofitnemu sektorju znotraj svoje države večjo pozornost ter da ga tudi aktivno
podpirajo29.
28

Tako recimo Kumunikacija (oz. obvestilo) nakazuje na politično usmeritev v prihodnosti, namenjeno pa je
predvsem ozaveščanju o obravnavani problematiki.
29
Badelt, Christoph (2002): Handbuch der Nonprofit Organisationen. Stuttgart. Schäfer-Pöschel Verlag, str.
637.
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4.3 Pregled primerjalne pravne ureditve ustanovitve nevladnih
organizacij
4.3.1

Pregled organizacijskih oblik nevladnih organizacij

Osnovni pravni obliki sta v vseh državah društvo in ustanova, obstajajo pa tudi številne druge
pravne oblike. Društva so članske organizacije, katerih člani ali izvoljeni predstavniki
sestavljajo najvišje telo organizacije. Društvo je lahko ustanovljeno za zagotavljanje interesov
svoji članov ali za izpolnjevanje javno koristnih interesov. Ustanove30 tradicionalno pomenijo
premoženje za nek določen namen, ki ga upravlja upravni odbor. Člani upravnega odbora po
izteku mandata imenujejo svoje naslednike. V nekaterih državah so lahko ustanove
namenjene samo javnemu interesu, v nekaterih pa tudi zasebnemu oziroma se dovoljuje
kakršenkoli interes31.
Približno polovica držav Srednje in Vzhodne Evrope med nevladne organizacije prišteva še
druge organizacijske oblike. Tri najpogostejše so:
- nekatere države razlikujejo med organizacijami za razdeljevanje sredstev in servisnimi
organizacijami. Ustanove so v teh državah primarno organizacije za razdeljevanje
sredstev, medtem ko za opravljanje storitev, iskanje oziroma zbiranje sredstev
obstajajo druge oblike NVO-jev, kot so zasebne bolnišnice, zavodi in izobraževalni
centri. Ta organizacijska oblika ima različna imena, npr. javno koristna podjetja na
Češkem ali centri v Albaniji.
- številne države, ki zahtevajo, da imajo ustanove neko “nedotakljivo”, stalno
premoženjsko bazo, so opredelile še drugo vrsto organizacije za razdeljevanje
sredstev, t.i. sklad. Npr. Hrvaška, Avstrija, Slovaška in Češka imajo sklade, ki so
definirani podobno kot ustanove, vendar gre pri skladih za začasno organizacijo, ki
deluje, dokler ima dovolj sredstev, na drugi strani pa imajo ustanove nedotakljivo
ustanovitveno premoženje, uporabljajo oziroma razdeljujejo lahko le donos od
premoženja.
- nekaj držav pozna tudi “odprto ustanovo”, to je organizacija, ki je po značilnostih
nekje med društvom in ustanovo. Gre za člansko organizacijo, ki pa ima namensko
premoženje, ponavadi za javno koristen namen. Razlika od ustanov je predvsem v
tem, da se lahko kasnejši donatorji pridružijo odprti ustanovi kot soustanovitelji, ki so
v enakem položaju kot izvorni ustanovitelji. Takšne oblike so zelo redke, poznajo jih v
Latviji in Litvi.
Na splošno poznajo države zelo malo organizacijskih oblik NVO-jev, vse pa poznajo društva.
Večina jih priznava tudi pravico do neregistriranega združenja.
Glavne ugotovitve oziroma trendi pravnega okvira delovanja nevladnih organizacij v državah
Srednje in Vzhodne Evrope32:
- Organizacijske oblike: večina držav pozna ustanove in društva. Trendi gredo k čim
fleksibilnejši opredelitvi statusnih oblik z namenom zmanjšaja potreb po ustvarjanju
novih organizacijskih oblik. Države tudi priznavajo pravico do neregistriranih združenj,
ki pa niso pravne osebe.
30

Evropski center fundacij (European Foundation Center) je na podlagi primerjalne pravne analize
številnih držav izdelal modelni zakon o javno koristnih ustanovah. Zakon vsebuje osnovne pravne
(pridobitev pravne osebnosti, zahteva za ustanovitev, registracija, itd.) in davčne določbe (določbe, ki
jih načeloma vsebujejo različni davčni zakoni – davčne olajšave, izvzetje iz plačila davkov, ipd.), ki so
potrebne
oziroma
se
priporočajo
za
čim
lažje
delovanje
ustanov
(www.efc.be/ftp/public/EU/LegalTF/model_law.pdf).
31
Avstrija, Švedska, Danska, Nizozemska, Nemčija in Grčija. Na Finskem mora biti interes koristen,
vendar ne nujno javno oziroma splošno koristen.
32
Povzeto po Rutzen, D., Durham, M.: Overview of NGO framework legislation in Central and Eastern
Europe, ICNL, 2002.
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Ustanovitelji: večina držav zahteva 2 – 10 ustanoviteljev za društvo in enega ali
več za ustanovo. V večini držav lahko NVO-je ustanavljajo tudi pravne osebe in tuje
fizične ali pravne osebe.
Ustanovitveno premoženje: se ponavadi za društva ne zahteva, medtem ko je za
ustanove določen nek minimum, ki pa je lahko določen zelo na splošno (premoženje,
ki zadostuje za doseganje namena).
Organ, pristojen za registracijo: trendi gredo k prenosu pristojnosti registracije s
posameznih ministrstev na sodišča ali druga manj politična telesa. Registracija se
vedno bolj dovoljuje tudi na lokalnem nivoju.
Osnove za zavrnitev prošnje: osnove za zavrnitev registracije naj bodo opredeljene
čim bolj ozko in natančno. Predvsem pri društvih naj bi se sledilo 11. členu EKČP33.
Procesne varovalke: večina držav določa časovne meje za registracijo in nadomestilo
v primeru napačnih odločitev.
Javni registri: da bi povečali transparentnost, so v večini držav registri NVO-jev javni.
Nekatere države imajo registre objavljene celo na medmrežju (Češka, Makedonija).
Strukture upravljanja: društva ponavadi upravlja skupščina članov, ustanove pa
upravni, nadzorni in drugi odbori. Če je organizacija izvzeta iz plačila davkov, se lahko
zahteva tudi posebni revizijski odbor. Zakoni ponavadi samo identificirajo
upravljavsko strukturo, podrobneje pa jo določajo splošni akti organizacij.
Ekonomske aktivnosti: NVO-jem se vedno bolj dopušča široko opravljanje profitnih
dejavnosti, ki pa so v nasprotju z osnovnimi dejavnostmi NVO-jev obdavčene.
Politične aktivnosti: večina držav NVO-jem prepoveduje politično udejstvovanje, kot
je nominiranje kandidatov za volitve, ipd., seveda pa NVO-ji sodelujejo pri
oblikovanju javnih politik.
Poročanje: ponavadi se od NVO-jev zahteva poročanje v skladu z davčnimi zakoni.
Organizacije, ki so deležne davčnih ugodnosti ali donacij, morajo pisati programska
poročila oziroma poročila o dejavnostih. Zahtevajo naj se kratka, enostavna poročila,
da se NVO-jev po nepotrebnem ne obremenjuje, majhne organizacije pa so tako ali
tako ponavadi oproščene pisanja poročila oziroma so ta zelo preprosta.
Prenehanje: organizacije lahko prenehajo prostovoljno na podlagi odločitve najvišjih
organov ali neprostovoljno na podlagi odločitve uradnih organov. Osnove za
neprostovoljno prenehanje naj bodo čim ožje opredeljene.
Stečajni postopek oziroma likvidacija. NVO-ji, ki imajo status organizacije, ki je
izvzeta iz plačila davkov, morajo preostalo premoženje prenesti na organizacijo s
podobnim namenom. Organizacije, ki pa so ustanovljene za zasledovanje zasebnih
interesov oziroma interesov svojih članov, pa lahko premoženje razdelijo med svoje
člane ali, če je to primerno, med ustanovitelje.

4.3.2

Pregled pravne ureditve ustanovitve nevladnih organizacij v posameznih
državah

Avstrija
Avstrija med neprofitne organizacije šteje društva in neprofitne družbe z omejeno
odgovornostjo, ki se ustanovijo po Zakonu o gospodarskih družbah. Poznajo pa tudi javno
koristne in zasebne ustanove.
Zakon o društvih opredeljujejo društvo kot trajno pravno osebo, ki jo ustanovita vsaj dve
domači ali tuji fizični ali pravni osebi z namenom doseganja posebnega, splošnega in
neprofitnega cilja. Statut društva mora vsebovati jasno opredelitev ciljev in dejavnosti
33

Svoboda zbiranja in združevanja: (1) Vsakdo ima pravico, da mirno zboruje in se svobodno združuje,
vključno s pravico, da ustanavlja sindikate in se jim pridruži, da bi zavaroval svoje interese.
(2) Izvrševanje teh pravic je mogoče omejiti samo z zakonom, če je to nujno v demokratični družbi
zaradi državne ali javne varnosti, za preprečitev neredov ali zločinov, za zaščito zdravja ali morale ali za
zavarovanje pravic in svoboščin drugih ljudi. Ta člen ne preprečuje, da bi pripadnikom oboroženih sil,
policije ali državne uprave z zakonom omejili izvrševanje teh pravic.
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društva, način opravljanja dejavnosti in zbiranja sredstev, jasna pravila za včlanjevanje in
izpis članov, pravice in dolžnosti članov, organe društva in jasno opredelitev njihove
pristojnosti.
Javno koristne ustanove ureja Zvezni zakon o ustanovah in skladih34 iz leta 1974, po katerem
ustanovitelj nepreklicno prenese premoženje na ustanovo, ki je namenjena nekemu splošno
koristnemu interesu. Minimalno ustanovitveno premoženje ni določeno. Konstitutivni temelj
predstavlja pisna pogodba ali oporoka. Ustanova mora imeti statut, ki vsebuje ime, sedež,
namen, upravičence, organe in pravila vodenja računov.
Zasebne ustanove, ki lahko služijo tako splošno koristnemu kot javnemu interesu, ureja
poseben zakon iz leta 1993. Zasebna ustanova je pravna oseba, sestavljena iz premoženja,
namenjenega ciljem, ki jih določi ustanovitelj. Ker se zasebne ustanove vpisujejo v register
podjetij in lahko upravljajo oziroma imajo v lasti gospodarsko družbo, jih v tem prispevku ne
bomo obravnavali.
Bolgarija

Zakon o neprofitnih pravnih osebah določa, da so lahko ustanovitelji neprofitne organizacije

(v nadaljevanju NPO) tuje in domače pravne osebe ter poslovno sposobne fizične osebe. NPO
dobi pravno osebnost z registracijo.

Društvo lahko ustanovijo najmanj tri osebe, ki se združijo za zasledovanje skupnih
interesov35. Ustanovitelji sprejmejo statut, ki vsebuje ime, sedež, namen in sredstva
njihovega združevanja, opredelitev aktivnosti (dejavnosti v javnem ali zasebnem interesu),
področje dejavnosti, upravna telesa, izpostave, pristojnosti posameznih teles društva, pravila
zastopanja društva, pravila za vpis in izpis članov, čas, za katerega je društvo ustanovljeno,
itd.
Ustanova je lahko ustanovljena z enostranskim pravnim poslom med živimi ali za primer
smrti, ki določeno premoženje nameni zasledovanju neprofitnih ciljev. Ustanovitveni pravni
posel mora vsebovati ime, sedež, namen, opredelitev aktivnosti, telesa ustanove, ipd.
Češka
Po češkem Zakonu št. 83/1990 o združenjih36 lahko društvo oziroma združenje ustanovijo
najmanj tri osebe (domače ali tuje pravne in fizične osebe), ki se združujejo za zasledovanje
svojih interesov. Če društvo ustanovijo tri fizične osebe, mora biti vsaj ena polnoletna.
Pripravljalni odbor, ki poda prošnjo za vpis društva v register in do registracije zastopa
društvo v nastajanju, pa lahko sestavljajo samo fizične osebe.

Zakon št. 227/1997 o ustanovah in skladih37 pravi, da se lahko ustanova/sklad ustanovi s

pisno pogodbo med več ustanovitelji ali z ustanovitvenim aktom ali oporoko, če gre za enega
ustanovitelja. Ustanovitveni akt mora vsebovati ime in sedež ustanove/sklada, ime ali firmo,
naslov in identifikacijsko številko ustanovitelja/ev, razmejitev namena, vsoto premoženja, ki
ga položi vsak ustanovitelj, število članov upravnega odbora, imena, naslove članov prvega
34

Sklad je premoženje, ki se določen čas uporablja za izpolnjevanje splošno koristnega namena.
Društvo v javnem interesu pa lahko ustanovi vsaj sedem poslovno sposobnih fizičnih oseb ali tri
pravne osebe.
36
Ta zakon se uporablja za društva, združenja, zveze, gibanja, klube in tudi sindikate. Ne uporablja pa
se za politične stranke in druga politična gibanja, profitne organizacije in verske skupnosti.
37
Ustanove/skladi so nečlanske organizacije, ustanovljene za upravljanje s redstvi, ki se pridobivajo na
različne načine in ki se lahko porabijo izključno v javno koristne namene. Glavna razlika med ustanovo
in skladom je ta, da mora ustanova imeti premoženjsko bazo (glavnico), katere vsota nikoli ne sme pasti
pod zakonsko določeno mejo. Zakon natančno določa, katero premoženje lahko sestavlja premoženjsko
bazo. Ustanova lahko razpolaga oziroma razdeljuje le sredstva, ki so nastala kot donos te premoženjske
baze (obresti, najemnine, itd.). Na drugi strani pa sklad ni vezan na takšne omejitve, saj lahko za
izpolnjevanje svojega javno koristnega namena razpolaga oziroma upravlja z vsem svojim
premoženjem, ne sme pa sodelovati na trgu kapitala (vlagati v delniške družbe).
35
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upravnega odbora, število članov nadzornega odbora, imena, naslove članov prvega
nadzornega odbora, itd. Ustanovitveno premoženje38 mora znašati vsaj 500.000 čeških kron
(cca. 16.000 evrov) in v času delovanje ustanove ne sme nikoli pasti pod to mejo.

Civilni zakonik (zakon št. 64/1964) predvideva tudi ustanovitev zveze pravnih oseb. Ta model

se uporablja med drugim tudi za ustanovitev krovnih nevladnih organizacij. T.i. korporativna
združenja (za razliko od civilnih združenj) se ustanovijo s pisno ustanovitveno pogodbo med
ustanovnimi pravnimi osebami ali z resolucijo, ki jo na ustanovitvenem zboru sprejmejo
predstavniki ustanovnih pravnih oseb. Pogodbi ali resoluciji mora biti priložen tudi statut in
seznam oseb, ki predstavljajo zvezo.

Estonija
V Estoniji poznajo tri vrste neprofitnih organizacij: ustanove, društva in neprofitna
partnerstva. Medtem ko se morata prvi dve obliki registrirati in s tem pridobita pravno
osebnost, se neprofitno partnerstvo ne registrira in tudi nima pravne osebnosti. Neprofitno
partnerstvo nastane s pogodbo med dvema ali več osebami, zanj se uporabljajo pravila, ki
urejajo družbo civilnega prava po Obligacijskem zakonu.
Neprofitno društvo je prostovoljno združenje pravnih ali fizičnih oseb, katerih glavna
dejavnost ne sme biti ekonomska. Presežek društva se lahko uporabi le za doseganje
namena, navedenega v statutu. Za ustanovitev društva morajo ustanovitelji (zahtevana sta
vsaj dva) skleniti ustanovitveno pogodbo. Društvo pridobi pravno osebnost z registracijo.
Ustanova je pravna oseba zasebnega prava, nečlanska organizacija, katere premoženje se
porabi za namen, določen v statutu ustanove. Tudi za ustanovitev ustanove je potrebna
ustanovna listina oziroma notarsko overjena oporoka. Ustanova pridobi pravno osebnost z
registracijo.
Finska
Finski zakon o društvih določa, da se društvo lahko ustanovi za skupno uresničevanje
neprofitnih interesov. Nameni oziroma interesi pa ne smejo biti v nasprotju z zakonodajo in
primernim vedenjem. Zakon ne ureja profitnih združenj in verskih skupnosti. Prepovedano pa
je združevanje oziroma ustanavljanje društev za vojaške namene. Društvo pridobi pravno
osebnost z registracijo. Ustanovitelji so lahko vsaj tri pravne ali fizične osebe, ki so stare
najmanj 15 let. Sprejeti morajo ustanovno listino in statut. Statut mora vsebovati ime in
sedež društva, namen in obliko dejavnosti, članarino, minimalno in maksimalno možno število
članov, itd.
Zakon o ustanovah velja le za zasebnopravne ustanove, saj javnopravne ustanove ureja
poseben zakon. Zakon ne vsebuje definicije ustanove, na splošno pa je sprejeto, da je
ustanova za nek splošno koristen namen zbrano premoženje, ki ima status neodvisne pravne
osebe. Ustanovo se lahko ustanovi z ustanovitveno pogodbo ali oporoko, oba dokumenta
morata opredeliti namen ustanove.
Francija
Zakon o asociativni pogodbi iz leta 1901 definira društvo kot sporazum, s katerim najmanj
dve osebi z neprofitnim namenom trajno združita svoje znanje ali dejavnosti. Prepovedana so
društva, katerih namen je v nasprotju z zakonom ali moralo ali ki ogroža celovitost ozemlja
francoske republike.
Francija pozna več tipov ustanov. Zakon o javno koristnih ustanovah39 iz leta 1987 ureja
javno koristne organizacije na splošno, posebej pa še javno koristno ustanovo, leta 1990 so
bile dodane še korporativne ustanove, poznajo pa še t.i. odvisne ustanove, ki delujejo pod
okriljem javno koristne ustanove, in začasne ustanove, ki lahko za dosego svojega namena
38
39

Sestavljajo ga lahko finančna sredstva, obveznice, nepremičnine in premičnine ter druge pravice.
Ustanove za zasledovanje zasebnih interesov (npr. družinske ustanove) niso dovoljene.
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porabijo celotno premoženje. Zakon ustanovo definira kot pravni posel, preko katerega ena
ali več fizičnih ali pravnih oseb nepreklicno nameni določeno premoženje, pravice ali sredstva
za doseganje javno koristnega namena. Korporativne ustanove lahko za doseganje nekega
splošno koristnega namena ustanovijo eno ali več javnih ali zasebnih podjetij, zadrug ali
vzajemnih družb. Namen ustanove določi statut, ki mora biti oblikovan po modelnih določbah
Državnega sveta (Conseil d'Etat). Ustanovo se lahko ustanovi s pravnim poslom med živimi ali
s pravnim poslom za primer smrti.
Odvisne ustanove nimajo pravne osebnosti, imajo sicer svojo upravo, ki odloča o dejavnostih,
s premoženjem pa upravlja “ustanova – gostiteljica”. Odvisne ustanove se ustanovijo s
pogodbo med javnokoristno ustanovo – gostiteljico in ustanoviteljem. Korporativne ustanove
imajo omejeno pravno osebnost, saj lahko posedujejo le stavbe, ki se uporabljajo neposredno
za izvajanje dejavnosti. Popolno pravno osebnost imajo le javno koristne ustanove.
Hrvaška
Hrvaški Zakon o društvih definira društvo kot prostovoljno neprofitno združevanje pravnih in
fizičnih oseb, ki se združujejo z namenom varovanja in promocije javnih ali skupnih interesov.
Z združitvijo se osebe podvržejo pravilom, ki urejajo društvo, in dejavnostim, za katere je bilo
društvo ustanovljeno. Društvo lahko ustanovijo najmanj tri osebe. Če gre za fizične osebe,
morajo biti poslovno sposobne. Zakon določa obvezne in fakultativne vsebine statuta
(obvezne so npr. ime in sedež društva, zastopanje, cilj, dejavnosti za uresničevanje ciljev,
članstvo, organi, itd.).
Zakon o ustanovah in skladih definira ustanovo kot trajno premoženje, ki samo po sebi ali z
donosi služi doseganju splošno koristnega ali dobrodelnega namena. Pri skladu pa gre za
premoženje, ki služi splošno koristnemu ali dobrodelnemu namenu samo določen čas40.
Ustanovo lahko ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna oseba s pisno ustanovitveno
pogodbo, če gre za več ustanoviteljev, ali s pisnim enostranskim pravnim poslom med živimi
ali za primer smrti, če gre za eno fizično osebo.
Slovaška
Slovaška pozna štiri tipe neprofitnih organizacij: civilna društva, javno koristne neprofitne
organizacije, ustanove in neinvesticijske sklade41, ne poznajo pa neprofitnega podjetja
oziroma gospodarske družbe.
Zakon o društvih izhaja še iz Češkoslovaške, povzeli smo ga že pri Češki, zato ga tukaj ne
bomo ponavljali.
Ustanove ureja zakon iz leta 2002. Ustanovo definira kot premoženje, namenjeno doseganju
splošno koristnega namena. Ustanovo lahko ustanovijo fizične ali pravne osebe z
ustanovitveno pogodbo, ki jo podpišejo vsi ustanovitelji, oziroma z ustanovitveno listino ali
oporoko, če gre za enega ustanovitelja. Pogodba mora vsebovati ime in sedež ustanove, čas,
za katerega se ustanova ustanavlja, namen ustanove, polno ime in naslov ustanoviteljev,
vrednost premoženja, število članov nadzornega in upravnega odbora. Zakon določa
minimalni vložek posameznega ustanovitelja in minimalno ustanovitveno premoženje.
Ustanova lahko ustanovi tudi svoj sklad za določen namen, ki pa nima pravne osebnosti.
Neinvesticijski sklad je pravna oseba, ki zbira denar za doseganje splošno koristnega namena
ali za zagotavljanje humanitarne pomoči posameznikom in skupinam. Premoženje se v skladu
ne nalaga, ampak se neprestano pretaka.
Združeno kraljestvo
40

Za sklad se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo ustanove.
Neinvesticijski sklad je nekakšna mešanica češkega sklada brez premoženjske baze in slovaške
ustanove.
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V Združenem kraljestvu se termin NVO ne uporablja, bolj je v uporabi termin prostovoljna
organizacija, ki pa nima pravne definicije. Glede na definicijo Nacionalnega sveta
prostovoljnih organizacij42 lahko vidimo, da je opredelitev prostovoljnih organizacij zelo
podobna opredelitvi kontinentalnih NVO-jev.
Prostovoljni sektor se deli na dobrodelne organizacije (charities)43 in neprofitne organizacije.
Neprofitne organizacije imajo lahko različne pravne statuse: ustanova, sklad in družba z
omejeno odgovornostjo (ureja Zakon o gospodarskih družbah iz leta 1959), “nepridruženo”
združenje, prijateljsko društvo (Zakon o prijateljskih društvih, 1974, 1992), industrijska in
varčevalna društva - hranilnice (Zakon o varčevalnih društvih), stanovanjsko združenje
(Zakon o stanovanjskih združenjih, 1985).
Priporočila Sveta Evrope glede ustanovitve
Vsaka oseba, fizična ali pravna, nacionalna ali tuja, ali skupina takšnih oseb, mora biti
svobodna pri ustanavljanju NVO-jev. Dve ali več oseb naj imajo možnost ustanoviti NVO,
temelječo na članstvu. Višje število je lahko zahtevano tam, kjer ima NVO pravno osebnost,
vendar naj to število ne bo takšno, da bi odvračalo od ustanavljanja. Vsakdo lahko ustanovi
NVO z darilom, zapuščino ali volilom, katerega rezultat je ustanovitev ustanove, sklada ali
trusta.

4.4 Pregled primerjalne pravne ureditve registracije nevladnih
organizacij
Avstrija
Društva se vpisujejo v uradni lokalni in centralni register društev. Ustanovitelji društva morajo
prošnjo s priloženim statutom poslati oblastem44, ki imajo 4 tedne časa, da prošnjo zavrnejo,
če ta ne izpolnjuje vseh zahtev (glede vsebine prošnje, ali če je zavrnitev potrebna zaradi
varstva državne ali javne varnosti, ohranitve reda, ipd.). Če je prošnja popolna in pravilna ali
če oblast v štirih tednih ne stori ničesar, lahko društvo začne z opravljanjem svoje dejavnosti.
Medtem ko se morajo društva obvezno registrirati, obstajajo tudi organizacije, ki niso
registrirane (t.i. klubi ali skupine državljanov, ki so se združili za dosego skupnega interesa,
predvsem na področju varstva okolja, športa, ipd.). Takšne skupine se lahko prostovoljno
registrirajo, kajti v Avstriji obstajajo neke vrste prostovoljni registri, vendar z vpisom
organizacija ne pridobi pravne osebnosti.
Javno koristna ustanova pridobi pravno osebnost z odobritvijo pristojnega organa (regionalna
uprava ali zvezno ministrstvo). Register ustanov in skladov vodi Ministrstvo za notranje
42

Prostovoljna organizacija naj bi izpolnjevala naslednje pogoje:
formalnost – ljudje in dejavnosti so podvrženi pravilom in postopkom, struktura organizacije mora biti
znana,
neodvisnost – organizacija mora delovati avtonomno in neodvisno od državnih organih in zasebnega
sektorja,
neprofitnost – presežek organizacije se mora porabiti za razvijanje dejavnosti in doseganje namena,
za katerega je bila ustanovljena,
samostojno odločanje – organizacija mora sama odločati o sebi,
prostovoljstvo – organizacija mora vključevati določen obseg prostovoljnega prispevanja časa in
denarja,
javna koristnost – organizacija mora delovati v korist širše javnosti ali specifičnih skupin, ne pa samo
v korist svojih članov. (www.ncvo-vol.org.uk).
43
Glej poglavje o javno koristnem delovanju.
44
Gre za lokalne organe v okviru Ministrstva za notranje zadeve, neke vrste upravne enote, če
potegnemo vzporednico s Slovenijo.
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zadeve. Država nima diskrecijske pravice, takoj ko so izpolnjeni pogoji, je potrebno
ustanovo odobriti.
Bolgarija
Register NPO vodijo okrajna sodišča. V register se vpisujejo obvezna vsebina temeljnega akta
ali statuta društva, naslov, imena in položaj oseb, ki zastopajo NPO, opis dejavnosti v javnem
interesu, višina ustanovitvenega premoženja, spremembe NPO, prenos premoženja, imena
oseb ali podjetij in naslov stečajnih upraviteljev, izbris iz registra. Če se vpisuje samo
izpostava, je potrebno navesti ime, sedež in naslov matične NPO, sedež in naslov izpostave,
upravitelja izpostave in morebitne omejitve njegovih pristojnosti45.
Prošnjo za vpis v register poda ustanovitelj ustanove, oseba ali telo, ki jo ustanovitelj
pooblasti, izvršitelj oporoke ali dedič.
Češka
Registracija NPO-jev je zelo preprosta, zato na Češkem neregistriranih organizacij ni46.
Pripravljalni odbor društva poda prošnjo za vpis društva v register. Prošnji je potrebno priložiti
dve kopiji statuta, ki mora vsebovati ime društva, sedež, cilje, telesa in način njihove
ustanovitve, načela ekonomskega upravljanja, itd. Za registracijo je pristojno Ministrstvo za
notranje zadeve (Oddelek za civilne zadeve). Ministrstvo prošnjo zavrne, če je statut v
nasprotju z zakonom ali gre za ustanovitev organizacije, ki jo zakon prepoveduje
(diskriminatorne organizacije, ipd.). V primeru zavrnitve se pripravljalni odbor lahko pritoži na
Vrhovno sodišče Republike Češke. Če ni razlogov za zavrnitev, ministrstvo en izvod statuta z
označenim datumom registracije vrne pripravljalnemu odboru.
Prošnjo za vpis v sodni register podajo ustanovitelji ustanove/sklada oziroma izvršitelj
oporoke. Register je javen, to pa velja tudi za statut in letno poročilo, ki predstavljata
sestavni del registra. Prošnji za vpis v register je potrebno priložiti ustanovitveni akt, listino, ki
potrjuje depozit ustanovitvenega premoženja, kopije policijskega dosjeja članov upravnega
odbora, itd. V register se vpiše ime, sedež in identifikacijska številka ustanove/sklada, ime ali
firma, stalno prebivališče ali sedež ustanovitelja, namen in višina ustanovitvenega
premoženja, imena in datume rojstev, članov upravnega odbora, ipd.
Estonija
Register neprofitnih organizacij vodijo okrajna ali mestna sodišča. Register je javen in vsakdo
lahko zaprosi za izpis podatkov iz registra. Prošnjo za registracijo vloži prvi upravni odbor, do
vložitve prošnje morajo biti imenovani že vsi organi, ki jih statut predvideva. Prošnji je
potrebno priložiti ustanovitveno pogodbo in statut organizacije, v primeru ustanov bančni
izpisek o depozitu ustanovitvenega premoženja47, imena, naslove in EMŠO članov upravnega
odbora, itd. Postopek za registracijo vodi sodnik, ki lahko prošnjo zavrne, če prosilec ne priloži
vseh potrebnih dokumentov ali so le ti v nasprotju z zakonom. V primeru zavrnitve je
omogočena pritožba na pritožbeno sodišče.
Finska
Register društev vodi Finski nacionalni odbor za patente in registracijo (organ v okviru
Ministrstva za pravosodje). Register je javen, vsakdo ima dostop do informacij v registru.
45

Če gre za izpostavo tuje NPO, je potrebno navesti cilje matične NPO, cilje matične NPO, ki jih
zasleduje izpostava, opis javno koristnih dejavnosti, ki jih opravlja izpostava.
46
Za ustanovitev društva je potrebno le nekaj dni, zelo redko več kot en mesec. V nasprotju z zakonom
o združenjih, zakon o ustanovah ne določa nobenih rokov za registracijo, zato se lahko ustanovitev
ustanov in skladov zavleče tudi preko več mesecev (Pajas, P.: Czech Republic Country Report, ICNL,
2002, str. 13, www.icnl.org).
47
Zakon ne določa minimalne vsote ustanovitvenega premoženja, vendar pa lahko sodišče po uradni
dolžnosti izbriše ustanovo iz registra, če njeno premoženje ne zadošča za dosego namena, določenega v
aktih ustanove, in ni verjetno, da se bo premoženje v bližnji prihodnosti povečalo.
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Pisna prošnja za vpis v register se lahko vloži pri odboru ali lokalnih oblasteh, ki jo pošljejo
odboru. Prošnji je potrebno priložiti ustanovno listino in statut, ime, naslov in EMŠO
predsednika. Ko je društvo registrirano, se to s kraticami označi pri njegovem imenu.
Zakon vsebuje tudi določbe o neregistriranih društvih, saj pravi, da društvo, ki ni registrirano,
ne more sprejemati obveznosti ali izvrševati pravic, tožiti ali biti toženo. Za obveznosti so
odgovorne osebe, ki so jih prevzele. V imenu neregistriranega društva nastopa predsednik
izvršnega odbora, ki prejema tudi pošto, namenjeno društvu. Načeloma pa za neregistrirano
društvo velja večina določb matičnega zakona.
Tudi ustanove je potrebno registrirati pri Finskem nacionalnem odboru za patente in
registracijo. Izvršitelj oporoke ali pogodbe prijavi ustanovo pri odboru in dobi dovoljenje za
ustanovitev (dovoljene so tudi družinske ustanove). Po pridobitvi dovoljenja, ki v praksi
pomeni potrditev statuta, mora biti imenovan upravni odbor in preneseno potrebno
premoženje (spodnja meja premoženja je 25,000 €, načeloma pa mora biti premoženjska
baza dovolj visoka za zagotavljanje namena ustanove). Če premoženje ni dovolj visoko, odbor
ustanove ne bo registriral. Ustanova mora biti registrirana šest mesecev po pridobitvi
dovoljenja, v nasprotnem primeru dovoljenje preteče.
Francija
Za priznanje se mora društvo le priglasiti regionalni prefekturi. Prijava mora vsebovati ime
društva, namen oziroma cilje, sedež, seznam oseb, ki so zadolžene za upravljanje in statut.
Društvo dobi pravno osebnost z objavo v uradnem listu. Zakon posebej predvideva tudi
obstoj neregistriranih društev, saj se lahko ljudje združujejo svobodno brez predhodne
priglasitve ali odobritve, vendar takšno društvo nima pravne osebnosti in ne more veljavno
nastopati v pravnem prometu.
Za ustanovitev javno koristne ustanove mora ustanovitelj pridobiti dovoljenje v obliki dekreta
Ministrstva za notranje zadeve. Prošnja se vloži pri Uradu za društva in ustanove, ki se
posvetuje s pristojnimi ministrstvi in Vrhovnim sodiščem. Urad pripravi dekret, ki ga podpiše
minister. Ustanova pridobi pravno osebnost z dekretom, ki se objavi v uradnem listu48.
Korporativne ustanove pridobijo pravno osebnost preko odobritve prefekture ali avtomatično
po preteku 4 mesecev, če prefektura v tem času ne reagira. Status javno koristne ustanove
se objavi v uradnem listu. Korporativna ustanova se ustanovi za dobo treh let, vendar se
lahko ta čas tudi podaljša.
Hrvaška
Društvo pridobi pravno osebnost z registracijo, zakon pa pravi, da se za neregistrirana
društva uporabljajo določbe, ki urejajo družbenike oziroma družbo civilnega prava.
Društva se vpisujejo v Register društev Republike Hrvaške. Register vodijo državne uprave po
regionalnih enotah. Register je javen. Prošnji za vpis v register, ki jo je treba vložiti v treh
mesecih od ustanovitvene skupščine, je potrebno priložiti zapisnik ustanovitvene skupščine,
statut, seznam ustanoviteljev, imena zastopnikov društva, itd. Pristojni organ mora o prošnji
odločiti v 30 dneh, v nasprotnem primeru se društvo šteje za registrirano. Prošnja se zavrne,
če so statut in dejavnosti v nasprotju z ustavo ali zakonom.
Ustanova pridobi pravno sposobnost z vpisom v register, delovati pa lahko začne, ko njen
statut odobri Ministrstvo za upravo, ki tudi odbori vpis ustanove v register. Ustanovna listina
mora predlagati direktorja ustanove, po posvetovanju s predlagano osebo pa ga mora potrditi
še minister. Direktor zastopa ustanovo, upravlja z njenim premoženjem, predlaga njen statut
in osebe za prvo imenovanje v organe ustanove.
Slovaška
48
Po reformi zakona leta 2003 se je sam postopek pridobitve pravne osebnosti skrajšal iz 18 mesecev
na 4 – 6 mesecev (www.efc.be).
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Ustanova pridobi pravno osebnost z vpisom v register. Upravitelj ustanove vloži pisno
prošnjo s priloženim statutom, pisnimi izjavami o položenem premoženju in nepremičninah in
izpiskom iz kazenske kartoreke na Ministrstvu za notranje zadeve.
Prošnji za vpis v register neinvesticijskega sklada, ki ga vodijo regionalne upravne oblasti, je
potrebno priložiti ustanovitveno listino ali pogodbo, statut, pisno izjavo o položitvi
zahtevanega premoženja in izpis iz kazenske kartoteke.
Priporočila Mednarodnega centra za neprofitno pravo (International Center for
Not-for-profit Law - ICNL) glede registracije NVO
Zakonodaja mora biti urejena tako, da lahko tudi organizacije, ki niso organizirane, normalno
delujejo. Kjer pa se zahteva registracija, pa naj bo ta čim preprostejša, hitrejša in čim bolj
poceni za vse ustanovitelje (tako pravne kot fizične osebe).
Organ, pristojen za registracijo, mora biti za to dovolj strokovno usposobljen. Pri odločanju
mora biti nepristranski, v primeru zavrnitve prošnje mora biti omogočena pritožba na
neodvisno sodišče. Če je pristojni organ sodišče, naj o pritožbi odloča višje sodišče.
Ne glede na to, ali se lahko NVO-ji vpisujejo v register na eni ali več različnih lokacij, naj
obstaja enoten, nacionalni javnodostopen register vseh NPO-jev.

Priporočila Sveta Evrope glede pridobitve pravne osebnosti
Svet Evrope natančno ureja postopek in načela pridobitve pravne osebnosti. Izpostaviti je
potrebno priporočilo, da ni potrebno, da o podelitvi pravne osebnosti odloča sodišče, vendar
naj bo ta organ neodvisen od nadzora izvršilne veje oblasti. Zagotovljena naj bo doslednost
pri odločanju in na vse odločitve naj bo dana možnost pritožbe. Pomembno je tudi
priporočilo, da naj bodo odločitve o kvalificiranosti NVO-jev za pridobitev finančnih ali drugih
ugodnosti sprejete ločeno od odločitev o pridobitvi pravne osebnosti in naj jih sprejme drug
organ.

4.5 Pregled primerjalne pravne ureditve upravljanja nevladnih
organizacij
Avstrija
Društvo mora imeti vsaj skupščino članov in upravni odbor.
Organe ustanove določi njen statut.
Bolgarija
Glavno telo društva je skupščina članov, ki jo sestavljajo vsi člani, razen če statut določa
drugače. Skupščina spreminja in dopolnjuje statut, sprejema druge splošne akte, imenuje in
razrešuje člane upravnega odbora, sprejema in izključuje člane, odloča o ustanovitvi in
razpustitvi izpostav, odloča o sodelovanju v drugih organizacijah, odloča o prenehanju ali
spremembi društva, ipd. Odločitve skupščine članov zavezujejo preostala telesa društva.
Skupščino članov sklicuje upravni odbor na svojo pobudo ali na pobudo tretjine članov
društva.
Skupščina lahko veljavno odloča, če je prisotna vsaj polovica članov. Če ne dosežejo
kvoruma, se sestanek prestavi za eno uro, ko se izvede z istim dnevnim redom ne glede na
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število prisotnih članov. Vsak član ima en glas. Odločitve so sprejete, če zanje glasuje vsaj
polovica navzočih članov49.
Društvo upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo vsaj trije člani društva. Mandat članov
upravnega odbora je pet let. Člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika upravnega odbora.
Upravni odbor predstavlja društvo, skrbi za izvrševanje odločitev skupščine članov, razpolaga
s premoženjem društva, pripravlja predlog proračuna, ki ga predloži skupščini v sprejem, ipd.
Sestanke upravnega odbora sklicuje in vodi njegov predsednik. Sestanek lahko zahteva tudi
najmanj tretjina članov. Za opravljanje poslov mora biti navzoča vsaj polovica članov50.
Odločitve so sprejete z navadno večino, posebej določene pa tudi z absolutno večino.
Ustanovo upravlja upravno telo, ki je lahko individualno ali kolektivno. Kjer ustanovitveni
pravni posel predvideva več teles, se zanje smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo
upravljanje društva.
Češka
Zakon o združenjih ne vsebujejo nobenih določb o upravljanju združenj, določa le, da se
telesa združenja določijo s statutom. Navadno je najvišji organ skupščina članov, ki izvoli
člane ožjega izvršnega odbora, katerega predsednik predstavlja združenje in sklepa posle na
njegov račun.
Zakon o ustanovah in skladih predvideva upravni in nadzorni odbor ustanove/sklada. Upravni
odbor ima vsaj tri člane51, ki so izvoljeni za tri leta, razen če zakon ali ustanovna listina določa
drugače. Upravni odbor upravlja s premoženjem ustanove/sklada, narekuje njegove
dejavnosti in odloča o vseh zadevah ustanove/sklada (za odločanje mora biti prisotna večina
članov). Njegove izključne pristojnosti so:
- sprejema statut in njegove spremembe,
- sprejema proračun in njegove spremembe,
- potrjuje letno poročilo o financah in dejavnostih,
- odloča o združitvah, razen če združitve prepoveduje ustanovna listina,
- imenuje nove člane upravnega in nadzornega odbora,
- odloča o povečanju premoženja ustanove/sklada.
Nadzorni odbor mora biti imenovan, če premoženje ustanove/sklada presega določeno mejo
ali če ga predvideva ustanovna listina. Nadzorni odbor predvsem:
- nadzoruje izpolnjevanje pogojev za razdeljevanje sredstev in pravilnost vodenja
računov,
- pregleduje letno finančno poročilo,
- nadzoruje skladnost dejavnosti ustanove/sklada z zakoni, ustanovno listino in
statutom,
- upravni odbor opozarja na primanjkljaj in predlaga načine za njegovo odpravo,
- vsaj enkrat upravnemu odboru predloži letno poročilo o svojem nadzornem
delovanju.

Estonija
Najvišje telo društva je skupščina članov, v kateri sodelujejo vsi člani društva. Skupščina
društva spreminja in dopolnjuje statut društva, določa cilje društva in imenuje člane
49

Za odločitve o spremembah statuta ali spremembi ali prenehanju društva zakon zahteva dvotretjinsko
večino.
50
Član je lahko navzoč tudi preko telefona ali drugih telekomunikacijskih sredstev, ki omogočajo
dvosmerno komunikacijo.
51
Prvi člani so imenovani z ustanovno listino ali oporoko. Ena tretjina prvih članov je imenovana za eno
leto, ena tretjina za dva leti, ena tretjina pa za polni mandat. Člani, ki so imenovani namesto prvih
članov, so imenovani za cel mandat. Tako se omogoči neprekinjeno delo upravnega odbora.
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upravnega odbora, če statut ne določa drugače, skupščina imenuje tudi člane drugih
odborov, itd. Večina odločitev se sprejema z navadno večino, zahtevnejše (npr. združitev
društva) z 2/3 večino, za spremembo ciljev društva, statuta in odločitev za razpustitev pa se
lahko zahteva celo soglasje. Društva imajo torej tudi upravni odbor, ki je lahko individualen
ali kolektiven organ, statut pa lahko predvidi še druge potrebne organe (npr. odbor za
reševanje sporov med člani).
Ustanove morajo imeti upravni in nadzorni odbor. Upravni odbor sestavlja eden ali več
članov, od katerih jih mora biti vsaj polovica estonskih državljanov. Prvi člani so imenovani z
ustanovno listino, ki določi tudi dolžino mandata, kasnejše spremembe pa so odvisne od
nadzornega odbora. Upravni odbor upravlja s premoženjem ustanove, jo zastopa in opravlja
vsakodnevne posle.
Nadzorni odbor mora imeti vsaj tri člane, ki morajo biti poslovno sposobni. Način imenovanja
in odpoklica članov nadzornega odbora ter njihov mandat je določen s statutom52. Nadzorni
odbor načrtuje dejavnosti ustanove, organizira upravljanje in nadzoruje njegovo izvajanje. Za
izvedbo transakcij, ki odstopajo od vsakodnevnega povprečja, mora upravni odbor pridobiti
dovoljenje nadzornega odbora.
Finska
Odločitve sprejemajo člani društva na skupščini. Vendar lahko statut določi, da odločitve
sprejemajo za to določeni oziroma izbrani člani društva. V tem primeru mora statut določiti
število članov, mandat, način volitev in dolžnosti izbranih članov. Na sestankih skupščine ali
izbranih članov se odloča o dopolnitvah ali spremembah statuta, nakupu nepremičnin oziroma
njihovi postavitvi pod hipoteko, volilnih pravilih, sprejemanju letnih računov, razpustitvi
društva, itd. Odločitve se sprejemajo z navadno večino. Društva pa ima vsaj tričlanski izvršni
odbor, ki ga zastopa.
Zakon predvideva tudi najmanj enega revizorja in enega namestnika.
Ustanove imajo upravni odbor, ki je odgovoren za vodenje poslov in skladnost delovanja z
zakonodajo in akti ustanove. Ustanova pa ima lahko tudi druge organe.
Francija
Od leta 2003 je upravljanje ustanov bolj svobodno, saj se lahko ustanove same odločijo za
model upravljanja. Tako lahko izbirajo med modelom, kjer upravni odbor opravlja tudi
funkcijo nadzora, in modelom ločenega nadzornega in izvršnega odbora. V upravnem odboru
korporativne ustanove morajo vsaj dva sedeža imeti zaposleni v materinskem podjetju.
Predstavniki ustanovitelja ne smejo imeti več kot 2/3 sedežev, ostale pa morajo zapolniti
strokovnjaki s področja ustanov. V upravnem odboru javno koristne ustanove ima en sedež
predstavnik države.
Hrvaška
Društvo upravljajo člani neposredno ali preko izvoljenih predstavnikov v organih društva.
Najvišji organ društva je skupščina članov, ki imenuje enega ali več članov za zastopnike
društva.
Upravne in nadzorne organe ustanove, število članov, način imenovanja in pristojnosti članov
določi statut ustanove. Delo organov je prostovoljno in častno.
Slovaška
52

Ponavadi si pravico imenovanja članov v nadzorni odbor pridržijo ustanovitelji (Liiv, D.: Estonia
Country Report, ICNL, 2002, www.icnl.org).
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Zakon o ustanovah in skladih predvideva upravni odbor, upravitelja ustanove, nadzorni
odbor, če premoženje ustanove presega določeno vrednost (v nasprotnem primeru mora
ustanova imeti inšpektorja) in druge organe, predvidene z ustanovitveno pogodbo oziroma
statutom.
Upravni odbor je najvišje telo ustanove. Odloča o prenehanju delovanja, imenuje in razrešuje
predsednika, odloča o spremembah ustanovitvene pogodbe, imenuje stečajnega upravitelja,
itd. Upravni odbor ima najmanj tri člane, vsi morajo biti popolno poslovno sposobni. Zakon
določa tudi nezdružljivost funkcij s funkcijo upravitelja ustanove, članstvom v drugih telesih
ustanove ali upravičencem ustanove.
Upravitelj ustanove zastopa ustanovo in organizira njene dejavnosti. Odloča o vseh zadevah v
zvezi z ustanovo, razen v zadevah, ki jih prepoveduje ustanovna listina.
Nadzorni odbor lahko pregleduje vse dokumente, poročila in računovodske knjige.
Zakon o neinvesticijskih skladih predvideva upravni odbor in upravitelja sklada. Statut lahko
določi še druge organe.
Upravni odbor odloča o združitvah oziroma prenehanju sklada, potrdi proračun in letno
poročilo, imenuje stečajnega upravitelja, ipd. Mandat, število članov, način imenovanja in
pristojnosti članov upravnega odbora določi statut sklada. Upravitelj sklada zastopa sklad in
organizira njegove dejavnosti. Odloča o vseh zadevah v zvezi s skladom, razen v zadevah, ki
jih prepoveduje statut.
Priporočila Mednarodnega centra za neprofitno pravo (International Center for
Not-for-profit Law - ICNL) glede upravljanja
Zakonodaja, ki ureja NPO-je, naj določa, da morajo temeljni akti organizacije vsebovati tudi
določbe o upravljanju organizacije. Zahteve se za članske in nečlanske organizacije lahko
razlikujejo, saj se lahko od slednjih zahteva, naj, ker nadzora ne morejo opravljati člani,
uvedejo dodatne nadzorne organe. Zakonodaja pa naj bo široka glede dopuščanja NPO-jem,
da sami spreminjajo strukturo in pristojnosti svojih organov.
Najvišje upravno telo NPO-ja naj bo k pregledu in odobritvi poročil o financah in dejavnostih
zavezano z zakonom. Zakon naj za člane upravnih organov določi dolžnosti lojalnosti
organizaciji, skrbnega opravljanja zadolžitev in varovanja poslovne skrivnosti. Pri oblikovanju
zakonodaje je potrebno razmisliti tudi o obsegu določanja konflikta interesov (kako naj se
ustanovitelji, uradniki, člani odborov in zaposleni izognejo konfliktu interesov med svojimi
zasebnimi in poslovnimi interesi in interesi organizacije.

Priporočila neprofitne organizacije BoardSource (BoardSource je organizacija, ki se
trudi preko krepitve organov NPO-jev izboljšati njihovo učinkovitost, www.boardsource.org)
Upravljanje NVO-jev ima tri pomembne elemente:
- imeti in izvajati pristojnost, ki jo podelijo država, člani ali podporniki organizacije ali
njeni upravičenci,
- odgovornost za ravnanje organizacije,
- izvajanje odgovornosti upravljanja in nadzora.
Upravni odbor organizacije naj bi imel naslednje funkcije:
- opredelitev poslanstva in namena organizacije,
- imenovanje izvršnega direktorja organizacije,
- podpora izvršnega direktorja in ocenjevanje njenega/njegovega ravnanja,
- zagotavljanje učinkovitega organizacijskega načrtovanja,
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-

učinkovito upravljanje s sredstvi,
opredelitev, spremljanje in krepitev programov in storitev organizacije,
graditev javnega ugleda organizacije,
zagotavljanje pravne in etične integritete organizacije in vzdrževanje odgovornega
ravnanja,
vpeljevanje novih članov odbora.

4.6 Pregled primerjalne pravne ureditve javnokoristnega delovanja
nevladnih organizacij
4.6.1

Uvod

V zakonodaji in praksi se področje javnokoristnega delovanja največkrat deli na nekaj
podpodročij, ki jih zajemamo tudi v nadaljevanju. Zato so vsebine v nadaljevanju razdeljene
na sklope in sicer:
•
•
•
•
•
•

pravno urejanje področja,
terminolgija in opredelitev javne koristnosti,
organ za odločanje,
pogoji in postopek pridobitve statusa,
pravice in obveznosti javnokoristnih organizacij in
javnost delovanja ter nadzor javnokoristnih organizacij.

V nadaljevanju uporabljamo (glej poglavje terminologija) izraz javna koristnost in
javnokoristna organizacija (JKO). Podatki so večinoma povzeti po nekaterih zbirnih poročilih o
urejanju javnokoristnega delovanja.53 Podatki se nanašajo večinoma na države, kjer je
zaslediti aktivnosti države pri urejanju omenjene tematike in tudi dobre primere praks, zlasti
pa je bil namen zajeti različnost pristopov v različnih družbenih okoljih glede urejanja
javnokoristnega delovanja.

4.6.2

Pravno urejanje

Ureditev javnokoristnega delovanja je v večini primerov predmet pravnega urejanja, pri
čemer je to lahko neposredno urejeno v posebnem zakonu ali pa posredno v predpisih, ki se
dotikajo javnokoristnega delovanja.
Splošna priporočila glede ureditve javnokoristnega delovanja usmerjajo v takšno pravno
ureditev, ki naj v posameznih državah omogoča tako delovanje NVO, ki delujejo v korist
svojih članov (mutual benefit organization - MBO) kot javno koristnih NVO (public benefit
organization - PBO), ob razlikovanju pogojev za njihovo delo.54 Pravico do izvajanja javno
koristnih dejavnosti naj imajo vse NVO.
Zakonodaja naj načeloma dovoljuje, da se NVO registrira kot javno koristna organizacija, ki je
upravičena do denarne pomoči države (davčne olajšave, sklepanje pogodb z državo ipd.).
Zoper odločitev o pridobitvi statusa javno koristne organizacije naj bo dovoljena pritožba na
sodišče. Tudi organizacija, ki deluje samo v korist svojih članov, pa je v tem delu javno
koristna, ima v tem delu pravico pridobiti status organizacije v javnem interesu. Obveznosti,
ki sledijo pridobitvi statusa v javnem interesu morajo biti sorazmerne ugodnostim, ki jih
takšen status prinaša.
53
54

Podrobno glej: www.icnl.org, www.ceetrust.org in www.efc.be/Newsletters/Seal.
Global perspectives in Not-for-Profit Law, www.icnl.org.
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Ker "delovanje v javnem interesu" ali v javno korist implicira tako filozofske kot praktične
komponente, je opredelitev javnega interesa v svetu zelo različna. Nekatere države (Danska,
Nemčija, Velika Britanija, ZDA) so javni interes definirale v zakonodaji: javna korist, razvoj in
blagostanje družbe, nameni, ki koristijo družbi, dobrodelnost. Anglosaksonske države so ta
pojem širše razvile v sodbah in precedenčnih primerih.
Druge države ne poznajo zakonske opredelitve pojma javni interes, vendar ta pojem
priznavajo državni organi, ki so pristojni za registracijo ali obdavčenje NVO.55 Najpogosteje so
v zakonodaji držav naštete konkretne dejavnosti, ki služijo javnemu interesu: skrb za zdravje,
izobraževanje, šport, znanost, kultura, umetnost, tradicija, ohranitev naravne in kulturne
dediščine, pomoč revnim in pripadnikom marginalnih skupin, oskrba invalidov, otrok in
starostnikov, spodbujanje državljanske iniciative, varstvo okolja, skrb za pravice manjšin,
promocija človekovih pravic, itd. V večini držav takšnega statusa ne morejo pridobiti
organizacije, ki lobirajo ali pa je njihova dejavnost usmerjena v kampanjo za določeno
politično opcijo. V vseh državah obstaja neopredeljen kriterij, ki naj bi zajel tudi vse druge
namene in dejavnosti v javnem interesu.56
Razlikovanje temelji na različnih pristopih v okviru posameznih pravnih redov – commmon law
sistemi omogočajo pridobitev takšnega statusa praktično neodvisno od pravne oblike prosilca,
medtem ko večina kontinentalnih sistemov omejuje prosilce v smislu določanja pravne oblike,
ki je potrebna. Razlika izhaja iz ločevanja med že omenjenimi “članskimi” organizacijami in
organizacijami, ki delujejo v javnem interesu. Posledično so v teh ureditvah večinoma društva
sprejeta kot članske organizacije in ustanove kot javne oz. splošno koristne. Vendar v praksi
temu ni tako, saj veliko držav pozna izjeme. Npr. Francija in Slovenija poznata tudi društva v
javnem interesu, v številnih državah pa poznajo tudi t.i. zasebne ustanove (Danska, Grčija,
Italija, Nizozemska, Nemčija, Švica ipd.).
Pretežno v svetu obstajajo tako trije načini pravnega urejanja javnokoristnega delovanja57:
•

Status se podeli na podlagi davčne zakonodaje, ki našteva namene in dejavnosti, ki so
priznane za javnokoristne (npr. ZDA, Kanada). Javnokoristni nameni so izčrpno analizirani
v precedenčnih sodbah. Nekatere organizacije veljajo za „per se“ javnokoristne (cerkve,
izobraževalne brezplačne organizacije, razne zdravstvene dejavnosti ipd.). Najvišji
pritožbeni organ, ki odloča o pridobitvi statusa, je sodišče.

•

V nekaterih pravnih redih je takšen status inkorporiran v statusno zakonodajo nevladnih
organizacij (Zakon o društvih, ipd.), npr. Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Romunija,
Francija, Slovenija, Hrvaška itd.).

•

Javnokoristno delovanje je urejeno celostno s posebnim predpisom oz. posebno vejo
prava (Velika Britanija, Poljska, Latvija, Litva, Madžarska, itd.).

Poleg teh obstajajo še nekatere specifične ureditve, npr. Indonezija ali Saudska Arabija, kjer
je delovanje povsem odvisno od verskega davka.
V državah, kjer se bonitete urejajo v davčni zakonodaji je posledica, da ponavadi niti ne
poznajo statusa javnokoristne organizacije, ampak se presoja katere organizacije so
upravičene na podlagi njihovega delovanja. Danska, Finska, Nemčija, Grčija, Irska,
Nizozemska, Portugalska in Španija so takšen primer. Na Danskem se letno objavi lista
organizacij, ki so upravičene do olajšav. Delovanje organizacij nadzirajo davčni organi in ne
organi, ki so pristojni za registracijo teh organizacij. Prednost je predvsem v preprostosti
sistema, težava pa v slabem poznavanju javnokoristnega delovanja s strani davčnih organov.
55

Francija (humanitarne aktivnosti), Grčija (v dobro ljudi na splošno), Irska (splošna družbena korist),
Nizozemska (blagostanje družbe), Portugalska (dejavnosti, ki prispevajo h kulturnemu ali splošnemu
razvoju države), Španija (dejavnosti v javno dobro).
56
"Catch-all category", ki prispeva k fleksibilnosti pojma javni interes.
57
Public benefit status: A comparative Overview, David Moore, 2005.
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Problem je tudi, da se v takšnih primerih večina dejavnosti državnih organov zmanjša na
nadzor nad delovanjem, ko se ocenjuje, ali NVO s priznanim statusom resnično delujejo v
takšnem namenu in ali zlorabljajo koristi, ki jih prinaša davčno ugoden položaj. Nadzor se
ponavadi izvaja v obliki letnih ali mesečnih poročil o opravljenem delu, o viru dohodkov, o
porabi dohodkov, o naravi ekonomskih dejavnosti, pogosto se zahteva tudi razkritje identitete
večjih donatorjev. Javnokoristen status NVO ne pridobi za nedoločen čas, ampak morajo po
določenem obdobju zanj ponovno zaprositi. Tako npr. ZDA urejajo NVO-je v davčni
zakonodaji (Internal Revenue Code), v Veliki Britaniji jih opredeljuje sodniško pravo. Pri
definiranju in ureditvi NVO-jev postavljata državi v ospredje njihovo dejavnost, ki mora biti
nepridobitna in neodvisna od države, za pridobitev davčno ugodnega statusa pa tudi splošno
koristna in dobrodelna. Po pravu teh držav so lahko NVO-ji načeloma organizirani v vseh
statusnih oblikah, če delujejo v širšem družbenem, dobrodelnem ali javnem interesu.
Drugi način je urejanje v okviru statusne zakonodaje za delovanje nevladnih organizacij.
Glavna ovira se kaže v tistih državah, ki urejajo različne pravne statuse v različnih zakonih
(npr. Slovenija), saj je zakonodaja inkonsistentna. V vseh državah, kjer je področje urejeno
razpršeno, je zaznati podoben problem – različen obseg pravic in obveznosti, ki izhajajo iz
različnih statusov ter povzročanje različnega položaja subjektov. Tako je npr. (podobno kot
pri nas) na Hrvaškem možno najti vrsto predpisov, ki se dotikajo javnokoristnega delovanja
(Zakon o ustanovah in skladih, Zakon o društvih, Zakon o zaščiti pred požari, Zakon o
hrvaškem Rdečem križu, Zakon o humanitarni pomoči, Zakon o pravnem položaju verskih
skupnosti, Zakon o organizaciji iger na srečo, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o
dobičku, Zakon o dohodnini, carinski predpisi, predpisi o sodnih in upravnih taksah itd.).
Načelo, da naj bodo javnokoristne organizacije (ne glede na svojo statusno obliko) v
podobnem položaju, zlasti glede pravic in obveznosti, ni uresničeno. Zato tudi ni zadoščeno
enotni in pravični presoji koristnosti posameznih organizacij. Poleg tega je slabost, da skoraj
nikoli statusni ureditvi ne sledijo tudi davčne reforme, ki so urejene v drugih predpisih. Npr. v
Bolgariji je trajalo dve leti od sprejetja zakona do prve (majhne) spremembe v davčni
zakonodaji, ki je omogočila vsaj nekatere olajšave. V Bosni čakajo na spremembe davčne
zakonodaje že od leta 2001. Spremembe takšne ureditve so sprejeli tudi v Franciji, kjer imajo
npr. med 900.000 nevladnimi organizacijami 2.000 takšnih v javnem interesu (cca. 0.2%),
kjer so definirali nov izraz “socialni interes”, saj večina organizacij deluje na trgu in so
ekonomski akterji.
Zato je v svetu zaznati trend urejanja javnokoristnega delovanja v okviru posebne zakonodaje
(predpisov), ki naj celostno uredi vsa vprašanja v zvezi s problematiko. Madžarska v letu
1997, Litva v letu 2002, Poljska v letu 2003, Latvija v letu 2004 kažejo na takšen trend.
Sprejeti zakoni v veliki večini urejajo podobno materijo, so pa seveda določena odstopanja in
posledično tudi različna poimenovanja zakonov (Litva – Zakon o donacijah in sponzorstvu,
Poljska – Zakon o javnokoristnem delovanju in prostovoljstvu, Latvija – Zakon o javni
koristnosti itd.). Jedro zakonov je v ureditvi javnokoristnega statusa, njegovi definiciji,
kriterijih in merilih za njegovo pridobitev in pravicah in obveznostih, ki s pridobitvijo
nastanejo. Nekoliko odstopa zanimiva rešitev iz Mehike, ki je leta 2004 sprejela Zakon o
promociji organizacij civilne družbe.
Zlasti v zadnjih letih postaja takšno urejanje predmet številnih strokovnih razprav, saj se
nekatere ureditve dopolnjujejo (Anglija in Wales v letu 2005), nekatere uvajajo takšne rešitve
na novo (Škotska, Nova Zelandija, Singapur, Avstralija, Malta), v nekaterih pa tečejo
intenzivne razprave o uvajanju (Hrvaška, Makedonija).
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4.6.3

Terminologija in opredelitev javne koristnosti

4.6.3.1 Terminologija
Izrazi, ki jih največkrat najdemo v literaturi in zakonodaji:
Izraz/termin

Vir, Podlaga
Komunikacija Evropske
komisije

2

Cilji in z njimi povezane vrednote NVO niso v službi njihovih
lastnih koristi. Njihov cilj je delovati v javnem življenju nasploh v
zvezi z zadevami in vprašanji, povezanimi s koristmi ljudi,
posameznih skupin ali družbe kot celote.
NVO je ustanovljen za splošno koristne in javne namene.

3

Splošna koristnost

4

Humanitarne aktivnosti

Funkcionalna definicija
NVO-jev
Pravna teorija
(Trstenjak)
Francija

5

V dobro ljudi na splošno

Grčija

6

Splošna družbena korist

Irska

7

Blagostanje družbe

Nizozemska

8

Dejavnosti, ki prispevajo h kulturnemu ali splošnemu razvoju
države

Portugalska

9

Dejavnosti v javno dobro

Španija

10

Zakonska dejavnost, ki spodbuja javno korist z eno ali več
naštetimi aktivnostmi (izobraževanje, ipd.)

ICNL – predog zakona
(PBO)

1

4.6.3.2 Dejavnosti oz. delovanje, ki štejejo za javnokoristno
International Center for Not-for-Profit Law (ICNL)58 je v okviru predloga zakona59, ki bi
optimalno urejal javno koristno delovanje NVO-jev opredelil dejavnost v javnem interesu kot
“vsaka zakonska dejavnost, ki spodbuja javno korist z eno ali več naštetimi aktivnostmi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
58

amaterski šport,
umetnost,
pomoč in zaščita telesno ali duševno prizadetih,
pomoč beguncem,
dobrodelnost,
človekove pravice,
varstvo potrošnikov,
kultura,
demokracija,
varstvo okolja,
izobraževanje in usposabljanje,
preprečevanje diskriminacije,
odprava revščine,
varovanje zdravja,
varovanje kulturne in zgodovinske dediščine,

Natančneje glej www.icnl.org.
Model provisions for Laws Affecting Public Benefit Organisations, Law on Public Benefit Organisations,
ICNL 2002.

59
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

humanitarna pomoč in odprava posledic naravnih nesreč,
zdravstveno varstvo,
varovanje otrok, mladih in depriviligiranih mladih oseb,
religija,
znanost,
socialna kohezija,
socialni in ekonomski razvoj,
socialno skrbstvo,
druge aktivnosti za doseganje javne koristi.

Seznam aktivnosti je zelo širok. Vsaka država se odloči za aktivnosti, za katere meni, da so
najpomembnejše za ljudi v tej državi. Aktivnosti naj ne bi bile naštete taksativno, saj se
potrebe in vrednote družbe lahko spremenijo.”
Poleg tega je ICNL opredelil javnokoristno organizacijo kot
“vsaka nepridobitna organizacija, ki je:
registrirana po zakonu,
organizirana in deluje zlasti na zgoraj naštetih področjih (v nadaljevanju zakona so določena
tudi natančnejša merila za ugotavljanje ali organizacija res deluje zlasti na teh področjih),
jo kot tako potrdi posebna Komisija oz. organ za javnokoristne organizacije.”
Nizozemska npr. je razvila seznam na podlagi davčne prakse in vkjučuje tudi dejavnosti v
zvezi s filozofijo življenja, humanitarne dejavnosti, znanstvene dejavnosti ipd. Nemški davčni
predpisi vključujejo varovanje zdravja, splošne koristi družbe, ohranjanje narave,
izobraževanje, kulturo, amaterski šport, znanost, podporo osebam, ki ne morejo skrbeti zase,
verske skupnosti in religijo. V Franciji davčni zakon določa (med drugim) pomoč ljudem, ki ne
morejo skrbeti zase, raziskovanje na področju znanosti in medicine, amaterski šport,
umetnost in umetnostno dediščino, ohranjanje narave in varovanje francoske kulture. Na
Madžarskem je naštetih 22 dejavnosti, v Poljskem zakonu pa 24. Mehika določa, da je
družbeni interes podpirati aktivnosti organizacij civilne družbe ter našteva dejavnosti
(dobrodelne, izobraževalne, razvoj skupnosti, šport, varovanje človekovih pravic ipd.). Latvija
določa v svojem zakonu, da je namen pospeševati javnokoristno delovanje organizacij ter
določa javnokoristno delovanje kot tisto, ki prinaša pomembno korist družbi oz. določenim
delom družbe ob čemer našteva vrsto dejavnosti kot tipično koristne (med njimi npr. tudi
razvoj civilne družbe ipd.).
Na Hrvaškem so v letu 2005 sprožili proces javne razprave o smiselnosti in potrebnosti
urejanja javnokoristnega delovanja. Pri tem se srečujejo s podobnimi terminološkimi težavami
kot v Sloveniji, saj še niso našli primernega izraza za poimenovanje te dejavnosti in
subjektov. Njihov Zakon o humanitarni pomoči iz leta 1992 sicer definira javno korist, vendar
ne določa nobenih pravic in obveznosti za javnokoristne organizacije. Iz primerjalne analize60
je vidna ugotovitev, da jasne definicije na Hrvaškem ni.
Večina držav vključuje tudi t.i. “catch-all” kategorijo, ki je določena kot “druge aktivnosti”, ki
služijo javnikoristnosti. To omogoča, da lista ni zaprta in da je možno relativno hitro
prilagajanje družbenim potrebam. Druga možnost je sodna praksa, ki soustvarja in dodaja
nove aktivnosti, skladno z družbenimi potrebami (npr. Velika Britanija iz štirih dejavnosti
določenih v letu 1601 prehaja v letu 2005 na širšo listo dvanajstih aktivnosti, ki odgovarjajo
na družbene potrebe v času sprejmanja sprememb).
Nekatere države izkjučujejo določene aktivnosti kot javnokoristne. Omejitve včasih vključujejo
politično dejavnost ter aktivnosti v postopkih sprejemanja politik, predpisov in ukrepov (npr.
60

Legal Framework for the Activity of Public Benefit Organisations in the Republic of Croatia, Mladen
Ivanović, Hrvaška, 2005.
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lobiranje, kampanje ipd.). Na Madžarskem npr. ni dovoljeno financirati političnih strank.
Včasih so določene tudi nekatere omejitve glede ekonomske dejavnosti teh organizacij.
Latvijski zakon določa, da javnokoristne dejavnosti niso dejavnosti namenjene podpori
političnim strankam ali kampanjam, dejavnosti namenjene zasebnim interesom, razen če gre
za posebne skupine. Te posebne skupine določi vlada.
4.6.3.3 Obseg in narava dejavnosti
Pomembna je tudi ureditev obsega javnokoristnega delovanja v okviru posamezne
organizacije. Načeloma naj bi bila organizacija organizirana in naj deluje primarno za
opravljanje javnokoristnih dejavnosti.
Organizacija je primarno organizirana za javnokoristno delovanje, če njeni akti določajo
takšno omejitev. Javnokoristno deluje primarno, če so njene aktivnosti izključno ali večinoma
namenjene takšnim dejavnostim. Merjenje je možno na podlagi večih kriterijev, načeloma naj
bi bilo takšne dejavnosti vsaj 50%. Ponavadi je možno meriti
•
•
•

delež stroškov,
deleže časa zaposlenih ali
krog upravičencev oz. ciljnih skupin.

Na Nizozemskem je odločilen krog upravičencev oz. uporabnikov storitev. Če je le ta preozek
(npr. samo družina) potem ni pogojev za pridobitev statusa. Če je organizacija namenjena
tako članom kot širši javnosti potem je za širšo javnost potrebno namenjati vsaj polovico
dejavnosti. V Franciji mora organizacija opravljati vsaj eno dejavnost določeno kot
javnokoristno, da bi si pridobila takšen status. V Veliki Britaniji je Charity Commission razvila
natančne kriterije. Organizacija mora v celoti delovati kot javnokoristna in tudi namen njene
ustanovitve mora biti izljučno takšen. Odločilna so tri merila:
•
•
•

organizacija mora biti sposobna dosegati oz. ustvarjati javnokorist za družbo;
ciljna skupina mora biti celotna družba ali določena skupina, ki je pomoči potreba in
niso dovoljene omejitve upravičencev na podlagi osebnih ali drugih poznanstev ali
razmerij;
kakršnakoli privatna korist, ki nastaja iz takšne dejavnosti je zgolj naključna
posledica javnokoristnega delovanja in ne sme prevladati nad javno koristnostjo.

Pri drugem kriteriju je mogoče, da je namen organizacije v pretežni meri pomagati ožji
skupini ljudi (npr. na podlagi verske opredelitve, etnične pripadnosti ipd.), vendar pa učinki
delovanja ne morejo biti vezani samo na to skupino. Podobno Nemčija zahteva, da
organizacija javnokoristno dejavnost opravlja izključno, neposredno in brez osebnega
interesa. Tudi Poljska zahteva izključno opravljanje javnokoristne dejavnosti.

4.6.4

Poseben organ za odločanje

Svet Evrope v svojih priporočilih61 določa smernice za vzpostavitev primernega okolja za
delovanje NVO-jev, pri tem je nekaj priporočil povezanih tudi z javnokoristnim delovanjem le
teh.
V okviru urejanja postopka in načela pridobitve pravne osebnosti je potrebno izpostaviti
priporočilo, da naj bodo odločitve o kvalificiranosti NVO-ja za pridobitev finančnih ali drugih
ugodnosti sprejete ločeno od odločitve o pridobitvi pravne osebnosti in naj jih sprejme drug
organ.
61

Temeljni principi/pravila o statusu nevladnih organizacij v Evropi, Svet Evrope, 05.07.2002.
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ICNL v svojih modelnih določbah določa komisijo kot neodvisno upravno telo, sestavljeno iz
predstavnikov vlade, nevladnega sektorja in javnosti. Komisija naj deluje kot potrjevalni,
nadzorni in sankcijski organ. Potrjevalni organi so lahko tudi sodišča, določeno ministrstvo
oziroma ministrstvo s področja, na katerem organizacija deluje.
Naloge Komisije:
podeljevanje statusa javnokoristne organizacije,
odvzem statusa,
vzdrževanje registra javnokoristnih organizacij,
izdajanje obrazcev, navodil in modelnih dokumentov,
svetovanje in usposabljanje javnokoristnih organizacij.

-

Vsaka od teh nalog je v nadaljnjih členih podrobneje razčlenjena. Zakon vsebuje tudi
postopkovne določbe registracije in izbrisa iz registra.
V Veliki Britaniji62 Komisija za dobrodelne organizacije (Charity Commission for England and
Wales) deluje kot “regulator” javnokoristnih organizacij (Charity). 63 Gre za neodvisen vladni
oddelek, ki deluje na podlagi zakona iz leta 1993 (ob upoštevanju tradicije od leta 1853 ko je
bila ustanovljena).64 Komisijo sestavlja od 4 – 8 članov (trenutno 5 – dva predstavnika charity
organizacij, dva pravnika in en ekonomist), ki jih imenuje Home Secretary. Komisarji dobijo
plačilo na podlagi opravljenega dela (ponavadi delajo polovičen delovni čas), v praksi se tudi
spoštuje načelo, da ne opravljajo drugega dela, ki bi lahko bilo v koliziji z delom v komisiji.
Poleg petih komisarjev ima komisija zaposlene kadre – trenutno nekaj preko 500 (petsto !),
od tega tudi približno 30 pravnikov in računovodij. Komisija organizira letno srečanje in objavi
letno poročilo, ki ga pošlje parlamentu.
Komisija redno pridobiva podatke organizacij o zadovoljstvu z njenim delom. Zadnji podatki
kažejo, da je bilo 86% organizacij, ki je iskalo pomoč pri Komisiji zadovoljnih. 63% tistih, ki
so zaprošali za pridobitev statusa meni, da je postopek enostaven oz. ne povzroča težav.
70% organzacij pa meni, da je prav, da jim komisija zlasti pomaga in ne povzroča “dodatnih
težav”.
Odločitve Komisija so lahko izpodbijane pred pristojnim sodiščem. Trenutno obstaja predlog,
da bi se ustanovil Charity Tribunal, ki bi lahko odločal o pritožbah oz. ugovorih zoper delo
komisije. Komisija je odgovorna vladi, zlasti glede primerne porabe javnih sredstev ter
komisijam parlamenta, kar je v praksi redko izvajano.
Ključna načela delovanja komisije so zlasti večanje zaupanja v delo charity organizacij ter
promocija javne koristnosti in njenega razumevanja. Komisija pa je sicer pristojna za
naslednje zadeve:
•
•
62

odločitev ali organizacija izpolnjuje pogoje za charity,
spodbuja boljše upravljanje organizacije,

Prvo ureditev je sicer možno najti že leta 1601, ko je kraljica Elizabeta I. sprejela “English Statute of
Charitable Uses”. Takrat je javno koristno delovanje prvič preseglo “samo” odpravljanje revščine in je
vključilo tudi druge dejavnosti (skrb za bolne ipd.).
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Public Benefit Commissions: A comparative overview – Armenia, England&Wales and Moldova, ICNL,
2005.
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V Veliki Britaniji je cca. 190.000 charity organizacij (glej www.charitycommission.gov.uk) zelo različnih
struktur in namenov. 3% le teh razpolaga s približno 78% vseh prihodkov, ki jih ima vseh 190.000
organizacij, kar potrjuje, da je večina le teh majhnih. Letni finančni prihodki vseh charity organizacij so
cca. 32 mrd funtov, skupno premoženje pa cca. 75 mrd funtov. Cca. 4 mrd funtov gre za pomoč
(development aid) v tujino.
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•
•
•

•

preprečuje zlorabe,
izdaja certifikate za zbiranje sredstev,
zbira in distribuira informacije,
svetuje vladi.

Po vzoru Anglije je Moldavija skušala ustanoviti komisijo za odločanje o javnokoristnosti oz.
statusu. Težava je, da ideji komisije ni sledila celostna reforma pravic in obveznosti, ki naj jih
takšne organizacije dobijo. Komisija je urejena v Zakonu o društvih, vendar njeno odločanje
ni vezano samo na društva, ampak tudi na institucije (kot jih določa zakonodaja gre za
organizacije za storitve, ki nimajo članstva), razširjena pa je bila tudi na ustanove. Komisija
ima 9 članov, tri imenuje predsednik, tri parlament, tri vlada. V vsaki od skupin mora biti
imenovan tudi predstavnik javnokoristnih organizacij. Ni pa natančnejših določb o imenovanju
ter o pogojih za člane. Člani niso plačani in se jim tudi ne pokrije nobenih stroškov. Urejen
tudi ni konflikt interesov glede dela članov.
Modificiran sistem odločanja ima vladna Komisija v Armeniji, ki odloča o projektih organizacij
in ne statusu samih organizacij. Vrsta zakonov daje podlago za delovanje te komisije. Ni pa
določena sestava komisije, niti od kje so njeni člani, kar je v pristojnosti predsednika vlade.
Eno mesto je rezervirano za vodjo oddelka, ki se znotraj ministrstva ukvarja s humanitarnimi
programi. Ker kriteriji izbire za druga mesta niso znani je to povsem v diskreciji predsednika
vlade. V praksi največkrat sedijo v komisiji predstavniki vlade, nepridobitnih organizacij in
verskih organizacij. Trenutno ima komisija 27 članov, od tega 19 predstavnikov države. Člani
delajo prostovoljno. Komisija ima predsednika, podpredsednika in sekretarja. Lahko
ustanavlja delovne skupine in vključuje zunanje strokovnjake v svoje delo.
Poljska je leta 2003 ustanovila Svet za javnokoristne organizacije, ki pa ni organ odločanja,
ampak le posvetovalni organ Ministrstva za socialno varstvo. Svet je sestavljen iz
predstavnikov izvršilnih organov, lokalnih oblasti in NVO-jev. Mandat traja 3 leta. Svet podaja
mnenje o načinu izvajanja zakona, o pravnih dejanjih vlade, ki zadevajo javnokoristne
organizacije, nudi pomoč in daje mnenje v konfliktih med izvršilnimi organi in javnokoristnimi
organizacijami ipd.
Podobno je Latvija v letu 2004 ustanovila Komisijo za javno korist, ki je posvetovalni organ
Ministrstva za finance. Sestavljena je (v enakem številu) iz predstavnikov nevladnih
organizacij in vladnih predstavnikov. Za delovanje komisije skrbi Ministrstvo za finance, o
njenih aktih in načinu dela odloča vlada, ki tudi odloči o postopku izbire nevladnih
predstavnikov.

4.6.5

Pogoji in postopek pridobitve statusa

Že omenjena priporočila Sveta Evrope določajo smernice tudi glede standardov za odločanje
o pridobitvi javne podpore. Obstajajo naj jasni, objektivni standardi za primernost NVO-jev za
kakršne koli oblike javne podpore kot so denar, oprostitve plačila davka na dohodek in drugih
davkov ali obveznosti iz članarin, kapitala ter dobrin, prejetih od donatorjev ali vladnih in
mednarodnih organov, dohodek od investicij, najemnin, tantiem, ekonomskih aktivnosti in
transakcij z lastnino, kot tudi spodbude za dajanje donacij z znižanjem obdavčitve dohodkov
ali krediti.
Če je za izvajanje določene dejavnosti potrebno soglasje kakšnega organa, mora biti NVO-ju
zagotovljen enak postopek in enaka pravila, ki se uporabljajo za druge subjekte, lahko pa tudi
ugodnejši pogoji.
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Pri odobritvi takšne pomoči se lahko presoja tudi narava aktivnosti NVO-ja ter ali NVO
obstaja zaradi koristi svojih članov ali zaradi koristi javnosti (ali dela javnosti). Takšna pomoč
je lahko odvisna tudi od določenega statusa NVO-ja ter podvrženosti NVO-ja določenim
zahtevam za finančno poročanje.
Vsebinska sprememba v statutih ali aktivnostih NVO-ja lahko vodi k spremembi ali ukinitvi
javne podpore.
V Veliki Britaniji Komisija določa pogoje delovanja in podeljuje status organizacijam, ki
delujejo v javno korist. Če organizacija še ne izpolnjuje pogojev, ji Komisija svetuje, kaj naj
spremeni. Organizacije, ki so pridobile status, Komisija vpiše v javni register.
Dejavnosti v dobrodelne namene so pospeševanje izobraževanja, religije, boj proti revščini in
drugo. Da se organizacija lahko registrira kot dobrodelna organizacija, morajo biti dejavnosti
v celoti dobrodelne.
Sistem je zasnovan tako, da je registracija obenem obveza in pravica organizacije. Če
izpolnjuje določene pogoje, potem se mora organizacija obvezno registrirati kot charity in tudi
komisija ne more zavrniti vpisa v register. Pogoja sta dva:
•
•

izpolnjevanje zahtev za pridobitev statusa (določeno z zakonom),
izpolnjevanje minimalnih kriterijev za registracijo (določi Komisija – podatki o letnih
dohodkih organizacije, uporabi nepremičnin, stalnem premoženju ipd.).

Komisija ne sme presojati ali je takšna organizacija oz. njena dejavnost sploh potrebna. V
praksi ni natančno določenih pogojev in meril, saj je odločitev v prvi vrsti stvar komisije.
Vendar ob upoštevanju dolgoletne tradicije in izkušenj to ne povzroča večjih težav. Razvoj je
(od leta 1601) pokazal potrebo po stalnem dopolnjevanju aktivnosti oz. področij življenja, kjer
so aktivnosti javnokoristne. Zadnje spremembe tako predvidevajo 11 takšnih področij in
pravzparav pomenijo največjo spremembo ureditve v Angliji od leta 1611 naprej.
V ameriški davčni zakonodaji so v 501. členu Internal Revenue Code naštete vse pravne
osebe, ki so izvzete iz plačila davka na prihodek. Med drugimi so naštete organizacije, ki
delujejo na področju socialnega skrbstva in korporacije, ustanove, ki:
•

delujejo izključno v verske, dobrodelne, znanstvene, varnostne, literarne in
izobraževalne namene,
organizirajo ali spodbujajo državna ali mednarodna športna tekmovanja (vendar
samo, če se ne ukvarjajo z nabavo atletskih pripomočkov in opreme),
preprečujejo krutost do živali ali otrok.

•
•

Te organizacije svojega dobička ne smejo razdeljevati med člane, svoje pretežne aktivnosti ne
smejo uporabljati za propagando, lobiranje ali kakšen drugačen vpliv na zakonodajo (ta točka
je v nadaljevanju zakona tudi podrobneje razčlenjena, zakon določa, kakšna propaganda
oziroma lobiranje je dopustna oziroma nedopustna) in ne smejo sodelovati v političnih
kampanjah. Nadzor nad temi organizacijami opravlja ministrstvo za finance.
Poljska je konec aprila 2003 sprejela nov Zakon o dejavnostih v javnem interesu in
prostovoljnem delu. Pogoji, ki jih zahteva zakon za dodelitev statusa javnokoristne
organizacije:
•

v statutu opredeljene aktivnosti se izvajajo v korist celotne družbe ali določene
družbene skupine, ki je bila izbrana zaradi posebno težkega položaja, ki ga ima v
primerjavi z ostalimi;
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•
•
•
•
•

poleg dejavnosti v javnem interesu v statutu ne sme imeti nobenih drugih
aktivnosti;
ne opravlja ekonomskih aktivnosti oziroma so le-te omejene na izpolnjevanje ciljev,
opredeljenih v statutu;
ves prihodek porabi za izvrševanje teh aktivnosti;
ima s statutom določen kolegijski organ, ki je neodvisen od upravnega odbora, za
spremljanje in nadzor nad delom organizacije (zakon zelo strogo določa, kdo ne
sme biti član kolegijskega organa);
statut in notranji akti organizacije prepovedujejo dajanje posojil, uporabo
nepremičnin, ki so v njeni lasti ipd. v korist zaposlenih, njihovih družinskih članov in
drugih.

NVO dobi status javnokoristne organizacije z vpisom v register, ko sodišče ugotovi, da
izpolnjuje pogoje za vpis (postopek mora biti končan v treh mesecih, v praksi se ponavadi
opravi v šestih tednih). Status izgubi z uradnim obvestilom, da je bila (ker ne izpolnjuje več
pogojev) izbrisana iz registra.
Turčija postavlja pogoj, da lahko društvo ali ustanova v enem letu od ustanovitve zaprosi za
pridobitev statusa. Odloča oddelek znotraj vlade zadolžen za društva oz. ustanove. Pogoji oz.
merila niso povsem jasni. Največja težava je, da mora prosilka delovati na področju celotne
države, kar je glede na veliko ozemlje Turčije izjemno težko. Po pridobitvi mnenja Ministrstva
za finance o podelitvi odloči vlada. Število organizacij, ki so pridobile status, je majhno (700
od 80.000 registriranih društev ter 170 od 4.500 registriranih ustanov).
Madžarska je zakon o javnokoristnih organizacijah sprejela leta 1997. Status delovanja v

javnem interesu lahko pridobijo:
•

organizacije civilne družbe, razen zavarovalnih organizacij, političnih strank,
sindikatov in organizacij delodajalcev,
ustanove,
javne ustanove,
javne zbornice, če jim to dovoljuje ustanovitveni akt.

•
•
•

Status pridobijo z registracijo pri sodišču, ki jih je registriralo kot društvo ali ustanovo
(zakonski rok je 30 dni oz. 45 dni, če so potrebne dopolnitve, 15 dnevni rok je določen za
pritožbo zoper zavrnilno odločbo). V zakonu naštete aktivnosti, ki morajo biti opredeljene v
ustanovitvenem aktu in so namenjene zadovoljevanju skupnih interesov družbe in
posameznikov, so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ohranjanje zdravja, preprečevanje bolezni, zdravstvena oskrba in rehabilitacija,
socialne aktivnosti, pomoč družinam in ostarelim,
znanstvene raziskave,
izobraževanje in usposabljanje,
kulturne aktivnosti,
ohranjanje kulturne dediščine,
varstvo spomenikov,
varstvo potrošnikov,
športne aktivnosti in drugo.

Zakon ločuje več kategorij organizacij v javnem interesu, med njimi so pomembne zlasti:
•
•

prednostne organizacije v javnem interesu, ki dejavnost v javnem interesu izvajajo v
dogovoru z javnimi zavodi, podjetji in drugimi državnimi organi - te organizacije imajo
še več ugodnosti;
navadne organizacije v javnem interesu.
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Postopek v Latviji določa, da organizacija vloži prošnjo na Ministrstvu za finance ter priloži
določene dokumente (med njimi tudi letno poročilo za zadnje leto ter načrt za nadaljnji razvoj
organizacije). Ministrstvo odloči najkasneje v enem mesecu od prejema prošnje, odločitev se
objavi tudi v dnevnem časopisu. V primeru zavrnitve ima organizacija možnost pritožbe na
upravno sodišče.
V Franciji lahko organizacije pridobijo dva različna statusa:
•
•

splošen status v javnem interesu (general interest status),
poseben status v javnem interesu (public utility status).

Prvega se pridobi, če organizacija vsaj na enem od področij določenih z zakonom opravlja
javnokoristno dejavnost in to opravlja v korist družbe kot celote. Drugi status je zahtevnejši,
saj mora organizacija dodatno izpolnjevati pogoje usklajenosti svojih aktov s priporočili
Conseil d’Etat (upravno sodišče), zlasti glede notranje upravljalske strukture, porabe sredstev,
distribucije sredstev ob prenehanju ter drugih zahtev glede javnosti poslovanja.
V Latviji odloča o pridobitvi statusa Ministrstvo za finance na podlagi mnenja Komisije za
javno korist. Ministrstvo tudi vodi listo organizacij.
Z uredbo 460/97 je Italija uvedla termin neprofitne organizacije, ki se ukvarja s socialnimi
zadevami (italijanski akronim: ONLUS).
Področja, na katerih delujejo ONLUS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

socialno varstvo,
zdravstveno varstvo,
dobrodelnost,
izobraževanje,
usposabljanje,
amaterski šport,
varstvo, spodbujanje in svetovanje za interese umetnosti in zgodovine,
varstvo in svetovanje za varstvo narave in okolja,
spodbujanje kulture in umetnosti,
človekove pravice,
znanstvene raziskave.

Statusne oblike pravnih oseb, ki lahko pridobijo status ONLUS-a:
•
•
•
•

društva,
ustanove,
zadruge,
druga nepridobitna združenja.

Posebej je določeno, da takšnega statusa nimajo možnosti pridobiti državni organi,
gospodarske družbe, bančne institucije, politična gibanja in politične stranke ter sindikati.
Pogoji, ki jih mora NVO izpolnjevati, da dobi status ONLUS-a:
•
•

zasledovanje ciljev socialne solidarnosti,
ne sme izvajati aktivnosti, ki niso navedene zgoraj, razen če so z njimi neposredno
povezane,
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•

•
•
•
•
•
•

ne sme razdeljevati dobička,
dobiček mora porabiti samo za te in z njimi neposredno povezane aktivnosti,
v primeru prenehanja mora prenesti svoje premoženje drugemu NVO-ju ali za javne
namene,
pripravljati mora letna poročila in računovodske izkaze,
člani morajo biti enakopravni, struktura in postopki demokratični,
ne sme delovati v korist svojih članov, razen tistih v slabem položaju,
ne sme biti oseba javnega prava, politična stranka, sindikat, organizacija delodajalcev
ali drugo profesionalno združenje.

Organizacija pridobi status z registracijo.
Nemška davčna zakonodaja razlikuje med tremi kategorijami davčno privilegiranih namenov,
eden od teh je tudi dobrodelen ali javno koristen namen, to je namen v dobro celotne družbe.
Javnokoristni nameni so:
•
•
•
•

spodbujanje znanosti in raziskovanja, izobraževanja, umetnosti in kulture, religije;
skrb za mladino, ostarele, zdravstveno varstvo, socialno skrbstvo, amaterski šport;
spodbujanje civilnega aktivizma;
varstvo narave, razmnoževanje narave.

V Nemčiji o statusu odločajo lokalne davčne oblasti ter ga tudi preverjajo na tri leta.
Avstrijska zakonodaja deli ustanove na zasebne in tiste, ki delujejo v javnem interesu.
Javnokoristne ustanove svoje premoženje namenjajo za uresničevanje javnega interesa, to je
za spodbujanje duhovnega, kulturnega, moralnega in športnega razvoja.
Pravno osebnost dobijo s priznanjem pristojne administracije (lokalni izvršilni organ ali
pristojno ministrstvo). Država pri tem nima nobene diskrecijske pravice; ko ustanova
izpolnjuje zakonske pogoje, mora biti priznana. Register vodi Ministrstvo za notranje zadeve.
Davčna zakonodaja v Avstriji kot javnokoristen namen definira namen, ki je v dobro večje
družbene skupine.
V Armeniji gre za drugačen pristop - naloga komisije je voditi registracijski postopek
pridobitve statusa za posamezne programe organizacij. To pomeni, da se posamezne
organizacije prijavljajo večkrat, v odvisnosti od števila programov, ki jih imajo. V praksi je
takšna rešitev neprimerna, saj povzroča veliko administrativnega dela. Tudi kriteriji niso jasni
in transparentni.
V Bolgariji odloča o pridobitvi statusa Ministrstvo za pravosodje, ki mu organizacije
posredujejo prošnjo za vpis. Zoper negativno odločbo se je mogoče pritožiti na upravno
sodišče. Prednost te ureditve je v konsistentnosti odločitev organa, saj ne prihaja do različnih
tolmačenj v okviru različnih organov. Slabost je možnost arbitrarnega, politično motiviranega
odločanja, saj gre za odločanje znotraj izvršilne oblasti.
Podobno kot na Madžarskem, Franciji in na Poljskem tudi v Grčiji o pridobitvi odločajo
sodišča. To pomeni zmanjševanje možnosti političnega odločanja, slabost je ponavadi čas, ki
ga sodišča potrebujejo za takšno odločitev.
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Kanada je podedovala sistem charity organizacij od Anglije, vendar v njem odločajo davčni
organi. Zanimivo je, da so ugodnosti kanadskih organizacij, ki uspejo pridobiti status, velike,
vendar pa je pridobitev mnogo težja kot v drugih državah.65 Zaradi tega je bil sistem v
zadnjih letih reformiran, na novo so definirali javni interes (t.i. „improves the quality of life“)
in uvedli listo dejavnosti.
Na Hrvaškem so v izhodiščnem gradivu predlagali enotno ureditev ter podelitev statusa preko
davčnih organov. Vendar postopek posvetovanja z nevladnimi organizacijami kaže pomisleke
proti takšni ureditvi, saj je davčna administracija v tranzicijskih državah večinoma
nepripravljena in neseznanjena s pomenom javnokoristnega delovanja nevladnih organizacij.
Predlagajo, da se v prihodnosti prepreči vsakokratno urejanje različnih pravic in statusov v
različnih zakonih.

4.6.6

Pravice in obveznosti javnokoristnih organizacij

Pravice in obveznosti so vezane na status oz. njegovo trajanje. V Nemčiji in Belgiji npr. za tri
leta, na Finskem pet let, v večini držav pa je status “podaljševan” z rednim izpolnjevanjem
obveznosti oz. je dan za nedoločen čas.
Povzetek priporočil ICNL-a glede delovanja oz. pravic javnokoristnih organizacij:
•

Ekonomska dejavnost: javnokoristna organizacija se lahko ukvarja z ekonomsko
dejavnostjo vse dokler le-ta ne predstavlja njene glavne dejavnosti.

•

Javna politika in politične aktivnosti: javnokoristna organizacija se lahko vključuje v
raziskave, izobraževanje, publikacije in svetovanje o vprašanjih javnega interesa. Ne
sme pa se vključevati v zbiranje denarja ali kampanjo v podporo politične stranke ali
kandidata.

•

Zbiranje denarja: vsaka oseba, ki želi javnokoristni organizaciji izročiti denar, lahko
zahteva dokaze, da je organizacija registrirana kot javnokoristna, in opis dejavnosti.

•

Prenehanje delovanja: v primeru prenehanja pravne osebe, ki je registrirana kot
javnokoristna organizacija, mora njen upravni odbor Komisiji izročiti načrt likvidacije,
ki mora vsebovati določbe, da gre preostalo premoženje po poplačilu dolgov drugi
javnokoristni organizaciji s podobnim namenom.

•

Davčna zakonodaja, ki se nanaša na javnokoristne organizacije: javnokoristne
organizacije naj bodo oproščene plačila vseh vrst davka na prihodek. Prav tako naj
bodo pod določenimi pogoji oproščene plačila carin in davka na donacije.

NVO-jem mora biti priznana pravica do svobodnega izražanja o vseh pomembnejših zadevah
javnega pomena, vključno z obstoječo in predlagano zakonodajo ter delovanjem države.
NVO-ji naj imajo pravico do kritiziranja oz. odobritve uslužbencev državne uprave in
kandidatov za politične organe. NVO-ji morajo imeti možnost udeležbe v postopkih –
pomembno je zlasti, da lahko na področjih, na katerih delujejo, vložijo tožbo v svojem imenu,
čeprav niso neposredno oškodovani (t.i. actio popularis).66

65

Zelo podrobno v Charities, Public Benefit and the Canadian Income Tax System, Arthur B. Drache,
april 1999.
66
Gre za posredno prizadetost same NVO ali njenih članov (npr. okoljevarstvena NVO toži povzročitelja
škode v okolju).
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Status v javnem interesu oz. javnokoristni status nima pomena, če nanj niso vezane
določene ugodnosti. Na splošno je največkrat možno zaslediti naslednje bonitete oz. pravice:
•

davčne olajšave – v različnih oblikah oz. v različnih predpisih (dohodek od donacij,
članarin, ekonomske dejavnosti, investiranja, nepremičnin, daril in dediščin, davka na
dodano vrednost, itd.),
davčni krediti (1% od dohodnine, 1% od davka od dohodka pravnih oseb ipd.),
različne oblike financiranja, zlasti tudi prednost pod določenimi pogoji,
možnost pridobivanja sredstev iz loterijskih virov,
možnost uporabe oz. služnosti na nepremičninah v državni lasti ali lasti lokalnih
skupnosti,
koristniki njihovih storitev so oproščeni plačila davka od storitev, ki jih pridobijo od
javnokoristnih organizacij,
ukrepi za zaposlovanje, civilno služenje vojaške obveznosti ipd.

•
•
•
•
•
•

V Veliki Britaniji so organizacije oproščene plačila davka za vse oblike prihodka, ki je povezan
z dobrodelno dejavnostjo (prihodek od nepremičnin, bančnih obresti, dividend, daril,..).
Dobrodelne organizacije nimajo pravne osebnosti, lahko pa imajo premoženje. Lahko se
ukvarjajo z ekonomsko dejavnostjo, če je le-ta povezana z dobrodelnim namenom. Lahko so
lastnice podjetij in prejemajo njihov dobiček brez plačila davka. Ne smejo pa se povezovati s
političnimi strankami.
Od leta 2000 naprej imajo t.i. sistem “Gateway”, ki od organizacij zahteva, da s komisijo od
pridobitve statusa naprej aktivno sodelujejo ter izpolnjujejo določene standarde in imajo
urejeno upravljalsko strukturo. Namen je pomagati organizacijam, da se zavedajo svojih
dolžnosti in pravic.
Leta 2001 so po posvetovanju z nevladnimi organizacijami sprejeli t.i. “SORP Review” –
Statement of Recommended Practice, ki je vodilo za pripravo letnih vsebinskih in finančnih
poročil organizacij. Večje charity organizacije (več kot 10.000 funtov prihodkov letno)
oddajajo poročila tudi komisiji. Ta lahko tudi opravi obisk v organizaciji ali izda navodilo oz.
mnenje o primernosti ureditve določenega vprašanja. Ne more pa se mešati v poslovodne
zadeve organizacije. Lahko opravi preiskavo (če obstaja utemeljen sum o nepravilnostih,
potem opravi t.i. formalno preiskavo) ali pa posreduje in zavaruje organizacijo (imenuje novo
upravo, blokira račun ipd.).
Omejitve obstajajo tudi glede političnega delovanja teh organizacij, kar se je izoblikovalo
skozi sodno prakso.
Na Poljskem imajo javnokoristne organizacije naslednje ugodnosti:
•
•
•
•
•

izvzete so iz plačila davka od dohodka pravnih oseb, davka na nepremičnine,
sodnih taks, če so v zvezi z dejavnostjo, ki jo opravljajo,
imajo pravico do trajnega užitka na državnih zemljiščih; pravica preneha, ko NVO
izgubi status javnokoristne organizacije,
lahko zaposlijo nabornike, ki civilno služijo vojaški rok,
lahko informirajo javnost o svojih aktivnostih preko brezplačnih televizijskih in
radijskih programov,
zavezanci za plačilo dohodnine jim lahko nakažejo 1% izračunanega davka.

Na Madžarskem uživajo javnokoristne organizacije naslednje ugodnosti:
•

izvzetje iz plačila dohodnine, davka od prihodka pravnih oseb, carin in trošarin,
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•

•

zaposlovanje nabornikov, ki civilno služijo vojaški rok,
donatorji javnokoristnih organizacij so upravičeni do olajšav pri davku od dohodka
pravnih oseb oziroma dohodnine; če gre za dolgoročne pogodbene donacije, se
priznane olajšave v naslednjem letu partnerstva še povečajo.

Obenem obstaja vrsta obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati, zlasti s področja upravljanja
organizacije (redno sestajanje upravnih organov ter podatki o njihovem odločanju), o koliziiji
interesov znotraj organizacije (preprečevanje osebnih zlorab ipd.) ter o obveznosti
obveščanja, če so vodilni v organizaciji na takšnih položajih tudi v drugih javnokoristnih
organizacijah. Zanimiva je še omejitev možnosti (za dve leti) vodenja druge organizacije za
nosilce pooblastil (vodje) v primeru, da je organizacija plačilno nesposobna in ne more
poravnati dolgov.
Posebej je določeno, da je v primeru prometa nad pet miljonov forintov nujno potrebno
ustanoviti ter urediti delovanje nadzornega odbora, tudi če to ni zahtevano z zakonom.
Določene so tudi omejitve glede pridobivanja sredstev, zlasti v smislu načel za preprečevanje
zlorab pri pridobivanju sredstev (nadlegovanje donatorjev). Enako so določene omejitve glede
razdeljevanja sredstev, ki jih ima organizacija in jih želi deliti med ciljne skupine.
Ugodnosti, ki jih ONLUSi uživajo v Italiji:
•
•
•
•

glavne dejavnosti niso obdavčene,
oprostitev plačila notarskih storitev in overovitev,
donacije in zapuščine, ki jih prejme ONLUS, niso obdavčene,
olajšava 2% dohodka pri plačilu davka od dohodka pravnih oseb, če pravna oseba ta
sredstva nakaže ONLUS-u.

Latvija med pravicami ureja zlasti davčne olajšave oz. ureditev glede donacij. Zakon definira
donacijo kot premoženje ali finančni prispevek, ki ga oseba, na podlagi obojestranskega pisne
pogodbe, podari javnokoristni organizaciji za izpolnitev ciljev in namenov, ki so določeni v
njenih aktih in zanjo veljajo davčne olajšave. Kot donacija ne šteje darilo, ki določa tudi neko
obveznost javnokoristne organizacije.
Če je donacija dana v točno določen namen (namenska donacija) mora biti tako tudi
uporabljena. Če ni sklenjena pogodba se donacija šteje kot splošna (splošna donacija) in je
lahko uporabljena v kakršnkoli namen, ki je določen z aktom organizacije. Donacija pa ne
more biti uporabljena za kritje izgube nastale na podlagi ekonomske dejavnosti organizacije.
Če vsota zneskov vseh donacij organizacije v enem obračunskem letu preseže vsoto
dvanajstih minimalnih plač, je organizacija obvezana porabiti vsaj 75% takšnih donacij in
prihodkov iz ekonomskih dejavnosti za tiste dejavnosti, ki jih je Ministrstvo za finance določilo
kot javnokoristne dejavnosti organizacije v odločbi, s katero ji je podelilo status.
Vlada tudi določi, kateri stroški se štejejo za materialne oz. administrativne stroške
organizacije, pri čemer vključi tudi stroške, ki niso direktno povezani s cilji in nameni
organizacije, določenimi z akti organizacije. Organizacija ne sme porabiti več kot 25%
splošnih donacij za materialne stroške. Organizacije ne morejo porabiti donacij za opravljanje
ekonomske dejavnosti, ki bi jo ponujale (zaradi pokritja stroškov iz donacije) brezplačno, prav
tako pa tudi ne za financiranje političnih strank ali njihovih kampanj.
Organizacije lahko prenesejo oz. donirajo svoja sredstva samo na podlagi pisne pogodbe, če
pogodba vsebuje:
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•
•
•

določitev namena prenosa sredstev oz. donacije, pri čemer mora biti ta skladen oz.
povezan z dejavnostmi, ki jih je Ministrstvo za finance določilo kot javnokoristne
dejavnosti organizacije v odločbi, s katero ji je podelilo status,
določitev obveznosti osebe, ki prejme takšna sredstva, da z njimi ravna oz. jih porabi
skladno s pogodbo,
obveznost javnokoristne organizacije, da zagotovi, da bo oseba ravnala oz. jih
porabila skladno s pogodbo in pravico, da jih v nasprotnem primeru zahteva nazaj.

Organizacije lahko odprejo varčevalne račune v bankah oz. ustreznih institucijah, vendar
obstajajo omejitve glede delitve premoženja organizacije med ustanovitelje, člane organov ali
kakršnekoli druge neposredne ali posredne delitve ali razpolaganja z namenom obogatitve.
Zakon določa tudi krog oseb, za katere omejitev velja. Omejitev velja tudi glede plačevanja za
storitve, ki jih za organizacijo izvajajo posamezne fizične osebe. Plačilo mora biti
proprocionalno opravljenemu delu in finančnemu položaju organizacije.
V Nemčiji mora biti prihodek organizacij porabljen izključno za javnokoristne aktivnosti.
Organizacije se lahko ukvarjajo z ekonomsko aktivnostjo pod pogojem, da to ni njihova
glavna dejavnost in da je nujna za izpolnjevanje javnokoristnega namena (ekonomska
dejavnost, ki ni povezana z javno koristnostjo, je normalno obdavčena).
V Avstriji se javnokoristne ustanove lahko ukvarjajo z ekonomsko dejavnostjo, kolikor le-ta
sodi v okvir oziroma cilje ustanove. Javnokoristne ustanove so izvzete iz plačila davka, prav
tako pa davku niso podvržene donacije, ki so namenjene javnokoristnim ustanovam.
Turčija nima posebnih prednosti za organizacije, ki so status pridobile, razen možnosti, da so
donacije donatorjev olajšava, če so dane javnokoristnim organizacijam.
Na Hrvaškem številni predpisi določajo različne pravice (Zakon o ustanovah in skladih, Zakon
o društvih, Zakon o zaščiti pred požari, Zakon o hrvaškem Rdečem križu, Zakon o humanitarni
pomoči, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o organizaciji iger na srečo,
Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o dobičku, Zakon o dohodnini, carinski predpisi,
predpisi o sodnih in upravnih taksah itd.) teh organizacij.
V analizi ugotavljajo, da je nelogično, da so nekatere organizacije zajete v loterijskem
sistemu, nimajo pa npr. davčnih olajšav. Posledično to pomeni, da jim država na enem koncu
daje sredstva in jih na drugem jemlje, kar nima nobenega smisla. Podobno velja glede
določanja katere dejavnosti so upravičene do vključitve v loterijski sistem.

4.6.7

Javnost delovanja ter nadzor javnokoristnih organizacij

Javnokoristne organizacije – kot prejemniki različnih bonitet – so praviloma izpostavljeni
posebnim ukrepom glede nadzora porabe sredstev ter javnosti njihovega delovanja. Namen
je zlasti preprečiti možne zlorabe javnih sredstev. V pozitivnem smislu pa ti ukrepi
pripomorejo k učinkovitemu delovanju javnokoristnih organizacij, podpirajo dobro upravljanje
ter krepijo odgovornost organizacij do njihovih ciljnih skupin, ustanoviteljev, članov ter
splošnih javnosti. Pomembno je, da so ukrepi nadzora sorazmerni s tveganji oz. možnostmi
zlorab.
Nadzorni oz. regulativni organ je od države do države lahko različen. Skoraj povsod imajo
pomembno vlogo davčni organi (npr. v Nemčiji in na Nizozemskem), ponekod ministrstva
(Ministrstvo za pravosodje v Bolgariji, Ministrstvo za socialne zadeve na Poljskem, v Romuniji
poseben oddelek v okviru vlade, podobno Ministrstvo za notranje zadeve v Franciji). Ponekod

Celovita analiza pravnega okvira za delovanje nevladnih organizacij

58
so to tudi posebne državne službe (npr. računska sodišča), lahko pa je nadzor tudi v
pristojnosti posameznih regionalnih vlad oz. dežel (npr. v Nemčiji na podlagi zakonov
posameznih zveznih dežel nadzira nefinančno poslovanje Ministrstvo za notranje zadeve).
Ključni mehanizmi nadzora so ponavadi:
•
•
•

informiranje oz. poročanje javnokoristne organizacije nadzornemu organu oz.
organom (informacije vključujejo zlasti finančne informacije ter programske
dokumente),
revizije in inšpekcije ,
ukrep(i) nadzornega organa zoper javnokoristno organizacijo (izguba bonitet, globe,
likvidacija ipd.).

Glede upravljanja ICNL priporoča, da naj javnokoristno organizacijo vodi upravni odbor,
sestavljen iz najmanj petih članov, med katerimi vsaj trije niso v sorodu. Srečuje naj se vsaj
enkrat na leto. Javnokoristna organizacija, katere letni prihodki presegajo določeno vsoto
denarja, naj ima tudi nadzorni odbor, ki naj ima dostop do knjig in informacij o dejavnostih
organizacije. Nadzorni odbor naj vsaj enkrat na leto ugotavlja, ali organizacija deluje v skladu
z zakonom, ustanovitvenim aktom, statutom ali resolucijo upravnega odbora.
ICNL še priporoča, da vsaka javnokoristna organizacija vzdržuje točne in popolne knjige in
poročila o finančnih aktivnostih ter v primeru, da letni prihodek presega določeen znesek, naj
pristojnim telesom vsako leto posreduje poročilo o aktivnostih in finančno poročilo.
V Veliki Britaniji po vpisu v register Komisija te organizacije tudi nadzoruje – predmet nadzora
je lahko pravno, upravljalsko, poslovodno in finančno stanje oz. poslovanje organizacije.
Organizacije poročajo glede na svojo velikost oz. finančni promet. Meja je 10.000 funtov
prometa letno. Organizacije, ki imajo večji promet, so dolžne poročila oddajat, manjše pa
morajo imeti samo pripravljeno poročilo za primer nadzora.
Komisija ima sicer široka pooblastila: lahko zamenja zastopnike, zahteva dokaze, zamrzne
bančne račune, uvede preiskavo ne glede na to, kdo je pritožbo vložil itd. Vendar pa Komisija
ne more prevzeti vodenja organizacije. Določene pristojnosti imajo tudi davčni organi.
Organizacije morajo vsako leto Komisiji oddati letno poročilo in računovodske izkaze ter jo
seznaniti s spremembami v upravnem odboru. Organizacija se izbriše iz registra, če pogojev
več ne izpolnjuje.
V Franciji organizacije, ki imajo poseben status v javnem interesu poročajo letno
(programsko, finančno).
V Nemčiji organizacije poročajo (glede na določbe deželne zakonodaje) pristojnemu organu
glede programskih poročil, glede davčnih pa davčnim organom, ki preverjajo status vsake tri
leta. Možna je izguba statusa v primeru neporočanja (podobno v Romuniji in na Kosovu).
Davčni organi lahko opravijo tudi inšpekcijski pregled, ki ga napovedo vnaprej, da se
organizacija lahko pripravi.
Na Češkem lahko organizacija zaradi neporočanja izgubi davčne olajšave.
Na Poljskem nadzor nad aktivnostmi opravlja minister, pristojen za socialne zadeve. Minister
ali guverner province, ki ga pooblasti minister, opravlja inšpekcijski nadzor, o katerem se
napiše poročilo. Zakon zelo natančno določa pravila za opravo nadzora. Dovoljeno je
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pregledati vse premoženje organizacije, zahtevati informacije (pisno, ustno). Minister po
nadzoru pozove organizacijo, da v določenem roku odpravi pomanjkljivosti ali pa bo odredil
izbris organizacije iz registra. Od organizacij s tem statusom se zahteva (podobno tudi na
Madžarskem), da svojo dejavnost in namen objavijo v časopisih. Tudi poročila imajo status
javnih poročil, s čimer je vsakomur omogočen dostop do njih.
Na Madžarskem nadzor opravljajo pristojni davčni organi, ki opravljajo davčno revizijo,
uporabo javnega denarja nadzoruje Državni revizijski urad, državni tožilec pa v skladu s
področnimi zakoni nadzoruje zakonitost delovanja. Državni tožilec lahko javnokoristno
organizacijo opozori na delovanje, ki ni v skladu z zakonom. Če organizacija napak ne
odpravi, lahko državni tožilec predlaga odvzem statusa javnokoristne organizacije.
Organizacije morajo sicer objavljati poročila na spletni strani, ki morajo biti na vpogled
javnosti tudi na sedežu organzacije.
V Latviji nadzor opravlja Ministrstvo za finance. O vsaki spremembi aktov mora organizacija v
14 dneh po spremembi obvestiti ministrstvo. Vsako leto do najkasneje 31.3. je potrebno
oddati tudi poročilo (elektronsko in na papirju, in ki vsebuje letni pregled ter izjavo davčnih
organov o poravnanih davčnih obveznostih), katerega povzetek se objavi na spletni strani
ministrstva.
Ministrstvo lahko organizaciji status odvzame, če:
•
•
•
•

ne porablja sredstev skladno z zakonom oz. akti organizacije,
državno tožilstvo oz. drug pristojen organ pri dejavnostih ugotovi bistvene kršitve
predpisov,
organizacija ne poravna davčnih obveznosti,
organizacija o spremembi aktov ne obvesti ministrstva (pri statusnih spremembah
organizacija ne pridobi statusa ponovno avtomatično, razen kadar gre za združitev
dveh javnokoristnih organizacij in nov subjekt avtomatično dobi takšen status).

Ministrstvo lahko pred odvzemom zahteva mnenje komisije, sam odvzem statusa pa je možen
šele, če tudi po pisnem opozorilu organizacija ne zagotovi odprave kršitev. Ponovna
pridobitev statusa ni možna vsaj eno leto.
V primeru likvidacije se sredstva prenesejo na drugo javnokoristno organizacijo, ki ima
soroden cilj in namen. Če to ni mogoče, pripadejo sredstva državi.
V Italiji nadzor nad aktivnostmi v okviru ministrstva za finance opravlja Agencija za neprofitne
organizacije, ki se ukvarjajo s socialnimi zadevami.
V Bolgariji kršitve javnokoristne organizacije vodijo k njenemu zaprtju oz. likvidaciji (ne pa
npr. globi).
Nadzor v Avstriji opravlja pristojni organ za ustanove, ki lahko kadar koli pregleda uporabo
sredstev; vse spremembe upravnega odbora mu morajo biti javljene v dveh tednih. Če
upravljanje ustanove ni v skladu z njenimi obveznostmi, pristojni organ določi rok za odpravo
napak. Če se upravljanje ne izboljša, lahko pristojni organ razpusti upravni odbor in imenuje
zastopnika. Pristojni organ tudi odloča o povrnitvi stroškov članom upravnega odbora.
Upravni odbor mora vsako leto podati pristojnemu organu letno poročilo. Ustanova preneha,
ko pride v stečaj ali ne deluje več v javnokoristnem namenu. Preostalo premoženje dobijo v
statutu našteti beneficiarji ali druga ustanova s podobnim namenom.
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V Armeniji komisija nadzoruje delovanje organizacij na podlagi poročil, ki jih dobiva od njih
ter na podlagi drugih informacij. Določena je vsebine letnega poročila. Komisija pa nima
možnosti neposredno nadzorovati delovanja organizacij v smislu preiskav, enako tudi ne
opravlja nalog podpore in pomoči le tem. Komisija za svoje delo odgovarja vladi.

4.7 Pregled primerjalne pravne ureditve nadzora nad nevladnimi
organizacijami
Avstrija
Društva morajo javiti rezultate volitev izvršnega odbora in spremembe statuta. Velika društva
so podvržena tudi posebnemu računovodstvu.
Delovanje javno koristnih ustanov nadzoruje pristojna oblast (regionalna ali nacionalna), ki
lahko kadarkoli preveri upravljanje s premoženjem. V roku dveh tednov je pristojni oblasti
potrebno prijaviti imenovanje in morebiten odpoklic članov uprave. Če pristojna oblast opazi
nepravilno ravnanje, ustanovo na to opozori in poda rok za odpravo nepravilnosti. Če se
nepravilnosti ne odpravijo, pristojna oblast odpokliče upravo in imenuje posebnega
pooblaščenca.
Bolgarija
Bolgarski zakon ne vsebuje določb o nadzoru nad NPO-ji, razen ko določa prenehanje
organizacije po odločitvi okrajnega sodišča.
Češka
Zakon o združenjih in Zakon o ustanovah in skladih ne vsebujeta nobenih določb o nadzoru
nad združenji oziroma ustanovami/skladi, razen v primeru prenehanja združenja po odločbi
ministrstva oziroma sodišča, če združenje oziroma ustanova/sklad po predhodnem opozorilu
ne preneha z nezakonitim delovanjem.
Estonija
Zakona razen možnosti neprostovoljne razpustitve ne predvidevata drugega oziroma
dodatnega nadzora. So pa estonske neprofitne organizacije sprejele Kodeks etike, ki bi se ga
naj vse držale.
Finska
Zakon o društvih ne govori ničesar o nadzoru, zato pa morajo ustanove voditi račune in
Odboru podajati letna poročila. Nepravilnosti vodijo k zamenjavi članov uprave ali k izbrisu iz
registra.
Francija
Nadzor nad delovanjem javno koristnih ustanov opravljajo Ministrstvo za notranje zadeve in
prefekti departmajev. Ti odobrijo spremembe statuta, prodajo premoženja, ipd. Ustanove
morajo pošiljati tudi letna poročila. Nadzor korporativnih ustanov je manj strog, odvisne
ustanove pa sploh niso podvržene državni kontroli.

Hrvaška
Delovanje društva nadzorujejo člani društva (notranji nadzor). Zakon pa predvideva tudi
upravni nadzor nad izvrševanjem zakona in drugih aktov, ki se nanašajo na društvo, ki ga
upravlja ministrstvo, pristojno za upravo, in inšpekcijski nadzor, ki ga opravlja urad državne
uprave.
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Nadzor nad delovanjem ustanove opravljajo Ministrstvo za upravo (upravljanje
premoženja, izpolnjevanje namena, itd.), Ministrstvo za finance in državni revizijski organ
(finančno delovanje ustanove). Če naletijo na nepravilnosti, nanje opozorijo ustanovo in ji
dajo rok za njihovo odpravo. Če nepravilnosti niso odpravljene, se ustanova izbriše iz registra.
Slovaška
Letna poročila ustanov mora pregledati revizor, njegovo mnenje se objavi v Gospodarskih
novicah. Letno poročilo je potrebno poslati Ministrstvu za notranje zadeve. V skladu z
Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja je potrebno zagotoviti zahtevane
informacije o delovanju in upravljanju premoženja.
Če premoženje neinvesticijskega sklada presega določeno vrednost, mora tudi njegovo letno
poročilo pregledati revizor in ga objaviti v Gospodarskih novicah. Letno poročilo z
informacijami o vseh darilih in donacijah je potrebo poslati regionalnim upravnim oblastem.

4.8 Pregled primerjalne pravne ureditve kazenskih določb
Bolgarija
Bolgarski Zakon o neprofitnih pravnih osebah ne vsebuje kazenskih določb.
Češka
Relevantna zakona ne vsebujeta nobenih kazenskih določb.
Estonija
Zakona ne vsebujeta nobenih kazenskih določb.
Finska
Zakon o društvih določa, da se oseba, ki deluje v nasprotju z zakonom (npr. deluje v imenu
društva, sprejema nove člane, ipd. potem, ko je društvo že prenehalo delovati) za svoje
ravnanje kaznuje z globo. Kdor nacionalnemu odboru ali lokalnim oblastem poda napačno
prijavo ali trditev, se kaznuje v skladu s kazenskim zakonikom.
Francija
Če ustanova ne ravna v skladu z zakonom, jo lahko doletijo davčne sankcije, lahko pa se ji
odvzame tudi javno koristni status, kar avtomatično vodi k njenem prenehanju.
Hrvaška
Društvo mora plačati globo, če ne vzdržuje seznama svojih članov, opravlja dejavnosti, ki ne
služijo doseganju namena društva, ne uporablja imena, ki je vpisano v register, itd. Oglobi se
tudi zastopnik društva.
Slovaška
Ministrstvo za notranje zadeve spremlja, ali je delovanje ustanove v skladu z njenim
namenom, opredeljenim v ustanovitvi pogodbi. Če opazi nepravilnosti, nanje opozori in
ustanovi poda rok za njihovo odpravo in poročanje o odpravi. Če ustanova nepravilnosti ne
odpravi, ministrstvo na sodišče naslovi zahtevo za izbris ustanove iz registra.

4.9 Pregled primerjalne pravne ureditve prenehanja nevladnih
organizacij
Avstrija
Društvo lahko preneha prostovoljno (po odločitvi skupščine članov) ali pa razpustitev zahteva
pristojni organ, če so podani razlogi, ki prepovedujejo ustanovitev društva. Društvo preneha
obstajati, ko se izbriše iz registra. Pred izbrisom se mora izvesti stečajni postopek.
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Premoženje, ki ostane, se porabi za namen, določen v statutu ali pa za socialno pomoč, če
statut ničesar ne določa.
Javno koristna ustanova preneha z delovanjem, ko nima več premoženje oziroma le to ne
zadošča za doseganje namena ustanove. Ostanek premoženja se razdeli med upravičence,
navedene v statutu ali se prenese na drugo podobno ustanovo.
Bolgarija
NPO preneha:
- po poteku časa, za katerega je bila ustanovljena,
- po odločitvi upravnega telesa,
- po odločitvi okrajnega sodišča, na območju katerega ima NPO sedež, če:
ni bila ustanovljena v skladu s pravnim postopkom,
opravlja dejavnosti, ki so v nasprotju z zakonom, javnim redom ali
moralo,
je bankrotirala.
Postopek prenehanja vključuje postopek stečaja, ki ga opravi upravno telo ali oseba, ki jo
upravno telo imenuje. Premoženje, ki ostane po poravnavi obveznosti, se razdeli v skladu s
statutom ali temeljnim aktom društva. Če takšne določbe ni, o razdelitvi odloči stečajni
upravitelj. Kjer ni niti določb, niti stečajnega upravitelja, premoženje postane last občine, na
področju katere ima NPO svoj sedež. Občina mora premoženje porabiti za namen, ki je kar
najbližje ciljem razpuščene NPO. Po razdelitvi premoženja se NPO izbriše iz registra.
Češka
Društvo preneha po lastni odločitvi (če statut ne vsebuje določb o razpustitvi društva, lahko
takšen sklep sprejme najvišji organ društva) ali po odločitvi Ministrstva za notranje zadeve (če
ministrstvo ugotovi, da društvo opravlja zakonsko prepovedane dejavnosti, ga opozori in poda
rok za odpravo nepravilnosti. Po poteku tega roka lahko ministrstvo društvo izbriše iz registra,
če društvo nepravilnosti ni odpravilo).
Ustanove/skladi prenehajo delovati na dan izbrisa iz registra. Pred izbrisom je potrebno izvesti
stečajni postopek, razen če se premoženje prenese na drugo ustanovo ali sklad.
Ustanova/sklad preneha:
- z dosego namena, zaradi katerega je bil/a ustanovljena,
- s sklepom upravnega odbora o združitvi z drugo ustanovo/skladom,
- s sodno odločitvijo o prenehanju ustanove/sklada, če ustanova/sklad nima dovolj
premoženja za dosego svojega namena, če prenehanje ustanove zahteva ustanovitelj
ali izvršitelj oporoke,
- s sodno odločitvijo po uradni dolžnosti, če je ustanova/sklad kršil/a zakon ali statut,
če se upravni odbor ni sestal vsaj enkrat na leto, če se upravni ali nadzorni odbor ni
sestal že več kot leto dni ali je sedež v odboru tako dolgo ostal nezapolnjen, če
ustanova/sklad že več kot dve leti ne izpolnjuje namena, zaradi katerega je bil/a
ustanovljen/a67,
- z razglasitvijo stečaja ali z zavrnitvijo prošnje za stečaj, če ni premoženja.
Če stečajnega upravitelja ne imenuje upravni odbor, ga imenuje sodišče po uradni dolžnosti.
Premoženje, ki ostane po koncu stečajnega postopka, se prenese na sorodno ustanovo/sklad,
ki je določena v ustanovni listini ali ki jo izbere stečajni upravitelj, če ustanovna listina ničesar
ne določa. Če takšna ustanova/sklad ne obstaja, se premoženje prenese na občino.
Estonija
Sklep o razpustitvi društva sprejme skupščina članov. Društvo se izbriše iz registra tudi po
sodni odločbi na zahtevo ministra za notranje zadeve ali drugih zainteresiranih oseb. To se
zgodi, če so cilji ali dejavnosti društva v nasprotju z zakonodajo, ustavnim redom in moralo,
67
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če se izvedene dejavnosti ne skladajo z dejavnostmi, ki jih našteva statut, če postane
pridobitna dejavnost glavna dejavnost društva, ipd. Pred izpisom iz registra je potrebno
izvesti stečajni postopek. Stečajnega upravitelja imenuje skupščina članov. Stečajni upravitelj
mora sklep o uvedbi stečajnega postopka objaviti v uradnem listu, upniki pa imajo dva
meseca časa, da priglasijo svoje terjatve. Ostanek premoženja se razdeli ljudem, ki jih določi
statut ali skupščina članov. Če ni nič določeno in je bilo društvo ustanovljeno samo za
izpolnjevanje interesov svojih članov, se premoženje razdeli med člane68. V primeru
neprostovoljne razpustitve stečajnega upravitelja imenuje sodišče, premoženje pa postane
last države, če so bile dejavnosti v nasprotju z zakonodajo, ustavnim redom in moralo.
Sklep o razpustitvi ustanove sprejme upravni odbor, če pa tako določa statut, lahko sklep
sprejmeta tudi nadzorni odbor ali ustanovitelji. Statut lahko določi tudi, da ustanova preneha
z dosegom svojega namena. Postopek prenehanja (stečaj, itd.) je zelo podoben postopku
prenehanja društev.
Finska
Društvo se lahko za prenehanje delovanja prostovoljno odloči, pri čemer izvršni odbor igra
vlogo stečajnega upravitelja. Če se premoženje, ki ostane po plačilu dolgov, ne more porabiti
za namen, določen v statutu, postane last države. Društvo preneha obstajati z izbrisom iz
registra.
Sodišče prve stopnje lahko po uradni dolžnosti izbriše društvo iz registra na zahtevo
Ministrstva za notranje zadeve, javnega tožilca ali člana društva, če:
- je delovanje društva občutno v neskladju z zakonodajo ali dobro prakso,
- je delovanje društva v neskladju s svojim statutom,
- je delovanje društva v nasprotju z nekaterimi določbami Zakona o društvih.
Če javni interes ne zahteva prenehanja delovanja društva, se lahko društvo le opozori na
nepravilno ravnanje.
Ustanova preneha po preteku časa, za katerega je bila ustanovljena ali ko nima več
premoženja. Dovoljenje za prenehanje delovanja mora dati nacionalni odbor. Če statut
ustanove ne določa, kam gre premoženje po prenehanju, postane premoženje last države, ki
ga prenese na drugo podobno ustanovo.
Francija
Ob razpustitvi društva se njegovo premoženje razdeli v skladu s statutom ali odločitvijo
skupščine članov.
O razpustitvi ustanove odloči upravni ali nadzorni odbor ustanove. Ustanova neposredno
preneha, če ji je odvzet status javne koristnosti ali če ji zmanjka premoženja. Razpustitev
morata odobriti minister za notranje zadeve in predstavnik vlade. Premoženje se prenese na
drugo ustanovo s podobnim namenom.
Hrvaška
Društvo preneha:
- če tako odloči pristojni organ društva,
- če društvo ne izvaja več svojih dejavnosti,
- če sodišče prepove delovanje društva,
- če društvo zaide v stečaj.
Statut društva določa, kam gre ostanek premoženja.
Ustanova preneha, če:
- izgubi svoje premoženje,
- premoženje ne zadošča več za dosego namena, za katerega je bila ustanova
ustanovljena,
68
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-

namen ustanove ni več splošno koristen ali dobrodelen.

Minister ustanovo izbriše iz registra po uradni dolžnosti ali na prošnjo zastopnikov ustanove.
Ostanek premoženja postane last osebe, ki jo določa sklep o prenehanju ustanove.
Slovaška
Ustanova preneha po odločitvi upravnega odbora ali ko je pretekel čas, za katerega je bila
ustanovljena oziroma je dosegla svoj namen. Tudi ustanovitelji lahko sprejmejo sklep o
prenehanju ustanove, če se upravni odbor ni sestal oziroma ni bil aktiven že več kot eno leto.
Sklep o prenehanju lahko na zahtevo državnega organa ali zainteresirane osebe sprejme tudi
sodišče, če:
- se je premoženjska baza občutno zmanjšala,
- ustanova ni poslala letnega poročila v zahtevanem roku,
- ustanova nezakonito uporablja svoje premoženje,
- novi člani teles niso bili izvoljeni šest mesec po prenehanju mandata starih članov,
- ustanova več kot eno leto ne opravlja nalog, povezanih z namenom, za katerega je
bila ustanovljena, ipd.
Sklep o prenehanju ustanove se vnese v register. Od vpisa v register lahko s premoženjem
upravlja le stečajni upravitelj. Ostanek premoženja se prenese izključno na drugo podobno
ustanovo.
Stečajni postopek neinvesticijskega sklada ni potreben, če se premoženje neposredno
prenese na drug sklad ali ustanovo. Razlogi za prenehanje so enaki kot pri ustanovah.
Priporočila Mednarodnega centra za neprofitno pravo (International Center for
Not-for-profit Law – ICNL) glede prenehanja NVO
Najvišje upravno telo NPO-ja mora imeti možnost prostovoljnega prenehanja oziroma
razpustitve organizacije, njenega izbrisa iz registra in sodne razdelitve ostanka premoženja
glede na prošnjo organizacije. Prav tako pa mora tudi sodišče oziroma drug nadzorni organ
imeti možnost izbrisa organizacije iz registra, vendar le iz očitnih, taksativno naštetih razlogov
in šele ko organizacija kljub opozorilom ne odpravi nepravilnosti v svojem delovanju. Da bi
preprečili morebitne zlorabe v primeru izbrisov po uradni dolžnosti, morajo biti izbrisi
podvrženi sodnemu nadzoru.

4.10

Pregled primerjalnopravne ureditve civilnega dialoga

Natančne definicije civilnega dialoga ni. V večini primerov je opredeljen kot dialog, ki poteka
med NVO in državnimi organi oziroma samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in je namenjen
vzpostavitvi, izvajanju in vrednotenju odnosov med njimi69. Civilni dialog je ožji pojem
sodelovanja javnosti pri upravljanju, kjer gre za vključevanje državljanov in državljank ali
njihovih združenj v procese odločanja z namenom vplivanja na izbiro rešitev ali ukrepov.
Mehanizmi civilnega dialoga so enaki splošnim mehanizmom odprte javne uprave
(informiranje, posvetovanje, sodelovanje in vrednotenje).

4.10.1 Informiranje
Pri informiranju gre za enostransko razmerje, za pošiljanje informacij od
oziroma posameznikom. Informiranje pomeni temelj za razvoj vseh
sodelovanja. Pravica do dostopa do informacij javnega značaja je kot
zakonsko urejena že v domala vseh državah, zelo dolgo tradicijo pa
69
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skandinavskih in anglosaških državah, ki so zakone s tega področja sprejemale že konec
19. stoletja.
Informiranje se lahko zagotavlja na različne načine, zelo pa ga olajšuje razvoj informacijsko –
komunikacijskih tehnologij (spletni portali, forumi, postavljanje vprašanja, itd.)70.
Evropska unija
Pravica do dostopa do informacij javnega značaja je tudi edina pravica s področja
vključevanja javnosti, ki je pravno zavezujoče urejena na nivoju Evropske unije. Sama pravica
je bila opredeljena z Amsterdamsko pogodbo71, ki je leta 1997 v Pogodbo o ustanovitvi
Evropske skupnosti vnesla sedanji 255. člen (bivši 191a. člen)72. Določbe o pravici do
informiranja vsebujeta tudi Listina temeljnih pravic Evropske unije in Pogodbo o ustavi za
Evropo, ki pa zaenkrat še nista pravno veljavna akta. Pravico podrobneje in predvsem pravno
zavezujoče ureja Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in sveta z dne 30. maja
2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije73. Uredba
sicer zavezuje le Evropski parlament, Svet in Komisijo, ne pa tudi druge institucije oziroma
organe EU. Drugače pa ni bistvenih razlik med Uredbo in slovenskim Zakonom o dostopu do
informacij javnega značaja.

4.10.2 Posvetovanje
Posvetovanje je dvostransko razmerje med vlado in njenimi državljani, v okviru katerega
državljani vladi zagotavljajo odziv oziroma povratne informacije. Posvetovanje poteka tako,
da vlada določi oz. opredeli zadevo za posvetovanje, postavi vprašanja ter vodi postopek,
državljane pa povabi, da prispevajo svoja stališča in mnenja. Država tega mnenja ni dolžna
upoštevati, mora pa nanj argumentirano odgovoriti.
Pri iskanju odziva državljanov uporabljajo vlade različne metode74. Za iskanje odziva na
določeno problematiko, ki se pojavlja v politiki, lahko uporabijo javnomnenjske raziskave in
ankete, za povratne informacije o osnutkih in predlogih zakonov pa npr. obdobja pripomb in
obvestil. Za posvetovanje lahko uporabljajo tudi sredstva, ki zagotavljajo višje stopnje
interakcije, npr. javne obravnave, »fokusirane« skupine, komisije državljanov, delavnice z
manjšimi skupinami državljanov. Odzive dobivajo v obliki pritožb in spontanih predlogov
(nezaprošeno oziroma samoiniciativno posvetovanje) ali pa na povabilo vlade (zaprošeno
posvetovanje). V vseh primerih so potrebna primerna sredstva, ki vladi omogočajo, da se
odzove ter izkoristi informacije, ki jih prejme od državljanov.
Ločujemo tudi med ad hoc posvetovanjem, ki zadeva posamezne probleme ali naloge in
poteka oz. se zaključi v določenem časovnem obdobju. Za posvetovanje na stabilnejši in
stalni osnovi vlada uporablja orodja oz. sredstva za stalno posvetovanje.
Splošna praksa držav je postalo objavljanje predlogov zakonov ali programskih dokumentov
na spletnih straneh matičnih ministrstev. Ponavadi je določen rok in kraj, kamor naj državljani
pošiljajo svoje pripombe in predloge.
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4.10.3 Sodelovanje

Pri sodelovanju razmerje z vlado poteka po načelu partnerstva. Državljani se aktivno
angažirajo in sodelujejo pri določanju postopka in vsebine politike oziroma predloga. V praksi
se lahko izkaže, da jasno razlikovanje in razmejitev med posvetovanjem in sodelovanjem
nista preprosta. Oba namreč zahtevata popoln in pravočasen dostop do ustreznih in
uporabnikom prijaznih informacij o obravnavanih problemih ter uporabljenih postopkih.
Praviloma pa časovni razpored, obliko in probleme, ki so predmet razprave pri posvetovanju,
določi vlada, medtem ko so pri aktivnem sodelovanju enake okoliščine predmet razprave in
skupne odločitve.
Državljani lahko preko tradicionalnih instrumentov ustavne demokracije (zakonska iniciativa,
referendum ipd.) že dolgo sodelujejo pri oblikovanju temeljih odločitev. Novost za Evropo je
sodelovanje pri sprejemanju podzakonskih predpisov in pravica do sodelovanja pri začetni fazi
priprave zakonov. V ZDA tak postopek, imenovan »notice and comment«, poznajo že dolgo,
natančneje od leta 1946, ko je bil sprejet Zakon o upravnem postopku (Administrative
Procedure Act).
Javnost dobiva vedno pomembnejšo vlogo tudi v okviru analize učinkov predpisov. Gre za
analizo učinkov, ki jih imajo predlagani zakoni na širše družbeno okolje. Glavni cilj je
predvsem zmanjševanje stroškov samega predpisa, po drugi strani pa je pomemben cilj tudi
sama vključitev javnosti, ki s tem pridobi še eno možnost vplivanja, sam predpis pa je tako
bolj družbeno sprejemljiv in je bolj spoštovan. Ker je postopek primarno namenjen državni
upravi, je urejen v internih aktih vlade oziroma uprave, torej ga urejajo pravno nezavezujoči
akti.
4.10.3.1 Evropska unija
Na ravni Evropske unije, še posebej Evropske komisije, so razvite številne oblike sodelovanja.
EK vzdržuje tudi posebno bazo podatkov o posvetovalnih telesih CONECCS75. Čeprav so oblike
sodelovanja dokaj dobro razvite in je EK sprejela kar nekaj političnih dokumentov na to
temo76, pa pravno zavezujočega akta, ki bi urejal pravico do sodelovanja, zaenkrat še ni.
Še najbližje se je Komisija jasno opredeljenim smernicam približala v dokumentu, ki vsebuje
splošna načela in minimalne standarde za posvetovanje zainteresiranih strank s Komisijo77.
Splošna načela:
- participacija: kakovost politike je odvisna od stopnje participacije pri postopku
oblikovanja politik – od zasnove do implementacije,
- odprtost in odgovornost: institucije morajo delovati odprto, zato da bi povečale
zaupanje v zapletene institucije. Vsaka institucija mora pojasniti in prevzeti
odgovornost za to, kar se dogaja v okviru njene dejavnosti,
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učinkovitost: predpisi in politike morajo biti učinkoviti in pravočasni, njihov rezultat
mora biti zadostitev potreb,
koherenca – skladnost: politike in delovanja morajo biti usklajeni.

Minimalni standardi:
• Jasna vsebina posvetovalnega procesa: informacije v zvezi s posvetovanjem morajo
biti jasne, jedrnate in morajo vsebovati vse potrebne podatke, da olajšajo odgovore.
• Ciljne skupine posvetovanja: zagotovljena mora biti možnost sodelovanja vsem
relevantnim skupinam.
• Obveščanje javnosti: Komisija mora zagotoviti primerno obveščanje in prilagoditi
komunikacije tako, da bodo zadovoljile potrebe vseh ciljnih javnosti. Odprto, javno
posvetovanje mora biti objavljeno na spletni strani in naznanjeno v »enotni dostopni
točki« (»single access point«).
• Roki za udeležbo: Komisija mora zagotoviti dovolj časa za načrtovanje in odzive na
povabila in pisne prispevke. Komisija si mora prizadevati za odobritev vsaj osem
tednov roka za sprejem pisnih odgovorov v javnih posvetovanjih in 20 dni za napoved
sestankov.
• Potrditev in povratna informacija: prejem prispevkov mora biti potrjen. Rezultati
javnega posvetovanja morajo biti prikazani na spletnih straneh, povezanih z »enotno
dostopno točko«.
4.10.3.2 Analiza institucionalnega okvira sodelovanja med vlado in nevladnimi
organizacijami v različnih evropskih državah78
Poglavje obravnava različne strukture sodelovanja med javno oblastjo in NVO-ji na nivoju
države in lokalnih skupnosti.
Parlament
V parlamentih se ponavadi ustanovijo posebni odbori, ki obravnavajo zadeve, ki sodijo tudi v
sfero NVO-jev. Tako npr. od leta 2003 v Nemčiji obstaja Pododbor za civilno vključevanje v
okviru Odbora za družinske zadeve, ostarele državljane, ženske in mladino, v katerem se
obravnavajo predlogi zakonov in drugih aktov. Na Madžarskem že od leta 1990 deluje
Parlamentarni odbor za podporo civilnim organizacijam. Na začetku je odbor služil predvsem
razdeljevanju nacionalnih subvencij, v zadnjih letih pa je prevzel vlogo posvetovalnega organa
o zakonih in politikah, ki zadevajo tretji sektor. Na Madžarskem imajo tudi Parlamentarno
civilno pisarno, katere naloga je predvsem informiranje. Pisarna vzdržuje bazo podatkov NVOjev, zainteresiranim NVO-jem pošilja parlamentarne načrte sprejemanja zakonodaje,
odgovarja na vprašanja, ki jih postavijo NVO-ji in koordinira ter organizira sodelovanje NVOjev na sestankih odbora.
Centralna vlada
Ena izmed možnosti izvajanja dialoga oziroma srečevanja NVO-jev in vlade so tudi t.i.
povezovalne pisarne za komuniciranje z NVO-ji, ki so ponavadi ustanovljene v okviru vlade.
Najpogostejše funkcije povezovalnih pisarn79 so:
- oblikovanje programov za razvoj NVO-jev in omogočanje dolgoročnega trajnostnega
obstoja organizacij,
- vzpostavitev in vzdrževanje razmerja z ostalimi vladnimi telesi in povezanimi organi z
namenom pomaganja pri sodelovanju z NVO-ji,
- pomoč pri izmenjavi informacij o temah skupnega interesa,
- koordinacija posvetovanja z NVO-ji o zakonodaji, ki jih zadeva,
- opravljanje raziskav in analiza o temah, ki so pomembne za tretji sektor,
78
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svetovanje za NVO-je,
oblikovanje smernic, pravnih in političnih dokumentov,
objavljanje in promocija dosežkov NVO-jev, tudi tistih, ki so nastali na podlagi
sodelovanja z vladnimi institucijami,
razdeljevanje državnih sredstev ali razširjanje informacij o možnostih financiranja.

Na Madžarskem so leta 1998 v okviru Pisarne predsednika vlade ustanovili Oddelek za civilne
odnose, ki je bil neodvisen od ministrstev. Njegovi nalogi sta bili razvoj in koordinacija politik,

ki zadevajo neprofitni sektor. Januarja 2004 je oddelek postal sestavni del
novoustanovljenega Urada vlade za enake možnosti. Za spodbujanje sodelovanja so leta 1998
na Hrvaškem ustanovili Vladni urad za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Koordinira
delovne skupine, ki obravnavajo zakonodajne predloge, ki zadevajo sektor, in NVO-jem iz
vseh področij razdeljuje podporna sredstva. Pomaga pa tudi Svetu za civilno družbo, ki je
vladno posvetovalno telo.
Ministrstva
Sodelovanje med NVO-ji in oblastjo se najpogosteje odvija na nivoju ministrstev. Na eni strani
želijo NVO-ji vplivati na nacionalne politike preko ministrstev, ki so glavni snovalci
zakonodajnih in strateških predlogov, in od ministrstev dobiti finančna sredstva za izvajanje
svojih programov. Na drugi strani pa so NVO-ji ministrstvom koristni, lahko npr. izvajajo
nacionalne programe. Posledično so se razvile različne oblike sodelovanja, vsaka od njih pa
izvaja veliko različnih funkcij: financiranje NVO-jev, zagotavljanje njihove vključenosti v
proces odločanja in skrb za druge oblike podpore. Madžarsko Ministrstvo za otroke, mladino
in šport za vzpodbujanje sodelovanja med NVO-ji, ki delajo na istem področju, omogoča
NVO-jem, da komunicirajo drug z drugim preko njihove spletne strani.
Organi v sestavi ministrstev imajo velikokrat odgovorno osebo, ki je odgovorna za stike z
NVO-ji. Problem pa je, da te osebe oziroma organi ne delujejo enotno, manjka predvsem
notranja koordinacija, ki jo je najbolje zagotoviti na višjem nivoju (npr. medsektorski svet za
koordinacijo).
Včasih je eno ministrstvo odgovorno za nalogo ali program, ki vpliva na celoten sektor. Tako
je npr. na Slovaškem, kjer so vsi NVO-ji registrirani pri Ministrstvu za notranje zadeve, ali na
Poljskem, kjer je Ministrstvo za delo in socialne zadeve odgovorno za implementacijo Zakona
o javno koristnih organizacijah in prostovoljstvu.
Sveti ali skupni odbori
Še ena tipična oblika sodelovanje so formalna posvetovalna telesa, katerih člani so tako vladni
kot nevladni predstavniki. Ponavadi so takšna telesa oblikovana na nivoju ministrstev, na
nivoju vlade pa obstajajo na Češkem, Slovaškem in Hrvaškem. Slovaška je Svet Vlade
Republike Slovaške za nevladne neprofitne organizacije ustanovila leta 1999. Gre za vladno
posvetovalno telo, ki podpira dejavnosti nevladnih neprofitnih organizacij in predlaga ter
svetuje glede vseh politik in zakonodaje, ki zadevajo NVO-je. Glede oblikovanja različnih
shem financiranja in sodelovanja z NVO-ji sodeluje z organi javne administracije na vseh
nivojih, vzdržuje pa tudi javno bazo slovaških NVO-jev. Hrvaška je Svet za razvoj civilne
družbe ustanovila leta 2002. Sestavlja ga 10 predstavnikov ministrstev in 14 nevladnih
predstavnikov, ki jih izvolijo organizacije same. Svet je zadolžen za implementacijo Programa
sodelovanja80, oblikovanje Strategije razvoja civilnega sektorja in poenotenje finančnih
podpor iz državnega proračuna.
Posvetovalni sveti na nivoju ministrstev, ki zagotavljajo strateške nasvete na specifičnem
področju, so bolj pogosti. Tako npr. v okviru danskega Ministrstva za socialne zadeve deluje
Odbor za napor prostovoljcev, ki ga sestavljajo predstavniki javnega sektorja in prostovoljnih
socialnih organizacij. Njegov namen je omogočiti posameznikom, skupinam državljanom,
zasebnim združenjem in organizacijam, da se lotijo problemov na socialnem področju. Poleg
80
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svoje glavne funkcije, svetovanja ministrstvu, odbor zbira informacije in predloge tako
javnega sektorja kot prostovoljnih organizacij.
Agencije
Tudi agencije, ki delujejo pod okriljem posameznih ministrstev, so pomemben akter v
povezovanju med obema sektorjema. Tako npr. Madžarski Centri za zaposlitev pri iskanju
zaposlitev za brezposelne osebe sodelujejo z NVO-ji, še posebej tistimi, ki zaposlujejo invalide
in ljudi s posebnimi potrebami. V Nemčiji Zvezni urad za okolje zagotavlja podporo okoljskim
organizacijam, Zvezni center za politično izobraževanje pa financira mladinske izobraževalne
programe, ki jih izvajajo NVO-ji.
Posebna telesa
Nekatere institucionalne oblike je težko razvrstiti v posamezno kategorijo. Ena takšnih je
zagotovo britanska Charity Commission, pri kateri se registrirajo dobrodelne organizacije in ki
je zadolžena za nadzor nad njimi81. Drug tak primer je madžarski Nacionalni civilni sklad,
katerega vsaj 60% sredstev mora biti namenjeno institucionalni podpori NVO-jev82.
Sodelovanje na lokalni ravni
Oblike in prakse na lokalni ravni ponavadi odsevajo nacionalno raven. Ustanovi se lahko
odbor ali pododbor v okviru občinskega oziroma mestnega sveta, ki je zadolžen za
sodelovanje z NVO-ji. Nalogo komuniciranja s tretjim sektorju lahko opravlja tudi posebna
pisarna v okviru županove pisarne ali pisarna za stike z javnostjo.
Občina Szczecin na Poljskem je Pisarno za NVO-je odprla leta 1997. Čeprav je imela prvo leto
samo enega zaposlenega, je postala prava banka informacij o NVO-jih in ombudsman za
varstvo pravic NVO-jev pri sodelovanju z javno oblastjo. Poleg podpore NVO-jem pisarna
opravlja tudi druge naloge, kot so vzdrževanje baze podatkov o NVO-jih, ki delujejo na
območju te občine, zbira publikacije in informacije o sredstvih, ki so na voljo NVO-jem, itd.
Sama struktura posvetovanja je vzpostavljena že v praktično vseh državah, sam postopek
sodelovanja (govorimo o vključitvi širše javnosti in določitvi načel, smernic sodelovanja) pa ni
zakonsko urejen83. Velikokrat NVO-ji sami izdelajo različne strategije vključevanja, ki jih
predložijo vladi84. V državah, kjer obstaja dolga pravica posvetovanja, postopek urejajo s
pravno nezavezujočimi akti. V Združenem kraljestvu so leta 2000 sprejeli Code of Practice on
Written Counsultation; skupek praktičnih smernic za javne uslužbence in informacij o
možnostih posvetovanja za državljane. Tudi regionalna vlada Avstralskega osrednjega
območja je leta 2001 sprejela paket dokumentov s smernicami za posvetovanje in praktičnimi
instrumenti za državljane in javne uslužbence.

4.10.3.3 Posebni mehanizmi civilnega dialoga - sporazumi o sodelovanju
Politični dokumenti o sodelovanju odsevajo zgodnjo razvojno fazo razmerja med vlado in
organizacijami civilne družbe ali, ožje, NVO-ji. Gre za pravno nezavezujoče dokumente, v
katerih vlada izrazi svoja videnja o vlogi NVO-jev in ki predstavljajo podlago za konstruktiven
dialog med vlado in NVO-ji. Sporazumi imajo dva glavna namena: spodbujati sodelovanje
javnosti v procesu odločanja in vzpostaviti mehanizme sodelovanja, ki vladi olajšujejo
izvajanje storitev. Da bi dosegli svoj namen, vsebujejo tako splošna načela kot specifične
načrte. Ponavadi tretjemu sektorju priznajo pomembno vlogo pri razvoju družbe, opredelijo
81

Glej poglavje o javno koristnem delovanju.
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načela sodelovanja in določajo korake oziroma dejavnosti, ki jih morajo opraviti vlada in
NVO-ji. Ponavadi so rezultat skupnega truda in pogajanj. Lahko gre za dvostranske
sporazume (Anglija, Škotska, Wales, Severna Irska), de facto sporazume, ki pa so sprejeti kot
strategija vlade (Hrvaška) ali enostranske dokumente (Estonija).
Glede na to, da gre za pravno nezavezujoče dokumente, ki predstavljajo samo eno izmed
oblik sodelovanja med vlado in NVO-ji in da so bile vsebine različnih sporazumov obdelane že
v drugih dokumentih85, sporazumov na tem mestu ne bomo obravnavali.

4.10.4 Soodločanje
Pri soodločanju javnost odločilno vpliva na sprejem predpisa. Javnost in vlada pri sprejemanju
predpisa delujeta kot enakovredna partnerja.
Glede na to, da je ta oblika vključevanja javnosti še dokaj nova, je zakoni še ne urejajo,
pojavljajo se samo nekatere metode oziroma načini vključenosti, ki bi jih lahko opredelili kot
soodločanje86.

5. PRAVNA UREDITEV STATUSA NEVLADNIH ORGANIZACIJ V
SLOVENIJI
5.1 Zgodovinske korenine nevladnih organizacije v Sloveniji
Razvoj NVO na Slovenskem seže daleč v zgodovino87, saj so že različne zveze in združbe
prijateljev iz 7. in 8. stoletja našega štetja imele določene značilnosti današnjih NVO (Črnak
Meglič, Vojnovič, 1997). Zgodovinsko gledano pomeni začetek tovrstnih organizacij nastanek
85
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Glej Šporar, P.: Poročilo o položaju nevladnih organizacij v Sloveniji 2003/2004, str. 103 – 106.
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cehov (obrtniških bratovščin), verskih dobrodelnih organizacij in fundacij v 14. stoletju. Pri
razvoju dobrodelnih in socialnih dejavnosti v kasnejšem obdobju je bila zlasti velika vloga
cerkve. Tako so vse države, ki so se oblikovale na slovenskem prostoru, cerkvi prepuščale
pomembno socialno vlogo: skrb za reveže in druge marginalne skupine prebivalcev, za katere
država ali mesta niso poskrbela. Cerkev ni ostala le pri dobrodelni dejavnosti, ampak se je
širila tudi na področje kulture, izobraževanja in zdravstva. Njena razvejana dejavnost je
vključevala oskrbo siromakov, varstvo sirot in ubožne mladine, širše mladinsko skrbstvo,
organiziranje ljudskih in dijaških kuhinj, vzdrževanje bolnišnic, hiralnic in zavetišč, posebne
zavode za mladino, slepe, gluhe in pohabljene ter druge pomoči potrebne.
V prvi polovici 19. stoletja so nastala prva delavska gibanja, ki so bila s kasnejšo ureditvijo
prepovedana oz. omejena v svojem delovanju. Prvi pravni akti, ki urejajo področje
interesnega združevanja, so bili izdani po letu 1850. Tako prinaša društveni patent (izdan s
strani cesarja avstro-ogrske monarhije) prvo ureditev društev, Zakon o pravici do združevanja
v društva in politična društva iz leta 1867 pa predstavlja prvo zakonsko ureditev na tem
področju. Poseben pomen, ob dejstvu, da so bili Slovenci kmečko in delavsko prebivalstvo,
vodilni razred pa so predstavljali tujci, ima nastanek gibanj, namenjenih narodnostnemu
prebujenju. Najpomembnejše oblike združevanja so bile čitalnice kot shajališča višjih slojev
ter tabori kot oblika množičnega zbiranja ljudi na prostem. Pomembno vlogo so imele tudi
zadruge oz. zadružništvo kot gibanje za obrambo interesov slovenskih kmetov, obrtnikov in
delavcev, ki je s približno 1700 zadrugami pred drugo svetovno vojno pomenilo izredno
množično obliko stanovske samoorganiziranosti. Tako so se razvile številne namenske
zadruge. Med delavci so se izoblikovala podporna društva, prostovoljne bolniške in
pokojninske blagajne ter razni skladi pri socialnih organizacijah. Zlasti kmečke zadruge so
opravljale tudi neprofitne dejavnosti.
Konec druge svetovne vojne in prihod socialističnega družbenega sistema sta pomenila zaton
delovanja NVO, saj je državna regulativa onemogočala razvoj nevladnega sektorja.
Pomemben mejnik je predstavljalo leto 1974, ki je z novim Zakonom o društvih88 pomenilo
začetek ustanavljanja NVO, pri čemer so te organizacije ob nestimulativni podpori države
ostajale majhne in nemnožične. Istočasno je prišlo do razvoja skupin za samopomoč, skupin
za vzajemno pomoč in alternativnih skupin na področjih, kjer tovrstnih uslug ni zagotavljala
država. V osemdesetih letih so nastajala številna nova družbena gibanja (mirovna, ekološka,
za varovanje človekovih pravic, duhovna, itd.), pri čemer je del najbolj aktivnih akterjev
kasneje prešel v politično sfero, del pa je ostal na nevladni ravni. Obdobje po osamosvojitvi
Slovenije je na področju nevladnih organizacij pomenilo nadaljevanje razvoja in krepitve leteh89.

5.2 Vloga nevladnih organizacij v slovenskem sistemu blaginje
Kot je bilo prikazano že zgoraj, spada Slovenija kot post-socialistična država v skupino držav,
kjer se je izoblikoval poseben tip sistema blaginje (državno-socialistični sistem blaginje). Za ta
sistem je značilna dominantna vloga države, saj je ta lastnik, financer in nadzornik vseh
institucij in organizacij, ki izvajajo socialne storitve in zagotavljajo denarna nadomestila
posameznikom. Ker pa sredstva države in storitve njenih institucij niso zagotavljala zadostne
socialne varnosti in blaginje za vse člane družbe, je precejšnjo breme odpadlo tudi na
88
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Kolarič, Meglič, Vojnovič ,2002), po zadnjih podatkih iz leta 2005 pa že blizu 20.000.
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neformalne socialne mreže, to je na družino in ostalo sorodstvo90. Znotraj tega sistema so
imeli posamezniki le majhno možnost za zagotovitev potrebnih storitev iz drugih dveh sfer,
saj je bila po eni strani vloga nevladnih organizacij zaradi določenih formalnih ovir omejena,
na trgu pa se tovrstne storitve niso smele tržiti.
Po ugotovitvah zgornjih avtoric se je po 2. svetovni vojni socialna politika v Sloveniji znotraj
Jugoslavije razvila vse do 70. let v poseben ˝tridelni sistem blaginje˝, ki je temeljil na
naslednjih elementih91:
- v prvem delu sistema blaginje (mreža javnih organizacij in institucij-zavodov) je bila
združena vsa formalno organizirana in profesionalizirana produkcija storitev, ki so jo izvajali
profesionalno zaposleni in s strani države plačani uslužbenci teh institucij,
- vse ostale storitve, ki niso bile (ali ne v zadostnem obsegu) proizvedene v prvem, torej
državnem oz. javnem sektorju blaginje, so odpadle na sfero skupnosti skozi samopomoč in
vzajemno pomoč med člani družine, sorodstva, skupin prijateljev, sosedstva, itd. Vse te oblike
pomoči so seveda bile prostovoljne in neplačane,
- v vmesnem prostoru med temeljnima strukturama je potekala delno formalna/neformalna,
delno
profesionalizirana/neprofesionalizirana,
delno
plačana/neplačana
in
delno
legalna/nelegalna produkcija storitev, torej določena oblika »sive produkcije«, v tem prostoru
pa najdemo tudi mrežo prostovoljnih organizacij in društev92.
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Kolarič, Z., Črnak-Meglič, A., Vojnovič, M. (2002). Neprofitne-volonterske organizacije. Založba FDV:
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Slika 3: Temeljna struktura slovenskega sistema blaginje93.
Problemi znotraj tovrstne delitve produkcije pri zagotavljanju blaginje so se pojavili v drugi
polovici 80. in 90. letih v času ekonomske krize. Delež narodnega dohodka, ki je bil namenjen
t.i. »družbenim dejavnostim«, torej prvemu delu sistema blaginje, se je pričel zmanjševati oz.
prerazporejati v korist ekonomskih organizacij. Posledično je to pomenilo, da so bili javni
zavodi prisiljeni izvajati svoje programe z bistveno manj sredstvi kot v preteklosti.
Tem pritiskom so se javni zavodi prilagodili z naslednjimi ukrepi94:
- racionalizacijo (v smislu iskanja notranjih rezerv za večjo učinkovitost poslovanja),
- komercializacijo (delno zaračunavanje prej brezplačnih storitev ter popestritev
ponudbe storitev, zlasti neposredno odplačnih),
- eksternalizacijo (odpiranje javnih zavodov navzven, kar je delno razbremenilo njihov
delokrog, po drugi strani pa so se na ta način oblikovali tudi novi » javno/zasebni
partnerski programi«).
Kot drugo novo strukturno prvino v slovenskem sistemu blaginje v 90. letih omenjajo Kolarič,
Črnak-Meglič in Vojnovič95 pojav zasebnih profesionaliziranih neprofitnih organizacij
(organizirane v obliki zasebnih zavodov, kooperativ, invalidskih podjetij in ustanov), pri čemer
se je tedaj na prizorišče ponovno vrnila katoliška cerkev.
Tretjo novo prvino 90. predstavljajo številna nova prostovoljna društva, klubi, združenja in
skupine za samopomoč. Razlika, ki so jo zaznale omenjene avtorice med »novimi« in
»starimi« društvi96, naj bi bila v tem, da nova društva delujejo predvsem v splošno/javno
korist, medtem ko so stara društva delovala bolj v korist svojih članov.
Četrta nova prvina v strukturi slovenskega sistema blaginje, ki je nastal v 90. letih, pa so
zasebne profitne organizacije na področju družbenih dejavnosti (zlasti v zdravstvu).
93
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Vse na kratko predstavljene nove prvine so vstopile oz. nastale v vmesnem prostoru
slovenskega sistema blaginje, torej med mrežo javnih zavodov (javnim sektorjem) in
neformalnimi socialnimi mrežami (neformalnim sektorjem)97.

Slika 4: Nove prvine v strukturi slovenskega sistema blaginje98.

5.3 Opredelitev nevladnih organizacij
5.3.1

Temeljna ustavna in zakonska določila

V Sloveniji predstavlja temeljno pravno podlago za oblikovanje zasebnih neprofitnovolonterskih organizacij slovenska ustava99, natančneje dva člena iz poglavja o človekovih
pravicah in temeljnih svoboščinah.
V 42. členu je določena svoboda združevanja, zakonska omejitev te pravice pa je dopustna le
tedaj, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih
bolezni.
Druga ustavna pravica, pomembna za nevladni sektor, pa je pravica do zasebne lastnine, ki
izhaja iz 33. člena ustave.

5.3.2

Opredelitve

V okviru nacionalne pravne ureditve je zlasti pomembno vprašanje, v katerih pravnoorganizacijskih oz. statusnih oblikah se nevladne organizacije pojavljajo (Abrahamsberg:
1998; Trstenjak:1998; Šporar 2000, 2004). V Sloveniji, ki
sodi v skupino držav s
97
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kontinentalnim pravnim sistemom, pravni red dopušča ustanavljanje dveh temeljnih vrst
pravnih oseb na tem področju: društev100 in ustanov101. Oba pravna instituta sta pravni osebi.
Glede na uveljavljeno pravno razlikovanje med pravnimi osebami javnega prava, in pravnimi
osebami zasebnega oz. civilnega prava (Trstenjak, 2003), lahko po mnenju omenjene
avtorice štejemo med druge nevladne organizacije še zasebne zavode102, gospodarske
družbe103 (v kolikor ta v celoti ali deloma opravlja dejavnost, ki ni pridobitna), politične
stranke104, sindikate105 in verske skupnosti106 (Trstenjak, 1998).
Nekoliko širšo definicijo nepridobitnih zasebnih organizacij (in hkrati nevladnih) nam ponuja
N. Abrahamsberg, ki ob že naštetih sem prišteva še zadruge107, gospodarska interesna
združenja108 in druga poklicna združenja, kot tudi dobrodelne organizacije in organizacije
potrošnikov109.
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC), ki že vrsto leto aktivno spremlja
problematiko terminologije v Sloveniji na tem področju, v zadnjem Poročilu o položaju
nevladnih organizacij v Sloveniji (Šporar, 2004) ugotavlja, da je pri nas eden ključnih
problemov ta, da ni sistemskega zakona, ki bi natančno razlikoval med osebami javnega in
zasebnega prava ter s tem zožil prostor za poimenovanje nevladnih organizacij. Pri nas je
vsaka organizacijska oblika urejena posebej, s tem da so pogosto znotraj enega zakona
združene različne statusne značilnosti organizacij, kot npr. pridobitne in nepridobitne, osebe
javnega in zasebnega prava110. Tudi natančnejši pregled zakonodaje, ki se nanaša na
nevladne organizacije v Sloveniji, je pokazal, da se v zvezi z delovanjem nevladnih organizacij
v posameznih predpisih uporablja vrsta različnih izrazov, kar seveda vnaša precejšnjo zmedo
in nenazadnje povzroča tudi praktične težave.
Avtorji omenjenega Poročila predlagajo da bi se pri nas uporabljal pojem ˝nevladna
organizacija˝, in to prvenstveno zaradi prakse EU, ki tovrstne organizacije prepoznava kot
temeljni del organizirane civilne družbe s specifičnimi lastnostmi. Nadalje bi bilo potrebno
zavoljo tega tudi opredeliti ključne akterje organizirane civilne družbe, torej organizacije
civilne družbe (civil society organizations), skladno s pristopom EU. V Slovenije bi to lahko bile
(po abecednem vrstnem redu)111:
- gospodarska interesna združenja,
- gospodarske družbe (v delu, v katerem opravljajo nepridobitno dejavnost),
- nevladne organizacije (različnih statusno pravnih oblik, če izpolnjujejo značilnosti
nevladnih organizacij),
- osebe sui generis (Rdeči Križ, Študentska organizacija Slovenije, ipd.),
- politične stranke,
- sindikati,
- univerze,
- verske skupnosti,
- zadruge,
- zbornice,
- združenja delodajalcev.
100
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Ključno vprašanje ob zgoraj ponujenih razvrstitvah je seveda, katere organizacijske oblike
dejansko spadajo med organizacije civilne družbe oz. nevladne/neprofitne organizacije?
Poučne odgovore v zvezi s to dilemo ponuja Prof. Christoph Badelt iz Ekonomske Univerze na
Dunaju (Badelt, 2002). Že v samem temelju bi naj bila namreč negativna definicija (˝nonprofit/governmental˝) po svoje težavna, saj ima oznaka kar nekdo ni oz. ne počne, zgolj
omejeno informacijsko vrednost. Pri tem je za nepoznavalce zlasti zavajajoč termin
˝nonprofit˝, saj marsikdo domneva, da neprofitne organizacije ne smejo ustvariti nobenih
profitov/dobička. Angleški izraz ˝nonprofit˝, ki pravzaprav pomeni ˝not for profit˝ se torej
razlaga kot ˝no profit˝112, kar je seveda narobe. Vendar je to zgolj majhna ponazoritev v
zvezi s problemom definicije. Praktična relevantnost te diskusije se kaže zlasti v
mednarodnem prostoru (OZN, EU, Svetovna banka…), kajti nasproti nejasno oz. v
posameznih državah različno definiranemu fenomenu je zelo težko voditi neko enotno
politiko.
V strokovnih razpravah se v zvezi z neprofitnim sektorjem zmeraj omenjajo različni vidiki, ki
jih je možno uporabiti kot določene značilnosti pri definiciji. Namen teh razprav so jasni
kriteriji za razmejitev nevladnih organizacij, Badelt113 pa izpostavi zlasti naslednje:
a) razmejitev nevladnih organizacije preko davčnega statusa, ki je navadno pogojen s pravno
opredelitvijo organizacije kot ˝javno/splošno koristne˝ (legalna definicija),
b) razmejitev organizacij preko njihovih glavnih virov prihodkov (npr. nepridobitna
gospodarska družba) (ekonomska definicija),
c) razmejitev organizacij preko njihove družbene vloge (delujejo prvenstveno v javno/splošno
korist, primarno ne zasledujejo zasebnih interesov) (funkcionalna definicija).
Iz primerjalne perspektive se kot najbolj ustrezna ponuja strukturalno-operacionalna definicija
ki sta jo uvedla Salomon in Anheier (1997). Po mnenju številnih avtorjev naj bi namreč ta
definicija imela več prednosti kot pomanjkljivosti oz. bi naj bila bolj ustrezna od drugih
definicij114.
Salomon in Anheier določata naslednje značilnosti neprofitnih organizacij:
1) formalna organiziranost (organized): pomeni, da imajo organizacije določene
strukture in pravila za svoje delovanje, ne glede na to, ali so formalno registrirane ali
ne. To pomeni, da ta definicija vključuje tako registrirane kot tudi neregistrirane
organizacije. Pomembno je, da imajo določeno organizacijsko stalnost, kot denimo
članstvo, redne sestanke, določena pravila za sprejemanje odločitev, itd. Zavoljo tega
spontane, na časovno omejene projekte ustanovljene skupine, sicer predstavljajo
pomemben in relevanten družbeni fenomen, vendar znotraj tega pristopa niso
razumljene kot neprofitne organizacije,
2) zasebne (private): pomeni, da te organizacije niso del državnega aparata, pa čeprav
dobivajo finančno podporo s strani države,
3) nepridobitne (not profit-distributing): pomeni, da te organizacije v prvi vrsti niso
profitno usmerjene ter da (morebitnega) dobička ne razdeljujejo med svoje člane.
Organizacije civilne družbe (termin!)115 sicer pri svojem poslovanju lahko ustvarijo
dobiček, vendar morajo vsak tovrsten višek ponovno vložiti v osnovno dejavnost.
Kriterij zlasti učinkovito razlikuje te organizacije od profitnih organizacij (for –profit
business),
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4) avtonomno vodenje (self-governing): pomeni, da imajo lastne mehanizme
sprejemanja odločitev, ter da lahko samostojno delujejo brez nadrejenih organov, kot
tudi da so sposobne samonadzora svojih dejavnosti,
5) prostovoljne (voluntary): pomeni da članstvo v njih ni obvezno ali kako drugače
prisilno, hkrati pa organizacije običajno vključujejo prostovoljno delo.

Omeniti velja, da nobeden od predstavljenih kriterijev ni absolutno natančen, pa čeprav bi
bilo tovrstno natančno razmejevanje zelo zaželeno. Po svoje pa je ta nejasnost oz. fluidnost
mej na svoj način dober izraz realnosti, kjer je dejansko velikokrat težko potegniti črto med
neprofitnimi/nevladnimi in drugimi organizacijami.
Tudi iz pravne perspektive ni povsem jasno, katere statusne oblike s pravno osebnostjo lahko
štejemo med nevladne/neprofitne organizacije. Tako kot v vseh drugih evropskih državah so
tudi v Sloveniji absolutno na prvem mestu društva, kajti krepko preko 90 % (oz. 19.069) vseh
organizacij tega sektorja deluje v tej obliki, zato lahko trdimo, da je društvo še danes prva
pravna kot tudi organizacijska oblika za izvedbo novih idej in iniciativ v praksi. Kot
organizacijska oblika predstavlja društvo v osnovi osebno družbo s klubskim značajem116 in je
temeljna korporacijska oblika. Za priznanje pravne osebnosti potrebuje društvo praviloma
odobritev s strani države. V postopku se zato prouči statut društva glede na to, ali izpolnjuje
formalne kriterije, hkrati pa se vrši pregled namenov društva.
Naslednja pravna oblika glede na pogostost v Sloveniji so ustanove (vsega 149 oz. 0,7 %
vseh nevladnih/neprofitnih organizacij). Ustanova je pravna oseba tipa universitas bonorum.
V temelju gre za skupnost premoženja, ki mu je podeljena pravna osebnost. Ustanova je po
svoji naravi diametralno nasprotje društvu, kajti če je pri društvu konstitutivni element
članstvo, je to pri ustanovi premoženje. Podobno kot pri društvu pa ima država podobne
pristojnosti pri podelitvi pravne osebnosti. Tudi glede ustanov ne obstaja nikakršna dilema ali
spadajo med obravnavane organizacije, saj jih večina avtorjev že po tradiciji prišteva med
nevladne organizacije.
Druge organizacije, sem npr. V. Trstenjak (1998) prišteva zavode, gospodarske družbe (če
opravljajo nepridobitno dejavnost), politične stranke, sindikate in verske skupnosti, kot tudi
drugi akterji, ki jih predlaga P. Šporar (gospodarska interesna združenja, univerze, osebe sui
generis kot npr. Rdeči križ, združenja delodajalcev), bi lahko prav tako šteli med nevladne
organizacije, v kolikor izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.
V evropskem prostoru že dalj časa poteka razprava v zvezi z vprašanjem, ali lahko štejemo
tudi zadruge kot posebno pravno entiteto med nevladne/neprofitne organizacije (Hettlage,
1998; Betzelt 2001; Zimmer, Priller, 2004). Glede na definicijo John Hopkins Comparative
Nonprofit Sector Project, ki je izraz prevladujoče delitve v ZDA na profitne/neprofitne
organizacije, se postavlja vprašanje o smiselnosti in uporabnosti takšne klasifikacije za
evropske razmere, kot sta na to opozorila Evers in Laville (2004). Omenjena avtorja
zagovarjata specifičen pogled na tretji sektor v Evropi, ki ga po njunem mnenju sestavljajo
naslednji trije parametri: tip vključenih organizacij, posredniška narava organizacij tretjega
sektorja znotraj ˝blaginjskega pluralizma˝ oz. ˝pluralne ekonomije˝ ter socialnopolitična
dimenzija, ki je prav tako pomembna kot ekonomska dimenzija117. Izhajajoč iz zgodovinskorazvojne perspektive opozarjata na pomembne razlike v strukturi kot tudi vlogi organizacij
tretjega sektorja v različnih evropskih državah. Evropska tradicija organizacij tretjega sektorja
v okviru ˝socialne ekonomije˝ tudi postavlja pod vprašaj ameriško delitev na ˝for-profit˝ in
˝non-profit organizations˝, kajti pravni redi evropskih držav poznajo nekaj pravnoorganizacijskih oblik, ki po mnenju Eversa in Lavilla spadajo med organizacije ˝socialne
ekonomije˝, kot npr. ˝mutual company˝ (vzajemna družba), ˝mutual aid societies˝ (društvo
za vzajemno pomoč) in ˝cooperative˝ (zadruge). Zato v tem (evropskem) kontekstu naj ne
bi potekala razmejitvena črta med profitnimi in neprofitnimi organizacijami, temveč med
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kapitalističnimi organizacijami in organizacijami socialne ekonomije, saj se slednje bolj
ukvarjajo z ustvarjanjem kolektivne blaginje kot pa z vračanjem pridobljenih sredstev v
individualne investicije. Zavoljo omenjenega, kot tudi zavoljo zgodovinskih korenin
zadružništva v Sloveniji118, smo tudi v tokratni empirični raziskavi šteli zadruge med nevladne
organizacije, čeprav to pomeni določeno odstopanje od zgoraj predstavljene definicije
(Salamon in Anheier), vendar velja omeniti, da to v osnovi ne skrivi slike nevladnega sektorja,
saj v Sloveniji deluje le 22 zadrug, kar predstavlja 0,1% vseh organizacij.

5.4 Statistika, klasifikacije
V mednarodnem merilo je danes na obravnavanem področju najbolj uporabljena klasifikacija
Mednarodna klasifikacija neprofitnih organizacij – ICNPO (International Classification of
Nonprofit Organizations)119 ki so jo izoblikovali raziskovalci v okviru John Hopkins
Comparative Nonprofit Sector Project (Salamon, 1996), ki zajema organizacije po zgoraj
navedenih kriterijih, v temelju pa razvršča obravnavane organizacije v 12 kategorij:
1. področje kulture/umetnosti ter rekreacije/športa,
2. področje izobraževanja in raziskovanja,
3. področje zdravstva,
4. področje socialnega varstva,
5. področje zaščite okolja/varstva živali,
6. področje razvoja lokalnih skupnosti in stanovanja,
7. področje prava, zagovorništva, in politike,
8. področje nabiranja sredstev/financiranja neprofitnih organizacij in promocije voluntarizma,
9. področje mednarodnega delovanja,
10. področje religij,
11. področje poslovnega in poklicnega združevanja,
12. drugo, česar ni mogoče razvrstiti v nobeno od področij.
Na temelju te klasifikacije, ki vnaša red in omogoča primerljivost, so bile opravljene številne
mednarodne empirične raziskave (Salomon 1997, 2004)
Evropski statistični urad ter OZN
Klasifikacija, ki jo je razvil Evropski statistični urad – EUROSTAT, se imenuje NACE (Statistical
Classification of Economic Activities). Omeniti velja, da je ta klasifikacija v veliki meri
usklajena s klasifikacijo OZN, poimenovana ISIC (International Standard Industrial
Classification).
NACE razvršča neprofitne organizacije po področjih delovanja, zato jih lahko v okviru te
klasifikacije zasledimo na področjih izobraževanja, raziskovanja in razvoja, zdravstva,
rekreacije in kulture ter drugih področjih.
ISIC pa razvršča neprofitne organizacije po področjih izobraževanja, zdravstva in socialnega
dela ter drugih področjih.

Slovenija
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V Sloveniji uporabljamo Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD). Ta predstavlja obvezen
nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju,
posredovanju in izkazovanju podatkov, povezanih z dejavnostjo. Standardna klasifikacija
dejavnosti se uporablja za določanje glavne dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov
in njihovih delov za potrebe uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov ter za potrebe
statistike in analitike v državnem in mednarodnem merilu na različnih ravneh primerjanja in
odločanja.
Omeniti velja, da se slovenska Standardna klasifikacija dejavnosti vsebinsko in strukturno
skoraj povsem ujema z NACE, torej klasifikacijo dejavnosti, obvezno za EU.
SKD je hierarhično razčlenjena ter ima 17 področij, 60 oddelkov, 221 skupin, 501 razred in
576 podrazredov.
V okviru CRP projekta je Fakulteta za družbene vede za potrebe raziskave uporabila definicijo
John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, v skladu s katero smo vključili nevladne
organizacije, ki so lahko v Sloveniji registrirane kot:
- društva (evidenco vodi Ministrstvo za notranje zadeve – register društev),
- ustanove (Ministrstvo za notranje zadeve – register),
- zasebni zavodi (AJPES),
- zadruge (kombinirani seznam Skupnosti kooperativ in podatki AJPES),
- cerkvene organizacije (AJPES in seznam Škofijskih Karitas Koper, Ljubljana in Maribor),
-podjetja za zaposlovanje invalidov (AJPES in spisek članic Zavoda invalidskih podjetij
Slovenije).
V okviru empiričnega dela naše raziskave smo iz spiska društev Ministrstva za notranje
zadeve oblikovali 14 področij delovanja društev, pri čemer se ta področja v večji meri
pokrivajo s klasifikacijo ICNPO. Omeniti pa velja problem iz prakse, kajti določenih organizacij
vse upravne enote v Sloveniji ne uvrščajo pod isto kategorijo: npr. Društvo Sožitje je v UE
Ajdovščina (in tudi v večini UE) uvrščeno v skupino Invalidska društva, medtem ko je v UE
Domžale uvrščeno pod 'Društva obolelih'. Zato se lahko zgodi, da vsa proučevana področja po
različnih regijah ne pokrivajo popolnoma podobnih organizacij.
Tabela : Področja delovanja društev:
Področje
Kultura in umetnost

Šport in rekreacija

Skupine iz spiska društev MNZ
- Dramska društva
- Glasbena društva
- Plesna društva
- Likovna društva
- Literarna društva
- Filmska društva
- Druga kulturna in umetniška društva
- Atletska društva
- Gimnastična društva
- Košarkaška društva
- Nogometna društva
- Rokometna društva
- Odbojkarska društva
- Hokejska društva
- Smučarska društva in za druge zimske športe
- Kotalkarska in društva za umetnostno drsanje
- Kolesarska društva
- Društva Avto-moto športov
- Plavalna društva in društva za vaterpolo
- Veslaška društva
- Društva za druge vodne in podvodne športe
- Društva za tenis in squash
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Izobraževanje in
raziskovanje
Zdravstvo

Badmintonska društva
Društva za namizni tenis
Društva za golf
Kegljaška društva
Balinarska društva
Strelska in lokostrelska društva
Boksarska društva
Društva za borilne veščine
Društva za zračne športe
Društva za konjeniške športe
Društva za športni ples
Jamarska društva
Planinska društva, plezalna in alpinistična društva
Taborniška in skavtska društva
Rekreacijska društva
Društva za miselne športe
Druga športna in rekreativna društva

- Društva obolelih
- Društva za pomoč in samopomoč
Socialno varstvo
- Društva Rdečega Križa
- Invalidska društva
- Društva prijateljev mladine
- Društva Lions in Rotary
- Druga društva za pomoč ljudem
Varstvo okolja
- Društva za varstvo okolja
Zaščita rastlin in živali - Lovska društva
- Ribiška društva
- Čebelarska društva
- Društva ljubiteljskih rejcev živali
- Društva za varstvo živali
- Gobarska društva
- Druga društva za gojitev, vzrejo ter varstvo živali
- Turistična in hortikulturna društva
Razvoj lokalne
- Strojna združenja
skupnosti
- Društva za ohranjanje običajev
(stanovanjsko
- Druga društva za razvoj kraja
področje, turistični
razvoj, zaposlovanje
in usposabljanje)
Pravno svetovanje in - Društva za varstvo človekovih pravic
zagovorništvo
Mednarodno
sodelovanje in
povezovanje
Poslovno, poklicno in - Znanstvena društva
stanovsko
- Društva za razvoj gospodarstva
združevanje
- Društva za razvoj kmetijstva
- Društva za razvoj družbenih ved in dejavnosti
- Društva za razvoj naravoslovnih ved in dejavnosti
- Društva za razvoj tehnične kulture
- Društva kmetic in kmetov
- Druga izobraževalna, strokovna in poklicna društva
- Druga stanovska društva
Interesno
- Društva upokojencev
združevanje
- Društva veteranov
družbenih skupin
- Društva častnikov
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Požarno varstvo in
zaščita pred
naravnimi nesrečami
Drugo

-

Mladinska in študentska društva
Nacionalna društva
Društva mednacionalnega prijateljstva
Gasilska društva

-

Avto moto društva
Verska društva
Društva za kakovost življenja
Društva mejnih ved
Druga društva za duhovno življenje
Društva zbirateljev
Društva za družabne igre
Počitniška in popotniška društva
Druga društva

5.5 Ustanovitev
5.5.1

Ustanove

Ustanovo lahko ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna oseba120. Za razliko od društev,
zakon tujcem ne določa dodatnega pogoja, da morajo ti imeti pred ustanovitvijo stalno ali
začasno bivališče v Sloveniji že vsaj eno leto.
Ustanovi se lahko s pravnim poslom med živimi (lahko jo ustanovi tudi ena sama oseba, ki
sprejme akt o ustanovitvi in ne gre neposredno za posel med več osebami) ali s pravnim
poslom za primer smrti.
Ustanovitelj mora sprejeti akt o ustanovitvi oziroma, če je ustanoviteljev več, se ustanovitveni
akt običajno imenuje pogodba o ustanovitvi. Ta mora vsebovati121:
1.) Ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja; če je ustanoviteljev več je potrebno
v akt o ustanovitvi navesti vse. Zakon posebej ne določa, da je potrebno v primeru
pravnih oseb kot ustanoviteljev, potrebno navesti tudi ime zakonitega zastopnika,
čeprav bi to bilo smiselno. Za sedež pa zakon določa, da mora biti ta v Republiki
Sloveniji, kar je smiselno, saj bi se sicer postavilo vprašanje smotrnosti pristojnosti
slovenskih ministrstev za registracijo ustanov, ki niso v Sloveniji. Po drugi strani pa bi
tudi tuja ustanova (s sedežem izven Slovenije) lahko želela delovati tudi na območju
Slovenije, a tega ne bi mogla. Rešitev za takšno situacijo je urejena za tuja
(mednarodna društva), ki lahko za delovanje v Sloveniji dobijo posebno dovoljenje in
takšna rešitev bi bila primerna tudi za ustanove.
2.) Ime in sedež ustanove; ime ustanove mora vsebovati besedo ustanova, dodana pa
mora biti tudi označba namena, ustanovitelja ali druga dodatna označba, ki omogoča
jasno in nedvoumno razlikovanje od ostalih že registriranih ustanov122. Za razliko od
ostalih oblik nevladnih organizacij in celo gospodarskih družbe za ime ustanove ni
obvezno, da nakazuje na njeno dejavnost oziroma njene cilje. Zakon določa le
obvezo, da se ime razlikuje od imen drugih ustanov pri čemer je označba namena le
ena od možnosti, saj se lahko isto doseže z označbo ustanovitelja ali celo kakšno
drugo označbo, kar daje ustanoviteljem zelo proste roke. Da ne bi prišlo do zavajanja
in iz razlogov pravne varnosti bi veljalo te omejitve povečati v smislu, da ime
ustanove mora vsebovati označbo njenega namena, lahko pa ima tudi druge
označbe, ki naj jo razlikujejo od drugih ustanov.
120
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4. člen Zakona o ustanovah.
1. odst. 6. člena Zakona o ustanovah.
1. odst. 15. člena Zakona o ustanovah.
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Dodatno zakon določa tudi pogoje za uporabo besede fundacija v imenu pravnih oseb in
sicer imajo to pravico tiste pravne osebe, ki so ustanovljene za splošnokoristne ali
dobrodelne namene in tega ne opravljajo kot pridobitno dejavnost123. Velja poudariti,
da ni nujno, da gre za pravne osebe, ki so ustanovljene kot ustanove, temveč gre
lahko tudi za druge pravno-organizacijske oblike, kar zakon dodatno pove tudi s tem,
da se takšne pravne osebe vpišejo v register po zakonu, po katerem so ustanovljene.
Določba ni primerna, saj so splošnokoristne lahko tudi druge organizacije (npr.
zavodi, društva s statusom humanitarne organizacije, ki so splošnokoristne
humanitarne organizacije124, ki so še posebej blizu opisani definiciji »dobrodelne
organizacije«). Čeprav se to v praksi ne dogaja, bi takšne organizacije (društva) lahko
v svoja imena dodajala besedo fundacija. Ker pa morajo slednji imeti na podlagi
zakona o društvih označbo, da gre za združevanje po zakonu o društvih125 bi lahko
prišlo do zavajajočih imen kot so »društvo fundacija…«. Tudi nekatera druga stališča
nasprotujejo uporabi besede »fundacija« kot opredelitev pravne osebe in predlagajo
kvečjemu uporabo besede »sklad«, namesto izraza ustanova126. V kolikor bi se
uporaba besede fundacija dopustila tudi drugim pravnim osebam, je potrebno
poskrbeti, da imajo te označeno v svojem imenu oziroma firmi tudi svojo pravo
statusno obliko, kljub temu pa bi to lahko povzročalo zmedo, saj se fundacije
pogovorno pogosto enači z ustanovami127.
Ime ustanove lahko vsebuje tudi ime republike (Slovenija), občine, ali mesta, če
pridobi od njihovih pristojnih organov ustrezno dovoljenje. Takšno dovoljenje pa ni
potrebno, če je ustanovitev republika, občina ali mesto samo128. Prav tako lahko ime
vsebuje tudi ime zgodovinske ali druge umrle pomembne osebnosti, če ustanovitelj
pridobi privolitev njenih dedičev129. Pri taki ureditvi je ministrstvu kot registrskemu
organu povsem prepuščeno, da samo odloči ali gre za zgodovinsko ali pomembno
osebnost ali ne, saj zakon ne določa nobenih dodatnih kriterijev. Prav tako ostaja
nerešeno, kako naj ustanovitelj dokaže, da je pridobil soglasja vseh dedičev, saj
zakon ne določa ali mora zbrati vse sklepe o dedovanju, pa tudi sicer bi bil postopek
dedičev s strani ministrstva dokaj zapleten (primerjava izpiskov iz matične knjige,
knjige umrlih in sklepov o dedovanju).
3.) Navedbo ustanovitvenega premoženja in njegove vrednosti; ustanovitveno
premoženje je lahko denar, premičnine, nepremičnine in druga premoženjska
upravičenja (npr. prenosljive pravice). V primeru, da gre za denar mora biti ta
nakazan na ustrezen račun130, če pa gre za nedenarna sredstva morajo le-ta biti
ocenjena s strani uradno zapriseženega sodnega cenilca131. Ureditev je ustrezna, saj
omogoča dvoje: višino ustanovitvenega premoženja lahko ustreza potrebam in
namenu vsake ustanove, kar presodi registrski organ, saj ni številčno določene
najnižje meje, kot npr. pri nekaterih gospodarskih družbah in pa možnost ustanovitve
ustanove z dokaj nizkim ustanovnim kapitalom. Slednje je pozitivno iz razloga, saj
ustanove lažje pridobivajo dodatna sredstva, ko so že registrirane132.
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1. odst. 34. člena Zakona o ustanovah.
Zakon o humanitarnih organizacijah loči tri vrste humanitarnih organizacij: splošne dobrodelne
organizacije, organizacije za kronične bolnike in organizacije za samopomoč. Prve so lahko namenjene
tudi reševanju socialnih stisk ljudi, kar je lahko tudi razdeljevanje raznih dobrin.
125
1. odts. 4. člena Zakon o društvih.
126
Trstenjak, V. (1997), str. 149.
127
Trstenjak, V. (1997), str. 241.
128
2. odst. 15. člena Zakona o ustanovah (ki napotuje na Zakon o zavodih) v povezavi s 3. odst. 13.
člena Zakona o zavodih.
129
2. odst. 15. člena Zakona o ustanovah (ki napotuje na Zakon o zavodih) v povezavi s 4. odst. 13.
člena Zakona o zavodih.
130
2. odst. 9. člena Zakona o ustanovah.
131
3. odst. 9. člena Zakona o ustanovah.
132
podobno ugotavlja tudi Trstenjak, V. (1997), str. 316, ki pravi, da najmanjšega ustanovitvenega
premoženja za ustanovo ni treba določati in dodaja, da naj bo zagotovljena tudi ustanovitev ustanove z
manjšim premoženjem, če to ustreza namenu ali če nesporno izhaja, da bo ustanova prejemala reden
dotok sredstev.
124
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4.) Namen ustanove; namen ustanove mora biti splošnokoristen ali dobrodelen133.
Namen je splošnokoristen, če je ustanova ustanovljena za namene na področjih
znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja134 in drugo. Zakonodaja ustanove
ne omejuje s predpisanimi področji dela, temveč pušča to odprto, kar gre oceniti kot
pozitivno. Namen ustanove pa je dobrodelen, če je ustanova ustanovljena z
namenom pomagati osebam, ki so pomoči potrebne135. Za oba namena velja, da
mora biti krog oseb, ki pridejo v poštev kot koristniki omejen, vendar ni poimensko
določen ali omejen le na člane družine136. Za razliko od nekaterih tujih ureditev (npr.
v Nemčiji, Avstriji, Švedski ali Danski) ustanova po slovenski zakonodaji ne more
zasledovati zasebnega (privatnega) pomena v smislu, da so njeni koristniki npr.
družinski člani ustanovitelja (več o tujih ureditvah v poglavju 4.3 Pregled primerjalne
pravne ureditve ustanovitve nevladnih organizacij). Ne glede na dopustnost ustanov
z zasebnimi nameni pa ustanovitelj ne more ustanove ustanoviti zase, kar opozarjajo
tudi avtorji liberalnejših stališč glede dopustnosti opredelitve namena ustanov137.
Namen ustanove je glede na določbe prav tako praviloma trajen138, kar pomen, da
element trajnosti ni obvezen in je dopustna tudi ustanova z omejenim trajanjem.
5.) Način in postopek imenovanja članov uprave; kakšen naj bo ta način ali okvir
postavitve zakonsko ni določen, kar daje ustanovitelju veliko stopnjo avtonomije.
Zanimivo pa je, da zakon dopušča tudi možnost, da akt o ustanovitvi ne vsebuje
določil o načinu in postopku imenovanja članov uprave in določa, da se to določi s
pravili ustanove139. V praksi bi to pomenilo, da registrski organ ne sme zavrniti
registracije, če akt o ustanovitvi ne vsebuje teh določb, saj bi jih ustanova lahko
kasneje uredila v pravilih. Na ta način ni smiselno, da se to točko opredeli kot
element akta o ustanovitvi, če zakon sam kasneje določa, da ni obvezna. Pri tem
mora biti ministrstvo pozorno, da pozove na dopolnitev pravil, če se način in
postopek imenovanja ne uredi niti v njih. V določenih primerih statut niti ne bi bil
obvezen, če bi akt o ustanovitvi že imel vse potrebne elemente za delovanje ustanove
in je bil npr. sestavljen pri notarju, ki je lahko za kaj takega tudi poskrbel.
6.) Poimenske člane prve uprave; ustanovitelj mora v aktu o ustanovitvi imensko navesti
člane prve uprave, pridobiti pa mora tudi njihova soglasja k svojemu imenovanju140.

Poleg omenjenega, zakon določa, da lahko akt o ustanovitvi ustanove vsebuje tudi druge
določbe, pomembne za delovanje ustanove. V praksi gre običajno za razne kriterije
neodvisnost in strokovnosti članov uprave, določbe, ki omogočajo pregledno delovanje
ustanove in podobno.
V primeru, da je ustanova ustanovljena s pravnim poslom za primer smrti in v njem niso
določeni ime, sedež ter poimenski člani prve uprave, jih določi registrski organ. Zakonodajalec
je tu postavil na prvo mesto upoštevanje zapustnikove (ustanoviteljeve) volje, za kaj naj se
porabijo njegova sredstva pred avtonomijo ustanove kot osebe zasebnega prava, saj zakon
dopušča državnemu organu, da sam določi ime, sedež in celo poimensko člane prve uprave.
Morda bi bilo bolj smiselno, da se oblike takšnih poslov oziroma aktov o ustanovitvi za primer
smrti omeji na tiste, ki te elemente vsebujejo (da to ne more biti lastnoročna oporoka, ker ni
podvržena preverjanju registrskega ali drugega državnega organa; več o oblikah aktov o
ustanovitvi v poglavju 5.6 Registracija).
Za razliko od društev in zavodov pri ustanovi v temeljnem aktu ni potrebno opredeliti katere
dejavnosti ta opravlja in na katere načine se financira, čeprav iz namena preglednosti
delovanja do donatorjev nekateri ustanovitelji dodajo tudi slednje. Zakon namreč določa, da
133
134
135
136
137
138
139
140

1. odst. 2. člena Zakona o ustanovah.
2. odst. 2. člena Zakona o ustanovah.
3. odst. 2. člena Zakona o ustanovah.
4. odst. 2. člena Zakona o ustanovah.
Trstenjak V. (1997). str. 77.
1. odst. 2. člena Zakona o ustanovah.
4. odst. 6. člena Zakona o ustanovah.
3. odst. 7. člena Zakona o ustanovah.
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lahko ustanova opravlja vse dejavnosti, ki so nujne za uresničitev namena, za katerega je
ustanovljena ali če so te namenjeni njeni promociji, če zakon ne določa drugače141.

5.5.2

Zavodi

Zavod lahko ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna oseba, če ni za posamezne dejavnosti
ali posamezne vrste zavodov z zakonom določeno drugače142. Podobno kot pri ustanovah
zakon tujcem ne določa dodatnega pogoja, da morajo ti imeti pred ustanovitvijo stalno ali
začasno bivališče v Sloveniji že vsaj eno leto kot to velja pri društvih.
Zavod se lahko ustanovi, če so zagotovljena sredstva za ustanovitev in začetek dela
zavoda143, ustanovitelj pa mora sprejeti akt o ustanovitvi. Če je ustanoviteljev več, se akt v
praksi, podobno kot pri ustanovah, imenuje pogodba o ustanovitvi.
Akt o ustanovitvi mora vsebovati:
1.) Ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja; če je ustanoviteljev več, je potrebno
v aktu o ustanovitvi navesti vse. Podobno kot pri ustanovah, bi bilo smiselno, da se v
primeru pravnih oseb kot ustanoviteljev predpiše tudi navedbo njihovih zastopnikov.
V primeru, da gre za ustanovitelja, ki je tujec, je praksa sodišč različna – nekatera
zahtevajo listinsko dokazilo o ustanovitelju v smislu izpiska iz rojstne matične knjige,
potrdila o bivališču ali kaj podobnega, iz česar je razvidno, da ime ni izmišljeno (za
državljane Republike Slovenije je to lažje preverljivo, ker je potrebno predložiti tudi
številko EMŠO, dodatna dokazila pa niso potrebna). Če je ustanovitelj pravna oseba,
sodišča praviloma ne zahtevajo sklepa njenega pristojnega organa o ustanovitvi
zavoda, čeprav bi iz razlogov pravne varnosti to bilo povsem na mestu. Razlog gre
iskati tudi v odsotnosti takšne določbe v zakonu o zavodih. Po drugi strani pa takšen
dodaten pogoj za seboj potegne dodatno delo sodišča kot registrskega organa. Če bi
sodišče preverjalo tudi sklep takšnega organa, bi bilo smiselno, da preveri, če je tak
organ tudi v resnici pristojen za sprejem takšne odločitve, za kar pa bi potrebovalo
tudi ustanovitvene akte, statute ali druge akte pravnih oseb kot ustanoviteljev, kar
lahko še dodatno zaplete postopek. Potrebno pa je vedeti, da takšnih dilem o
pristojnosti načeloma v večini pravnih oseb ni, ker so pristojnosti že zakonsko v veliki
meri določene (npr. uprava pri ustanovi, večina vseh družbenikov v družbi z
neomejeno odgovornostjo in podobno). Ni pa situacija jasna v primeru, če je
ustanovitelj društvo, ki ima zelo veliko stopnjo avtonomije pri svojem upravljanju in
sodišče zgolj na podlagi pravno-organizacijske oblike ne bi moglo vedeti, kateri organ
je pristojen za odločitev o ustanovitvi nove pravne osebe. Rešitev bi morda veljalo
iskati v tem, da je potrebno predložiti ustrezen sklep pristojnega organa, akt iz
katerega sklep črpa svojo pravno podlago in organ svojo pristojnost, pa le v primeru,
če to sodišču (ki mu je zakonodaja znana) ni znano – npr. pri društvih.
2.) Ime in sedež zavoda; ime zavoda mora vsebovati označbo, ki navaja na dejavnost in
sedež zavoda144. Določba, da mora ime zavoda vsebovati označbo dejavnosti
ustanoviteljem običajno ne povzroča težav, ne upoštevajo pa se določila, da mora
vsebovati ime tudi sedež zavoda. Slednjega pogosto ne upoštevajo tudi sodišča in
registrirajo zavode, tudi če iz imena ni razviden sedež zavoda.
V zvezi z imenom republike, občine in mesta veljajo za zavod enake določbe kot za
ustanovo, kar pomeni, da je potrebno dovoljenje njihovih pristojnih organov145. Na
mestu je opomba, da v Sloveniji nimamo ločenih organov lokalne samouprave občin
in mest in bi v obeh primerih o tem odločil mestni svet občine. Ime zavoda lahko
vsebuje ime zgodovinske ali druge umrle pomembne osebnosti, za kar je potrebna
141
142
143
144
145

5.
2.
7.
1.
3.

odst. 2. člena Zakona o ustanovah.
člen Zakona o zavodih.
člen Zakona o zavodih.
odst. 13. člena Zakona o zavodih.
odst. 13. člena Zakona o zavodih.
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privolitev njenih zakonitih dedičev146. Pri tem naletimo na isti problem dokazovanja
pridobljenih soglasij in obstoja dedičev, kot pri ustanovah. Posebnost imena zavoda
pa je ta, da je lahko sestavni del imena tudi znak ali grafična oblika imena147.
Možnost je dobrodošla, a pri tem ni jasno, kako bi zavod sploh lahko uspešno
registriral grafično podobo kot del svojega imena. Obrazca za vpis imena zavoda v
sodni register UST-0 in UST-1148 sta sestavljena tako, da predvidevata le ime
sestavljeno iz črk, dodatno omejitev predstavljajo tudi predpisi o vpisu v sodni
register, ki določajo, da se lahko vpisuje le slovenske črke in nekatere tuje črke brez
dodatnih oznak149.
Zavod ima lahko tudi skrajšano ime, pri čemer zakon dodatnih omejitev v zvezi s tem
ne postavlja. Sodna praksa pa postavlja pogoje, da mora med kratkim imenom in
(dolgim) imenom obstajati neka povezava v smislu enake besede, začetnic dolgega
imena in podobno, kar je povsem smiselno. Nekatera sodišča zahtevajo v kratkem
imenu tudi oznako pravno-organizacijske oblike, nekatera pa to zahtevajo tudi za
dolga imena, čeprav za to ni zakonske osnove, bi pa verjetno bila smiselna (čeprav
dosti zavodov namesto oznake zavod uporabi besede »center«, »inštitut«,
»gledališče« in druge).
Zakon tudi določa, da v sodnem registru pri istem sodišču ne sme biti vpisano pod
istim imenom dvoje ali več zavodov, ki opravljajo enako dejavnost150. Zakonodajalec
je verjetno skušal onemogočiti, da bi več zavodov, ki opravljajo isti dejavnost imelo
isti element v imenu ali večji del imena isti, a se določba lahko bere tudi v smislu, da
lahko obstajata dva zavoda s povsem istim imenom, če opravljata različne dejavnosti
(kar je sicer težko, ker mora že ime vsebovati označbo o dejavnosti). Smiselno bi bilo
določiti, da zavod ne more imeti željenega imena, če zavod s tem imenom že obstaja
ali če se ne razlikuje dovolj jasno od imena že ustanovljenega zavoda v Republiki
Sloveniji in ne le na sodnem registru registrskega Okrožnega sodišča, kjer se
registrira. V primeru podobnega ali zamenljivega imena pa se prizadetemu, prej
ustanovljenemu zavodu dovoli določeno sodno varstvo varovanja svojega imena.
3.) Dejavnosti zavoda; ustanovitveni akt mora določati katere dejavnosti bo zavod
opravljal in jih ustanovitelj želi registrirati, označene na podlagi Uredbe o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti. Zakonodaja ne predpisuje katere
dejavnosti iz omenjene klasifikacije zakon sme ali ne sme opravljati, tako da je
potrebno izhajati iz splošnih določil zakona o zavodih, da zavodi opravljajo dejavnosti
vzgoje, izobraževanja, znanosti in druge, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje
dobička. Gre torej za široko zastavljene dejavnosti, ki niso zakonsko vsebinsko
omejene. Sodišče ima pri registraciji dejavnosti svobodno odločitev katere dejavnosti
zavoda bo registriralo in katere ne. Da bi ustanovitelji dosegli vpis vseh dejavnosti in
ker ni predpisa, ki bi na splošno določal kaj zavod sme opravljati in kaj ne,
ustanovitelji v akte o ustanovitvi zapisujejo tudi opise dejavnosti zavoda, razlage
zakaj katero dejavnost zavod potrebuje, katere zakonske namene bo z izvajanjem
dejavnosti izpolnjeval in podobno. Kljub temu sodišča pogosto zelo restriktivno
presojajo katere dejavnosti bo zavodu dovolilo in katere ne, pri čemer so
najpogostejše zavrnitve tržnih dejavnosti, proizvodnje pa tudi socialno varstvenih
dejavnosti v zasebnih zavodih. Sodišča pogosto zavračajo registracijo omenjenih
dejavnosti brez posebne zakonske podlage z razlogi, da »ne gre za zavodske
dejavnosti«151 in da naj ustanovitelj pridobi ustrezna dovoljenja za te dejavnosti152.
Omenjena praksa sodišč ima sledeče pomanjkljivosti:
146

4. odst. 13. člena Zakona o zavodih.
5. odst. 13. člena Zakona o zavodih.
148
priloga k Pravilniku o obrazcih predlogov za vpis podatkov v sodni register.
149
9a. člen Pravilnika o vodenju sodnega registra.
150
3. odst. 14. člena Zakona o zavodih.
151
Odredba Srg 3065/2005 z dne 08.04.2005 Okrožnega sodišča v Ljubljani tako ugotavlja, da
»dejavnosti oglaševanja, podjetništva in poslovnega svetovanja niso zavodske dejavnosti« in se ne
spušča v ugotavljanje povezave z namenom ustanovitve zavoda.
147
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Zakonodaja ne predpisuje, katere dejavnosti lahko zavod opravlja in katere
ne (razen izjem po posameznih področjih153) in je večina zavrnitev
neupravičena, saj gre za dejavnosti, ki služijo zasledovanju namena zavoda,
ki pa za sodišče ni sporno
- Ustanovitelji ne morejo ugoditi zahtevam sodišča, da predložijo ustrezna
dovoljenja, saj zavodi kot pravne osebe takrat še niso ustanovljeni in niso
pravne osebe, ter za dovoljenje niti ne morejo zaprositi, kaj jih šele pridobiti
- Sodišča pogosto zahtevajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jih
zakonodaja sploh ne predvideva (npr.: za 85.322 Dejavnost invalidskih
organizacij, kjer Zakon o invalidskih organizacijah ne predvideva nikakršnih
dovoljenj, za 85.323 Dejavnost dobrodelnih organizacij, kjer tudi Zakon o
humanitarnih organizacijah ne predvideva nikakršnih dovoljenj, 85.323
Druge socialne dejavnosti, čeprav gre glede na Pojasnila Standardne
klasifikacije dejavnosti za zasebno delo na področju socialnega varstva, kjer
pa Zakon o socialni varnosti ne predvideva (vedno) dovoljenj, in podobno).
- Zakon sam določa, da zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta
namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je ta ustanovljen154, kar izrecno
dovoljuje registracijo tudi gospodarskih dejavnosti (npr. proizvodnje), če je ta
povezana z namenom ustanovitve. Slednje je potrdilo tudi Višje sodišče v
Ljubljani, ki je dovolilo vpis dejavnosti 55.400 točenje pijač kot gospodarsko
dejavnost, ki je namenjena kakovostno boljši organizaciji kulturnih
dogodkov155
- Prav tako zakon določa, da zavod ne sme opravljati dejavnosti, dokler
pristojni organ ni izdal odločbe, da so izpolnjeni pogoji, za opravljanje
dejavnosti. To dodatno določa, da ne bi smelo biti ovir za registracijo
kakršnih koli dejavnosti, saj jih zavod ne bi smel opravljati, če ne pridobi
ustreznih dovoljenj.
4.) Določbe o organih zavoda; zakon že sam postavlja določene okvirje upravljanja
zavoda in njegove obvezne organe, dodatno pa določa, da to urejajo tudi pravila
zavoda. Namen ustanovitvenega akta je torej ta, da skladno z zakonskimi okvirji
postavi temelje delovanja organov zavoda (npr. mandat direktorja, obstoj
strokovnega vodje, število članov v svetu zavoda), podrobnejše določbe pa se
kasneje uredi v pravilih (način in postopke imenovanja, glasovanja, vabljenja in
podobno).
5.) Sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela; zakonsko višina
teh sredstev ni določena, kar omogoča ustanoviteljem, da ta prilagodijo potrebam
zavoda, glede na njihove namene. Sodišče samo presoja ali namenjena sredstva
zadoščajo za začetek dela zavoda ali ne. V praksi prihaja do zelo nasprotujočih
postopkov – nekaterim sodiščem zadošča zaveza ustanovitelja v aktu o ustanovitvi,
da bo zagotovil vso potrebno opremo in sredstva za začetek dela zavoda, spet druga
zahtevajo denarna sredstva, pa čeprav minimalna (npr. 20.000,00 SIT), obstajajo pa
tudi primeri, ko sodišče zavrne takšna sredstva, češ da zavod ne more imeti
»ustanovitvenega kapitala« in ga mora ustanovitelj zbrisati iz ustanovitvena akta in
zahteve za vpis zavoda v sodni register156.
-

152

Odredba Srg 2005/11123 Okrožnega sodišča v Ljubljani tako nalaga predlagatelju vpisa zavoda v
sodni register, naj predloži dovoljenje za opravljanje dejavnosti 85.322 Dejavnost invalidskih organizacij,
85.223 Dejavnost dobrodelnih organizacij, 91.330 Dejavnosti drugih članskih organizacij in druge.
153
Tako npr. zavod ne sme prirejati klasičnih iger na srečo, kot svoje dejavnosti, saj sme to le pravna
oseba, ki je organizirana kot delniška družba in ima svoj sedež v Republiki Sloveniji (30. člen Zakona o
igrah na srečo).
154
1.odst. 18. člena Zakona o zavodih.
155
Sklep IC Cpg 7/2003 z dne 20.03.2003 Višjega sodišča v Ljubljani.
156
Odredba Srg 593/2005 z dne 21.04.2005 Okrožnega sodišča v Kranju tako nalaga predlagatelju
zasebnega zavoda, da naj izbriše iz predloga za vpis osnovni kapital, ker se »po sedaj veljavni
zakonodaji vpisuje samo pri kapitalskih družbah in zadrugah«, po drugi strani pa z isto odredbo zahteva
uskladitev z Zakonom o gospodarskih družbah, čeprav se Zakon o zavodih na slednjega nikjer ne
sklicuje.
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6.) Vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda; načeloma ni omejitev
virov s katerimi, bi se zavod lahko financiral, tako da skušajo ustanovitelji v praksi
zajeti čim več možnih vrst pridobivanja sredstev, četudi jih kasneje ne uporabijo.
Običajno so ti viri: donacije, darila, javna sredstva, prihodki iz lastne dejavnosti in
subvencije.
7.) Način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja
sredstev za delo zavoda; kakšen je takšen način zakon ne določa in sta zadevi
prepuščeni ustanoviteljem. V praski ustanovitelji v sami fazi ustanavljanja takšne
situacije in načine opredelijo na splošno – da o tem odloči svet zavoda, da se to
opredeli v statutu, s čimer se postavlja vprašanje smiselnosti, da je to obvezen
element ustanovitvenega akta. Zakon namreč že tako ali tako določa, da zavodi niso
ustanovljeni za pridobivanje dobička in da se sme presežek prihodkov nad odhodki
uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi določeno
drugače157. Prav tako so zavodi zavezanci tudi po Zakonu o finančnem poslovanju
podjetij158, ki jih zavezuje kako ravnati v primeru nelikvidnega in nesloventnega
poslovanja.
Zanimivo je tudi, da zakon daje možno drugačne ureditve uporabe presežka
prihodkov nad odhodki v ustanovitvenem aktu, saj določa, da presežek prihodkov nad
odhodki sme uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o
ustanovitvi drugače določeno159. To bi lahko nakazovalo, da bi se ta lahko celo delil
med ustanovitelje, če bi se tako določilo v aktu o ustanovitvi. A še vedno seveda
obstaja splošna določba, da zakon ne more biti ustanovljen za namene pridobivanja
dobička, znotraj tega pa bi ustanovitelji verjetno lahko določili namen zavoda, ki je
skladen z zakonom, in da opravlja določene gospodarske dejavnosti, povezane z
namenom (kar ni nič spornega), da pa so ustanovitelji v določenem delu upravičeni
do delitve presežka prihodkov nad odhodki.
8.) Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu; zakon že sam
določa, da je zavod odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi s katerimi razpolaga160,
tako da se ta obveznost v aktu o ustanovitvi ne more spremeniti in ni povsem jasno
kaj je s tem želel zakonodajalec. Pravice zavoda lahko omeji ustanovitelj in s tem
povečuje svoj vpliv pri upravljanju zavoda, s tem da na določene odločitve veže svoje
soglasje. Rešitev je seveda smiselna, a problem lahko nastane v razmerju do tretjih
dobrovernih strank s katerimi zavod posluje, ki niso seznanjene s takšnimi
omejitvami, saj se pravice zavoda ne vpisujejo v sodni register (se pa vpisujejo
omejitve zakonitega zastopnika zavoda, kar bi lahko bila delna rešitev v tej smeri).
9.) Določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda; zakon ustanovitelju daje
možnost, da ni odgovoren za obveznosti zavoda, če tako določi v aktu o ustanoviti,
isto pa velja če kakšen zakon tako določa. Če tega ne določa, za obveznosti zavoda
odgovarja161. Zakon ne onemogoča, da ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda,
a le do določene višine, kar se ocenjuje kot koristno.
10.)Medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda; koristna je možnost, da
lahko ustanovitelj določi v aktu o ustanovitvi medsebojne pravice in obveznosti med
seboj in zavodom, čeprav se v praksi tega ne poslužujejo veliko. V kolikor je
ustanoviteljev več gre običajno za določbe, da ima ustanovitelj pravico do povrnitve
sredstev, ki jih je namenil za začetek dela zavoda ali pa za zavezo ustanovitelja ali
zavoda, da bo drugemu zagotavljal kakšne storitve ali podporo. Pogosto se dogaja,
da ustanovitelji v aktu o ustanovitvi določijo tudi medsebojne pravice in obveznosti,
čeprav zakon določa, da se te uredijo s posebno pogodbo162.
11.)Druge določbe v skladu z zakonom; zakon omogoča ustanovitelju, da doda še druge
določbe, če kateri zakon tako določa, hkrati pa ustanovitelji dodajajo tudi določbe, za
katere sami menijo, da so potrebni ali pomembni za delovanje zavoda.
2.
1.
2.
1.
2.
9.

odst. 48. člena Zakona o zavodih.
člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij.
odst. 48. člena Zakona o zavodih.
odst. 49. člena Zakona o zavodih.
odst. 49. člena Zakona o zavodih.
člen Zakona o zavodih.
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Akt o ustanoviti ustanovitelji običajno sprejmejo v več izvodih, ki vsi veljajo kot izvirniki, pri
čemer je en izvod namenjen registraciji zavoda, ostali pa so namenjeni ustanoviteljem.
Zavod lahko nastane tudi s pripojitvijo, spojitvijo, lahko pa se že obstoječ zavod razdeli v
dvoje ali več zavodov. Zakonodaja pa ne omogoča, da se gospodarski subjekt, ki je tudi
predmet vpisa v sodni register preoblikuje v zavod (možno je le obratno).
Zakon omogoča zavodom tudi povezovanje v skupnost zavodov, tako da z aktom o
ustanovitvi določijo zadeve, ki jih taka skupnost opravlja, potrebujejo pa za to soglasje svojih
ustanoviteljev. Če tako določa akt o ustanovitvi je skupnost zavodov samostojna pravna
oseba. Velja omeniti, da kljub zakonski možnosti ne nastane veliko skupnosti zasebnih
zavodov, čeprav bi takšno povezovanje lahko krepilo nevladni sektor163.

5.5.3

Društva

Društvo lahko ustanovijo osebe, ki so dopolnile 18 let164. Če so ustanovitelji tujci, morajo
imeti v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče več kot eno leto165 (slednje omejitve
zakonodajalec za druge nevladne organizacije ni uvedel). Kljub temu, da zakon ne govori o
točni številki gre določbo razumeti, da so za ustanovitev potrebne najmanj tri osebe (kar že
pomeni množino), med tem ko zgornje meje ni166.
Določbe zakona iz leta 1995 so postavljale strožji kriterij in sicer, da je potrebnih najmanj 10
ustanoviteljev, ki morajo biti državljani Republike Slovenije. Omejitev 10 članov je Ustavno
sodišče razveljavilo167, zaradi neskladja z Ustavo, ki določa da ima vsak pravico, da se
svobodno združuje z drugimi. Omejitev te ustavne pravice bi lahko bila omejena iz razlogov,
ki jih navaja Ustava sama kot so varnost države, javna varnost ali varstvo pred širjenjem
nalezljivih bolezni168 oziroma širše omejitve, da so človekove pravice in temeljne svoboščine
omejene le s pravicami drugih169. Po mnenju Ustavnega sodišča tak razlog sicer lahko pride v
poštev kot ustavno dopusten razlog za določitev najmanjšega števila ustanoviteljev društva,
ni pa to ustavno dopusten splošni razlog.
O sami starostni meji ustanoviteljev Ustavno sodišče ni presojalo, zakonodajalec pa je z
novelo zakona obdržal mejo 18 let iz razloga pridobitve popolne opravilne sposobnosti po
splošnih predpisih170.
Predlog novega zakona o društvih določa le, da lahko društvo ustanovijo najmanj tri poslovno
sposobne fizične ali pravne osebe. Po eni strani predlog tako odpravlja omejitev za tujce,
omogoča pa ustanovitev društva tudi pravnim osebam.
Društvo se lahko ustanovi z namenom združevanja fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi
skupno določenih interesov, ki jih ti opredelijo v svojem temeljnem aktu171 (praviloma se ta v
praksi imenuje statut). Zakon ne določa vsebinsko na katerih področjih lahko društvo deluje
(kot npr. nakazuje to zakonodaja za zavode in ustanove), kar dopušča društvu izredno širok
163

Tako že od leta 2000 obstaja »Zasebna mreža zavodov«, ki povezuje zavode ne glede na področje
dela, a se ni nikoli formalno ustanovila in ni prava oseba.
164
1. odst. 8. člen Zakona o društvih.
165
1. odst. 6. člen Zakona o društvih.
166
Ustavno sodišče je sprejelo mnenje v odločitvi U-I-391/96 z dne 11.06.1998, da se lahko »dva ali
trije že združujejo« in pri tem opozorilo na določbe Zakona o zadrugah, ki pravijo, da lahko zadrugo
ustanovijo najmanj trije ustanovitelji
167
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-391/96.
168
3. odst. 42. člena Ustave Republike Slovenije.
169
3. odst. 15. člena Ustave Republike Slovenije.
170
Obrazložitev členov Spremembe in dopolnitve Zakona o društvih (Zdru-A); Poročevalec Državnega
zbora št. 53 z dne 12.6.1999.
171
1. odst. 1. člena Zakona o društvih.
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spekter delovanja. Omejitev, ki jo zakon postavlja pa je ta, da se društvo ne sme ustanoviti
za opravljanje pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti172. Zakonodajalec pa je
omejil delovanje društva tudi pri določbah o prenehanju društva, saj po samem zakonu
društvo preneha obstajati, če s svojim delovanjem meri na protipravno rušenje ustavne
ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali če spodbuja k neenakopravnosti ali razpihuje
sovraštvo in nestrpnost. Smiselno bi bilo, da lahko registrski organ zavrne že samo
registracijo društva, če je ta ustanovljen za takšne namene, kot pa da ima le možnost
ugotovitve prenehanja društva naknadno. Slednje je že upošteval predlog novega zakon o
društvih (2005).
Na svojem ustanovnem zboru ustanovitelji sprejmejo sklep o ustanovitvi društva, temeljni akt
društva173, določiti pa morajo tudi zastopnika društva. Temeljni akt društva mora vsebovati
najmanj že zakonsko določene sestavine in sicer174:
1.) Ime in sedež društva; iz imena mora biti razvidno, da gre za združevanje po Zakonu
o društvih175, kar v praksi pomeni, da društva v svojem imenu vsebujejo besede kot
so »društvo«, »klub«, združenje« in podobno. Prav tako ime ne sme biti zavajujoče
ali žaljivo176 in ne sme vsebovati besedne zveze Republika Slovenija177. Slednja
omejitev je v primerjavi z drugimi nevladnimi organizacijam blažja, saj imajo druge
omejitve tudi glede imena občin in uporabe besede »slovenski«. V svojem imenu
lahko društvo tako uporabi tudi ime ali del imena državnega organa ali institucije,
gospodarske družbe oziroma zgodovinske ali druge znamenite osebnosti, če
predhodno pridobi njihovo dovoljenje178. Tudi tu ostaja odprto vprašanje presoje kdaj
gre za znamenito osebnost in kako dokazovati vsa potrebna dovoljenja dedičev.
Slednje ureja predlog novega zakona o društvih, ki določa, da je potrebno pridobiti
privolitev zakonca in otrok umrlega, če teh ni, pa privolitev staršev in potomcev do
tretjega kolena. Predlog novega zakona prav tako postavlja strožje kriterije za ime
društva in sicer mora to biti v slovenščini, ne sme biti zavajujoče ali žaljivo in mora
vsebovati besede »društvo«, »klub« ali »združenje«, lahko pa ima tudi dodatek. Ne
postavlja pa predlog nobenih novih omejitev glede uporabe imen občin in mest.
2.) Namen in naloge društva; te ustanovitelji lahko svobodno določijo sami, ne sme pa
biti društvo ustanovljeno za opravljanje pridobitne dejavnosti, kot svoje izključne
dejavnosti179. Določata pa Zakon o humanitarnih organizacijah in Zakon o invalidskih
organizacijah dejavnosti, ki jih morajo društva opravljati in jih tudi imeti zapisane v
svojih temeljnih aktih, da lahko pridobijo status humanitarne oziroma invalidske
organizacije.
3.) Način včlanjevanja in prenehanje članstva; podrobnejših okvirjev zakonodaja tu ne
postavlja, običajno pa društva včlanjevanje uredijo s podpisom pristopne izjave, s
katero se član zaveže spoštovati pravila društva in po njih ravnati. Načini prenehanja
članstva so v praksi običajno štirje: prostovoljni izstop, črtanje (če ne izpolnjuje
obveznosti, kot je plačevanje članarine), izključitev (v primerih hujših kršitev
temeljnih pravil društva o čemer običajno odloča poseben organ kot je častno
razsodišče) in smrt člana.
4.) Način upravljanja društva; tu zakonodajalec dopušča ustanoviteljem visoko stopnjo
avtonomnosti (več o tem v poglavju 5.7 Upravljanje);
5.) Pravice in dolžnosti članov; tudi tu zakonodajalec pušča ustanoviteljem proste roke.
Tipične pravice članov v praksi so sodelovanje v organih društva, seznanitev s
poslovanjem društva in ugodnosti, ki jih društvo nudi le članom. Značilne obveznosti
pa so plačevanje članarine, spoštovanje statuta in varovanje ugleda društva.
172
173
174
175
176
177
178
179

2.
2.
9.
1.
2.
3.
4.
2.

odst. 1. člena Zakona o
odst. 8. člena Zakona o
člen Zakona o društvih.
odst. 4. člena Zakona o
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6.) Zastopanje društva; ustanovitelji lahko sami določijo kdo društvo zastopa, lahko je
teh oseb več, ne glede na to pa se v register društev vpisuje le eno osebo, ki društvo
zastopa – zakonitega zastopnika. Kljub temu, da imajo nekatera večja društva ali
zveze društev iz povsem praktičnih razlogov več zastopnikov (npr. poleg predsednika
še namestnika predsednika, ki predsednika nadomešča, če je ta odsoten), ne moreta
pa se oba kot zastopnika vpisati v register društev, kot recimo vpis večih zastopnikov
omogoča sodni register.
7.) Financiranje društva in način opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finančnimi
sredstvi; glede virov financiranja omejitev zakon ne postavlja, razen seveda splošnih
prepovedi, ki veljajo za vse pravne osebe, kot je npr. opravljanje določenih dejavnosti
brez ustreznih dovoljenj. Prav tako ni določil o tem, kakšno bi nadzorstvo nad
razpolaganjem s finančnimi sredstvi moralo biti (saj bi se s tem lahko posegalo v
avtonomijo upravljanja društva), kar pa posledično pomeni, da je tak nadzor lahko
zelo neučinkovit, saj ga društvo določa samo in po lastnih kriterijih (več o tem v
poglavju 5.9 Nadzor).
8.) Način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru; zakon že
sam določa, da lahko društvo preneha po samem zakonu, s pripojitvjo ali spojitvijo ali
po volji članov180. Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko neha delovati ali
če deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije181. To da neha delovati bi
lahko ugotovila upravna enota sama, če bi na kakšen način izvedela, da društvo ni
aktivno, kar se v praksi zelo verjetno ne dogaja pogosto, saj imamo v Sloveniji veliko
ustanovljenih društev, a niso vsa aktivna. V kolikor so neaktivna se ne sproži
postopek izbrisa iz evidence, kot to npr. velja za pravne osebe, vpisane v sodni
register182. Lahko pa društvo tudi samo odloči v katerih primerih preneha. Običajno
določi, da o tem odloči skupščina ali občni zbor, pogosto pa je za takšno odločitev
predpisana strožja večina.
9.) Način zagotavljanja javnosti dela društva; okvirjev ali smernic za to zakon ne
postavlja, tako da je prepuščeno upravnim enotam, da precenijo, ali je društvo
izbralo ustrezne ukrepe ali ne. Ustanovitelji tako pogosto v temeljni akt vnesejo dosti
ukrepov in sredstev, s katerimi naj bi zagotavljali javno delovanje društva, kot so npr.
javne seje organov, dostopnost zapisnikov organov, obveščanje medijev o svojem
delu in podobno. V praksi tega državni organi ne preverjajo, res pa je, da
neupoštevanje takšnih ukrepov ne predstavlja prekrška. Ker zakon določa samo, da
mora društvo te načine imeti v temeljenjem aktu, bi veljalo določiti, da mora društvo
tudi dejansko delovati javno in to omogočiti, ter celo razmisliti o kazenski
odgovornosti društva, če ne ravna skladno s tem (več o tem v poglavju 5.10
Kazenske določbe).
10.) Način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta; gre za obvezno
postopkovno določilo, kako lahko društvo spremeni svoj statut. Običajno statuti
določajo, da jih lahko spremeni najvišji organ društva, nekatera društva pa imajo pri
takem glasovanju predpisane tudi strožje večine. Zakon o društvih iz leta 1995 je
določal, da lahko le najvišji organ društva spremeni temeljni akt društva, kar pa je
Ustavno sodišče razveljavilo (več o tem v poglavju 5.7 Upravljanje).

Društvo lahko opravlja tudi pridobitne dejavnosti, če so te določene v njegovem temeljnem
aktu in so povezane z nameni in nalogami društva, ter se opravljajo v obsegu, potrebnem za
njihovo doseganje183. Ker želi dosti društev opravljati tudi pridobitne dejavnosti predvsem iz
razloga preživetja in obstoja, to pomeni, da morajo že ob ustanovitvi te določiti v statutu, ali
pa jih vnesti vanj kasneje, ter to priglasiti upravni enoti. Kljub temu da so te dejavnosti
navedene v statutih, upravne enote pogosto zahtevajo, da se povsem pregledno loči
pridobitne in nepridobitne dejavnosti, dogaja pa se tudi, da zahtevajo ločitev dejavnosti, ki jih
180
181
182
183

27. člen Zakona o društvih.
29. člen Zakona o društvih.
25. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij.
1. odst. 22. člena Zakona o društvih.
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društvo opravlja za člane in dejavnosti, ki jih opravlja za nečlane184. Zakon prav tako ne
določa, da je potrebno pridobitne (in druge) dejavnosti društva v temeljem aktu opredeliti
glede na Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, čeprav bi to morda
bilo koristno za namene preglednega delovanja in v izogib nejasnosti kaj neko društvo sme
opravljati in kaj ne.
V zvezi z ustanovitvijo društev velja omeniti še zakonske možnosti pripojitve enega društva
drugemu, s čimer prvo preneha obstajati, in pa spojitev. Zakon določa, da se dve društvi
lahko spojita, s čimer nastane novo društvo, ne morejo pa se npr. spojiti tri društva.

5.6 Registracija
5.6.1

Ustanove

Za registracijo je potrebno sprejeti akt o ustanovitvi v obliki notarskega zapisa, če gre za
pravni posel med živimi185. Za razliko od registracije drugih nevladnih organizacij je to lahko
povezano z višjimi stroški (sestava akta po notarski tarifi za ustanovo, s ustanovitvenim
premoženjem v višini 300.000,00 SIT stane tako 21.582,00 SIT + DDV186), a pri tem ne gre
zanemariti dejstva, da ni potrebno plačati nikakršne takse. Notar mora nato predmetni zapis
takoj oziroma najkasneje v 15 dneh od njegove sestave predložiti organu, pristojnemu za
ustanove187. Gre za ministrstvo, v katerega delovno področje sodi namen, za katerega je
ustanova ustanovljena, če pa je ustanovljena za več namenov, pa je pristojno ministrstvo, v
katerega pristojnost spada pretežni namen ustanove. Če na tak način ni možno določiti
pristojnega ministrstva (ker npr. ni pretežnega namena, ampak ima ustanova več namenov,
ki sodijo v področja dela več ministrstev) je pristojno ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve188.
Notarskemu zapisu morajo biti predložena dokazila o dejanskem obstoju premoženja189 (npr.
izpisek iz bančnega računa, lastništvo ustanovitelja nad sredstvi, ki jih namenja ustanovi) in
soglasja članov prve uprave k svojem imenovanju.
Če je ustanova ustanovljena kot pravni posel za primer smrti, mora akt o ustanovitvi
izpolnjevati pogoje obličnosti za eno izmed oporok po zakonu o dedovanju190. Tako gre lahko
za191:
- lastnoročno oporoko,
- pisno oporoko pred pričami,
- sodno oporoko,
- oporoko, sestavljeno v tujini pri konzularnih ali diplomatskih predstavnikih Republike
Slovenije,
- oporoko, sestavljeno na ladji,
- oporoko, sestavljeno med izrednim ali vojnim stanjem,
- mednarodno oporoko ali
- ustno oporoko.
184

Tako Zahteva za uskladitev temeljnega akta društva št 2/05-05-02001-306-2004-2 z dne 20.01.2005
Upravne enote Ljubljana zahteva, da »konkretno opredeli društvene naloge, ki se bodo opravljale za
člane« in pa »v posebnem odstavku opredeli morebitne naloge, ki bo društvo opravljalo na pridobitni
način …«.
185
1. odst. 7. člena Zakona o ustanovah.
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Tarifna številka 7. v povezavi s tarifno številko 1. Notarske tarife.
187
2. odst. 7. člena Zakona o ustanovah.
188
3. člen Zakona o ustanovah.
189
3. odst. 7. člena Zakona o ustanovah.
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1. odst. 8. člena Zakona o ustanovah.
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II. poglavje Zakona o dedovanju.
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V primeru, da oporoka nima vseh elementov, ki jih mora po zakonu imeti ustanovitveni akt
ustanove (za slednje glej poglavje 5.5 Ustanovitev), zakon daje pristojnemu ministrstvu
pravico, da nekatere določi sam, kamor sodi tudi imenovanje članov prve uprave. Gre za
poseg v delovanje ustanove, saj je zakonodajalec sledil izpolnitvi želje pokojnega. Da do
takšnega posega ne bi prihajalo, bi bilo smiselno dodatno postaviti pogoje za veljavnost
pravnega posla za primer smrti, ki ustanavlja ustanovo. Lahko bi določili, da mora ta
vsebovati že nekatere elemente (ime, način imenovanja uprave) ali pa, da so za ustanovitev
ustanove veljavne tiste oblike oporoke, ki so podvržene zunanji kontroli oziroma sestavi
(sodna oporoka, oporoka pri notarju in podobno). V primeru posla za primer smrti, mora
sodišče, pri katerem teče zapuščinski postopek, oporoko kot akt o ustanoviti takoj vročiti
pristojnemu ministrstvu.
V obeh primerih steče postopek registracije pri pristojnem ministrstvu, ki je dolžno soglasje k
ustanovitvi (če so pogoji izpolnjeni) izdati v 30. dneh od prejema akta o ustanovitvi192. Pogoji,
ki morajo biti izpolnjeni za izdajo soglasja, so skladnost akta o ustanovitvi z zakonom, da je
namen ustanove splošnokoristen ali dobrodelen, da je zagotovljeno ustanovitveno
premoženje in da ustanovitev ni v nasprotju z javnim redom193.
Zakon nima določil o tem, kaj se zgodi z ustanovo, ki je bila ustanovljena z oporoko, njena
dejavnost pa postane nezakonita oziroma nemogoča, kar pomeni, da je potrebno uporabiti
določbe zakona o prenehanju ustanove, če postane njihov namen nemogoč194. Bolje bi bilo,
če bi se namen spremenil, v kolikor bi se dalo sklepati na takšno voljo ustanovitelja.
Zoper odločitev ministrstva je dovoljena posebna pritožba, o kateri odloči Vlada Republike
Slovenije195. Posebnega roka za pritožbo zakon o ustanovah ne določa, zato je potrebno
upoštevati 15 dnevni rok, ki ga postavlja Zakon o splošnem upravnem postopku196.
Ko je soglasje izdano, ga mora ministrstvo, ki ga je izdalo, posredovati ministrstvu,
pristojnemu za notranje zadeve, ki ustanovo vpiše v evidenco ustanov. S tem se postopek
registracije konča, ustanova pa lahko začne izvajati svoj namen že z dnem izdaje soglasja k
aktu o ustanovitvi197.

5.6.2

Zavodi

Zavod se kot pravna oseba vpiše v sodni register198 in pridobi pravno sposobnost z vpisom
akta o ustanovitvi v sodni register199. S tem je za registracijo zavoda pristojno Okrožno
sodišče, saj to vodi sodni register200, in sicer tisto Okrožno sodišče, na območju katerega je
sedež subjekta vpisa201 (zavoda).
Sodnemu registru je potrebno predložiti izvirnik akta o ustanovitvi v pisni obliki202, ki ima vse
z zakonom predpisane elemente (za slednje glej poglavje 5.5 Ustanovitev), notarsko overjen
podpis osebe ali oseb, pooblaščenih za zastopanje203, zahtevek za vpis v sodnih register na
obrazcih, katerih vsebino predpisuje Pravilnik o obrazcih predlogov za vpis podatkov v sodni
register (obrazci: UST-0, ki vsebuje ime in obliko predlaganega subjekta vpisa ter ime
192
193
194
195
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197
198
199
200
201
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203

1. odst. 12. člena Zakona o ustanovah.
11. člen Zakona o ustanovah.
Šporar. (2000), str. 29.
5. odst. 12. člena Zakona o ustanovah.
1. odst. 235. člena Zakona o splošnem upravnem postopku.
4. odst. 12. člena Zakona o ustanovah.
1. odst. 56. člena Zakona o zavodih.
12. člen Zakona o zavodih.
101. člen Zakona o sodiščih.
1. odst. 20. člena Zakona o sodnem registru.
27. člen Zakona o sodnem registru določa, da se predlog za vpis vloži pisno.
77. člen Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register.
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pooblaščenca za zastopaje subjekta vpisa, obrazec UST-1, ki vsebuje seznam predloženih
listin, dolgo in kratko ime zavoda, naslov, ter ustanovitveni kapital oziroma kapital kot
sredstva, potrebna za začetek dela zavoda, obrazec UST-2, ki vsebuje podatke o
ustanoviteljih, obrazec UST-3, ki vsebuje seznam dejavnosti in obrazec UST-4, ki vsebuje
podatke o zastopniku zavoda).
Ker gre pri registraciji zavoda za predlog vpisa novo nastalega subjekta je potrebno predložiti
tudi izjavo vlagatelja (ustanovitelja), da že vpisani subjekti vpisa, katerih ustanovitelji,
družbeniki ali člani so, nimajo neporavnanih dospelih obveznosti. Če niso ustanovitelji,
družbeniki ali člani zadošča za to njihova izjava, če pa so ustanovitelji, družbeniki al člani
mora izjavo potrditi tudi pristojni davčni organ oziroma organizacija za plačilni promet204.
Potrdilo izda Davčna uprava Republike Slovenije. Izrecno pa zakon tu ne določa, da mora
takšna izjava obsegati tudi samega ustanovitelja, če gre za pravno osebo, temveč le za druge
subjekte vpisa, v katerih je ustanovitelj npr. družbenik, čeprav bi to bilo smiselno.
Ko sodišče odloči o registraciji, izda o tem sklep o vpisu subjekta v sodni register, s čimer se
postopek registracije konča.
Za vpis v sodni register je potrebno plačati sodno takso, ki znaša 2.000 sodnih točk205
oziroma 39.000,00 SIT206. Roka, v katerem mora sodišče odločiti o registraciji, ni.

5.6.3

Društva

Za registracijo društva je pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva207.
Upravne enote imajo za registracijo že pripravljen poseben obrazec, na katerem se poda ime
in naslov društva, ter ime zakonitega zastopnika društva.
Predložiti je potrebno dva izvoda temeljnega akta (to je edini primer, da je za registracijo
nevladne organizacije potrebno predložiti dva izvoda temeljenja ali ustanovitvenega akta; v
zvezi s tem bi se lahko v okviru zmanjšanja birokratskih postopkov javne uprave to število
zmanjšalo na eno), zapisnik ustanovnega zbora, ki običajno vsebuje mesto in čas sestanka,
seznam prisotnih in sprejete sklepe, kjer so praviloma sprejetje statuta, določitev zakonitega
zastopnika in določitev članov organov društva. Prav tako je potrebno predložiti seznam
ustanoviteljev z njihovimi osebnimi podatki in njihovimi overjenimi podpisi in osebno ime
zastopnika208. Slednje je vsebovano že na omenjenem obrazcu in če je vsebovano tudi na
zapisniku ustanovnega zbora, ga ni potrebno predložiti na posebnem obvestilu.
Ob podaji zahteve za registracijo društva je potrebno plačati takso v višini 350 točk209 oziroma
5.950,00 SIT210. Rok, v katerem mora upravna enota odločiti, je 30 dni od prejema popolne
vloge. Društvo postane pravna oseba, ko se konča postopek registracije, torej ko upravna
enota z odločbo potrdi registracijo društva.
V primeru, da se registrira zveza društev, je potrebno upravni enoti predložiti dva izvoda
statuta nove zveze društev, pogodbo o ustanoviti zveze društev, ki ureja vsa temeljna
vprašanja delovanja zveze in sklepe pristojnih organov društev, da ustanovijo zvezo, in
zapisnik ustanovnega zbora. Ker mora že statut določati praktično vse pomembne zadeve za
delovanje društva, prihaja v praksi do skoraj povsem enakih statutov in pogodb o ustanovitvi
zveze, kar vzbuja vprašanje o smiselnosti pogodbe. Društva, ki zvezo ustanovijo, so namreč
tudi člani novoustanovljene zveze in že statut mora po zakonu vsebovati tudi pravice in
204
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3.odts. 27.člena Zakona o sodnem registru.
Tarifni številki 21 in 22 Zakona o sodih taksah.
December 2005, vrednost sodne točke je 19 SIT (2. odst. 7. člena Zakona o sodnih taksah).
1. odst. 16. člena Zakona o društvih.
17. člen Zakona o društvih.
Tarifna številka 1. in 15. Zakona o upravnih taksah.
December 2005, vrednost upravne točke znaša 17 SIT (4. odst. 6. člena Zakona o upravnih taksah).

Celovita analiza pravnega okvira za delovanje nevladnih organizacij

94
obveznosti članov. Če bi društva kot ustanovitelji želela imeti drugačno vlogo kot kasneje
včlanjena društva, bi tudi to lahko uredila v statutu z različnimi vrstami članstva.
Podoben je tudi postopek, če se registrira društvo, ki nastane s pripojitvijo ali spojitvijo
društev. Upravni enoti je potrebno predložiti sklepe pristojnih organov o spojitvi oziroma
pripojitvi društev, zapisnik ustanovnega zbora, iz katerega je razvidno sprejetje novega
temeljnega akta, izvolitev zastopnika društva in dva izvoda novega temeljnega akta211. V
kolikor pride do pripojitve, načeloma ni nujno, da se sprejme nov temeljni akt, kot to
predvideva zakon, saj se eno društvo drugemu lahko le pripoji in sprejme njegov statut.
Zakon ne ureja, ali so člani obeh društev potem člani novega društva ali ne in to prepušča
društvom samim.
Zoper odločitev upravne enote je možna pritožba (v 15 dneh), o kateri odloča ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve.
Omeniti velja tudi vpis mednarodnih društev v evidenco društev pri ministrstvu, pristojnemu
za notranje zadeve, kjer gre za postopek, ki je podoben prej opisanemu postopku registracije.
Mednarodna društva, ki jim je priznan status pravnih oseb na podlagi mednarodnih pogodb,
morajo pred uveljavljanjem tega statusa omenjenemu ministrstvu predložiti svoj akt o
ustanoviti, temeljni akt in dokazilo o registraciji po pravu države pogodbenice212, vse v
overjenem prevodu. Slovenija je trenutno podpisnica ene take mednarodne pogodbe, in sicer
Evropske konvencije o priznavanju pravne osebnosti mednarodnih nevladnih organizacij213. V
kolikor to ni možno (ker niso iz države podpisnice), pa morajo mednarodna društva dobiti
dovoljenje Vlade Republike Slovenije za delovanje na območju Slovenije214. Ta morajo za
dovoljenje zaprositi pri ministrstvu za notranje zadeve in zahtevi predložiti dokazilo o
pridobitvi pravne osebnosti, svoj temeljni akt, dokazilo o delovanju na območju najmanj dveh
držav, osebno ime zastopnika in naslov društva v Sloveniji.

5.7 Upravljanje
5.7.1

Ustanove

5.7.1.1 Organi upravljanja
Edini obvezen organ ustanove po zakonu je uprava, ki ustanovo upravlja. Ostale organe
zakon dopušča in jih lahko določa akt o ustanovitvi ali pravila (kar pomeni, da jih niti ni
potrebno predvideti ob ustanovitvi). Ker pa sta tako ustanovitveni akt kot tudi statut predmet
priglasitve pri registrskem organu (pristojnem ministrstvu), morata ustanovitelj ali kasneje
uprava način upravljanja in s tem organe ustanove v vsakem primeru posredovati
pristojnemu ministrstvu. Če uprava pravila posreduje pravočasno, ta pa nimajo vseh
potrebnih z zakonom določenih elementov, jo ministrstvo pozove, da sprejme ustrezne
spremembe215. Če tega ne naredi ali če pravil sploh ne predloži, lahko ministrstvo razpusti
upravo in imenuje novo, skladno z aktom o ustanovitvi216. Tu pa se lahko ponovno zaplete, če
postopek imenovanja uprave ni določen v aktu o ustanovitvi.
Zakon o ustanovah sicer določa, da mora akt o ustanovitvi vsebovati način in postopek
imenovanja članov uprave in poimensko člane prve uprave217, čeprav se lahko postopek
211

2. odst. 20a člena Zakona o društvih.
13. člen Zakona o društvih.
213
Druge države podpisnice so Avstrija, Belgija, Francija, Grčija, Portugalska, Švica in Združeno
kraljestvo velike Britanije.
214
1. odst. 14. člena Zakona o društvih.
215
3. odst. 19. člena Zakona o ustanovah.
216
4. odst. 19. člena in 5. odst. 18. člena Zakona o ustanovah.
217
1. odst. 6. člen Zakona o ustanovah.
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imenovanja uredi tudi kasneje v pravilih218 (več o tem v poglavju 5.5 Ustanovitev). Ne
določa pa kakšen mora ta način biti in na ta način ustanovitelju (oz. ustanoviteljem) omogoča
veliko svobode, da v aktu o ustanoviti in podrobneje v pravilih ali statutu določijo sestavo
uprave in način njene postavitve.
V primeru več ustanoviteljev lahko ti na podlagi zakona oblikujejo poseben skupni organ
ustanoviteljev, ki pa ne more prevzeti nalog uprave219.
Ustanovo zastopa na podlagi zakona uprava, ki izmed sebe izvoli predsednika uprave. Tako je
predsednik uprave oseba, ki v imenu ustanove nastopa v pravnem prometu.
Poleg uprave zakon dovoljuje ustanovi tudi druge organe. V praksi se tako oblikujejo različni
posvetovalni organi, kot so strokovni sveti ali sveti donatorjev, ki posredujejo upravi določena
priporočila, nimajo pa pristojnosti odločanja.
Poseben organ ustanov ali posamezne ustanove je lahko skrbnik za ustanove, ki ga lahko
imenuje pristojno ministrstvo220. Skrbnik mora biti strokovnjak na področju, za katerega je
postavljen.
5.7.1.2 Sestava organov
Način imenovanja članov uprave je povsem prepuščen aktu o ustanovitvi in s tem volji
ustanovitelja. Ustaljena rešitev v praksi je ta, da člani uprave pred potekom svojega mandata
imenujejo novega člana (oz. podaljšajo mandat staremu) s tem, da se novi mandat prične
šele z iztekom mandata njegovega predhodnika. Takšen sistem »samo- imenovanja« se po
določenih kriterijih šteje za nedemokratičnega221, postavlja pa se vprašanje, ali je funkcija
zakonodajalca, da skrbi za demokratične postopke znotraj nevladnih organizacij.
Najmanjše število članov uprave je 3, zgornja meja pa ni določena, kar omogoča prilagoditve
potrebam ustanoviteljev (ustanove z veliko premoženja imajo tako lahko večje uprave). Po
drugi strani pa to omogoča tudi spremenljivo število članov uprave, npr. 5-7, pri čemer
uprava deluje, če je imenovanih vsaj 5 članov (takšna rešitev je npr. smiselna, če akt o
ustanovitvi določa 2 predstavnika donatorjev, pa ti svojih predstavnikov ne postavijo).
V samo sestavo organov zakon načeloma ne posega in pušča vprašanje odprto ustanovitelju.
Uprava na podlagi zakona deluje v okviru namena ustanovitve ustanove, lahko pa ustanovitelj
tudi neposredno vpliva na njene odločitve, tako imenuje sebe za enega od članov.
V kolikor pa se uprave ne da postaviti, ker akt o ustanovitvi ali pravila tega ne določajo,
zakon določa, da člane uprave imenuje organ, pristojen za ustanove222 (pristojno ministrstvo).
Rešitev se ne zdi primerna iz dveh razlogov: (1) zakon sam določa, da je predpostavka za
ustanovitev ustanove akt o ustanovitvi, ki mora vsebovati tudi način in postopek imenovanja
članov uprave, in da ga pristojni organ potrdi (1. odst. 5. čl. v povezavi s 5. točko 1. odst. 6.
čl. Zakona o ustanovah, hkrati pa v 4. odst. 5. čl. določa, da se način imenovanja lahko uredi
v statutu). Smotrno bi bilo, da pristojni organ ne bi potrdil akta o ustanovitvi, če ta ne bi
določal takega načina imenovanja, ki bi to dejansko omogočil, in ne bi vseboval nemogoče
pogoje oziroma bi vzbujal dvom o tem, da članov uprave ne bo mogoče imenovati. Če bi kaj
takega ugotovil, lahko ustanovitelja pozove, da akt o ustanoviti ustrezno dopolni in ustrezno
določi način imenovanja, (2) imenovanje članov uprave kot najvišjega organa ustanove je
218

4. odst. 6. člen Zakona o ustanovah.
3. odst. 21. člen Zakona o ustanovah.
220
1. odst 33. člena Zakona o ustanovah.
221
Npr. po mednarodnem kriteriju indeksa civilne družbe CIVICUS (CSI) se samo-imenovanje vodstva,
pri katerem člani ali uporabniki organizacije civilne družbe nimajo nikakršnega vpliva, šteje kot znak
nedemokratičnosti znotraj organizacij civilne družbe.
222
22. člen Zakona o ustanovah.
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hud poseg države v ustanovo kot pravno osebo zasebnega prava. Še vedno sicer ne
moremo povsem izključiti možnosti, da je postopek imenovanja nemogoče (npr. smrt članov
uprave, ki bi morali imenovati novo upravo ali pa gre za ustanovitev s pravnim poslom za
primer smrti in dopolnitev ni mogoča), bi bilo bolj smiselno razmisliti o drugi rešitvi, npr. da se
pozove ustanovitelja, naj imenuje novo upravo ali postavi zgolj začasno upravo, katere edina
naloga je imenovanje nove uprave (čeprav tudi tako še vedno ostaja povezava posega
države) in vodenje tekočih poslov.
Dogaja pa se tudi, da niso vsi člani uprave neposredni zastopniki interesa ustanovitelja,
temveč imajo nekatere ustanove še predstavnike javnosti ali predstavnike donatorjev, kar jim
omogoča boljši pristop do donatorjev, če imajo ti tudi dejansko vpliv pri razdeljevanju
sredstev. Ne glede na to so seveda tudi ti še vedno vezani na akt o ustanovitvi in njegov
definiran namen ustanovitve.
Včasih se zgodi tudi, da se kot člana uprave za namene nadzora postavi predstavnika
ministrstva ali drugega predstavnika javne oblasti. Z vidika upravljanja tu ni problemov, lahko
pa takšna rešitev pomeni povečano nevarnost morebitnih konfliktov interesov (npr. pri
dodeljevanju javnih sredstev ali v primeru presoje ministrstva na spremembe, ki jih sprejme
uprava ter pri izvajanju nadzora).
Obstajajo pa zakonske omejitve glede oseb, ki ne morejo biti člani uprave in sicer (1) ne
smejo biti mladoletne oziroma jim ne sme biti odvzeta poslovna sposobnost, (2) ne sme iti za
osebe zaposlene v ustanovi in (3) ne za osebe, ki opravljajo nadzor nad ustanovo223. Drugi
pogoj nekoliko izstopa, saj zakonodaja načeloma delavcem daje pravice do soupravljanja224. V
primeru ustanov je zakonodajalec očitno dal prednost preprečevanju zlorab nad interesom
delavcem po soupravljanju in preprečil delavcem v ustanovi, da so člani uprave, ter to
prepustil zunanjim, neodvisnim osebam.
Že zgoraj omenjen neobvezni organ ustanove je tudi organ ustanoviteljev. Gre za neke vrste
posvetovalni organ, ki lahko upravi podaja predloge, smernice in mnenja, ne mora pa
prevzeti upravljanja ustanove. Gre tudi za edino zakonsko možnost, da ustanovitelj vpliva na
upravo, saj njegovi vlogi zakon sicer ne daje posebnih pristojnosti (npr. ne zahteva soglasja
ustanovitelja za pomembnejše odločitve), kar pa je po svoje logično, saj se lahko ustanova
ustanovi tudi za primer smrti225. Ustanovitelj pa seveda lahko postavi sebe za člana uprave.
Strokovne svete običajno sestavljajo strokovnjaki iz področja dela ustanove oziroma iz
področja njenih koristnikov. Člane takih organov praviloma imenuje uprava, na podlagi
pogojev pravil ali drugih aktov.
Organe donatorjev sestavljajo donatorji. Tu gre lahko za vse donatorje, ki so ustanovi podarili
sredstva, ali pa so postavljeni kriteriji (npr. višina prispevka ali pa 5 največjih donatorjev),za
imenovanje predstavnika donatorjev v tak organ.

5.7.1.3 Pristojnosti in način odločanja organov
Poleg splošnega določila, da uprava upravlja ustanovo, določene pristojnosti uprave ustanove
izhajajo že iz zakona. S tem je uprava najvišji organ ustanove, ki ji pripadajo
najpomembnejše odločitve, kot so določanje finančnega načrta, sprejemanje poročila o delu,
poročila o finančnem poslovanju, sprejemanje strateških odločitev in pa seveda odločitve
glede razpolaganja s premoženjem ustanove. Pri tem je vezana na namen ustanovitve in
dolžna ravnati s premoženjem ustanove s skrbnostjo dobrega gospodarja.
223

4. odst. 22 člena Zakona o ustanovah.
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju določa načine in pogoje sodelovanja delavcev pri
upravljanju gospodarskih družb in zadrug, ne omenja pa ustanov.
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8. člen Zakona o ustanovah.
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Prav tako uprava sprejme pravila ustanove (v praksi se običajno govori o statutu), v kolikor
jih v 30 dneh po izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi ne sprejme ustanovitelj226. Ni ovire, da
ustanovitelj že v aktu o ustanovitvi prenese te pristojnost neposredno na upravo, ki je nato
zavezana, da pravila sprejme prej kot v 3 mesecih od soglasja ministrstva, saj jih je v tem
roku potrebno predložiti ministrstvu. V kolikor se to ne zgodi, ministrstvo lahko razreši
upravo, nova pa se imenuje na podlagi že potrjenega akta o ustanoviti227. Problem lahko
nastane, ker dosti aktov o ustanovitvi določa, da člane uprave imenuje uprava ustanove pred
potekom njenega mandata, kar pa je nemogoče, če je bila razrešena.
O spremembi imena, sedeža ali namena ustanove odloča uprava228 v skladu z aktom o
ustanovitvi. Akt o ustanovitvi tako lahko določa smernice ali pogoje upravi glede omenjenih
sprememb, v kolikor pa takih določb ni, je uprava vezana na namen ustanovitelja ter
dolžnostjo ravnanja s premoženjem ustanove s skrbnostjo dobrega gospodarja229. Na tem
mestu ni videti smiselno enakega kriterija za spremembo namena, kar je velik poseg v
ustanovo in pa za spremembo sedeža, saj se slednji lahko spremeni iz povsem praktičnih
razlogov (selitev zaradi racionalizacije stroškov, pridobitev novih prostorov). A ne glede na to
zakon dopušča možnost ustanovitelju, da takšne spremembe predvidi, ni pa k temu zavezan.
V vsakem primeru ustreznost spremembe potrdi še pristojno ministrstvo. Morda bi bilo na tem
mestu bolj smiselno, da takšna sprememba velja, če soglasje poda ustanovitelj (v kolikor
seveda obstaja) in ministrstvo ne interpretira njegovega namena iz akta o ustanovitvi in
razsoja ali je sprememba skladna z njegovim namenom ustanovitve.
Uprava ima lahko omejitve tudi v primeru spremembe pravil ustanove. Pri tem zakon
postavlja isti postopek kot pri spremembi imena in sicer, da spremembo pravil in skladnost
sprememb z aktom o ustanovitvi in zakonom preveri ministrstvo230. Tudi v tem primeru bi
takšno soglasje lahko podal ustanovitelj sam.
Soglasje pristojnega ministrstva je potrebno tudi za določitev uprave o zmanjšanju
ustanovnega premoženja. Še dodatno paje dodano, da sme uprava tako odločiti le, če je kaj
takega predvideno že v ustanovnem aktu ali pa zaradi izjemnega položaja uprave231.
Odločitev uprave je vezana na soglasje ministrstva tudi pri določitvah, s katerimi razpolaga z
nepremičninami232. Tudi tu gre za omejitev pri samostojnem delovanju ustanove, ki je pri
drugih nevladnih organizacijah ni. Zavodi včasih takšne odločitve vežejo na soglasje
ustanovitelja, pri društvih pa v praksi običajno o tem odloča najvišji organ ali pa je predpisana
strožja večina.
Ustanova mora pristojno ministrstvo obvestiti o spremembi imena, sedeža, namena ustanove,
zmanjšanju ustanovitvenega premoženja ali o odločitvi prenehanja ustanove v 30 dneh od
sprejete odločitve. Kot že omenjeno zgoraj, gre za odločitve za katere mora pristojno
ministrstvo podati svoje soglasje. Novela zakona iz leta 2005 je ustanovam naložila še
dodatno obveznost, da mora o spremembi naslova sedeža ustanove in pooblaščenih oseb za
zastopanje obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve233, kar ni nujno isto ministrstvo,
kjer je potekel postopek izdaje soglasja k tem odločitvam. Zakonodajalec je tako ustanovo še
dodatno obremenil in ni jasno, zakaj ne more ta komunikacija potekati znotraj javne uprave
in mora ustanova sporočati iste podatke različnim državnim organom. Neobveščanje (obeh
ministrstev) je novela hkrati opredelila tudi kot prekršek. Zakonodajalec je slednje obrazložil,
da sporočanje le-tega ni bilo urejeno in takšna obveznost ni obstajala niti za ustanovo, niti za
pristojno ministrstvo in ni situacije rešil tako, da bi obveznost naložil slednjemu.
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1. in 2. odst. 18. člen Zakona o ustanovah.
5. odst. 18. člen Zakona o ustanovah.
1. odst. 17. člen Zakona o ustanovah.
2. odst. 17. člena Zakona o ustanovah.
19. člen Zakona o ustanovah.
28. člen Zakona o ustanovah.
29. člen Zakona o ustanovah.
3. odst. 17a. člena Zakona o ustanovah.
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Pomembno omejitev članom uprave postavi zakon tudi glede zadev, kjer bi lahko prišlo do
njihovega konflikta interesov. Ti namreč ne morejo odločati o zadevah, v katerih so sami
stranke oziroma so drugače udeleženi njihovi zakonci ali sorodniki do vštetega tretjega
kolena234. Gre za zagotavljanje namena ustanove in določb zakona, da krog oseb, ki pridejo v
poštev kot koristniki ustanove, ni omejen le na člane družine235. Pri manjših ustanovah bi tako
lahko prišlo do situacije, ko o določeni stvari ne more odločati eden ali celo več članov.
V določenih primerih lahko tudi država preko pristojnega organa poseže v delovanje uprave in
sicer v primeru, če njena uprava ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, aktu o ustanovitvi
ali pravilih in sicer tako, da upravo ali njenega člana predčasno razreši236.
Zakon določa, da uprava odloča z večino glasov članov, če pravila ne določajo drugače. V
primeru neodločenih glasov, odloči glas predsedujočega237. Ker ima lahko ustanova tudi druge
notranje akte238 ni razloga, da ne bi tudi ti akti določali večjo večino, pri pomembnejših
odločitvah in ne le pravila. Prav tako bi lahko večjo večino za veljavnost odločitve določal že
akt o ustanovitvi. Glede na besedilo zakona, bi lahko pravila prenesla to možnost na druge
akte, tako da bi določala, da ustanova lahko odloča tudi z večjo kot navadno večino, če tako
določajo drugi notranji akti.
Glede skrbnika kot posebnega organa za ustanove ali posamezno ustanovo zakon določa, da
ta lahko izvaja konkretne naloge v zvezi z delovanjem ali prenehanjem ustanov, po potrebi pa
je lahko skrbnik za posamezno ustanovo239. Naloga skrbnika je, da skrbi za premoženje
ustanove od dneva predložitve akta o ustanovitvi do izdaje soglasja, ter v primerih, ko še ni
imenovana uprava in opravlja druge naloge pristojnega ministra240. Zakon torej določa, da
lahko ministrstvo postavi posebnega skrbnika tudi za eno samo ustanovo, ki skrbi za izvajanje
povsem konkretnih nalog v zvezi z delovanjem ustanove, kar je sicer naloga uprave, ki
ustanovo upravlja. Pri tem ni povsem razjasnjeno razmerje pristojnosti med takšnim
skrbnikom in upravo (če sploh oba obstajata istočasno) in kako ravnati v primeru
nasprotujočih teženj in interesov. Razumljivo in pravilno je, da skrbnik skrbi za premoženje od
predložitve ustanovitvenega akta do izdaje soglasja in za primere, ko uprava ni imenovana
(čeprav tudi tu nima posebnih omejitev – npr. da le skrbi, da se premoženje ne zmanjša.
Opravlja namreč tudi »druge naloge po nalogu pristojnega ministra«). Prav tako lahko izvaja
namreč tudi »konkretne naloge v zvezi z delovanjem ustanove«, pri čemer zakon izrecno
tega ne omejuje na čas, ko ni uprave. Oboje bi lahko pomenilo, da ima pravico tudi
razdeljevati sredstva ustanove, kar je velik poseg v smislu vmešavanja države v upravljanje
osebe zasebnega prava. Posebna določba zakona določa, da skrbnik poskrbi za zaščito
ustanovnega premoženja po vložitvi akta o ustanovitvi, če je to potrebno241.

5.7.2

Zavodi

5.7.2.1 Organi upravljanja
Zakon o zavodih določa, da mora že akt o ustanovitvi vsebovati določbe o organih zavoda242,
s čimer že ustanovitelj postavi določene okvirje upravljanja zavoda. Kljub temu, da se lahko
način odločanja in pristojnosti organov podrobneje uredi po ustanovitvi v pravilih oziroma
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2. odst. 25. člena Zakona o ustanovah.
4. odst. 2. člena Zakona o ustanovah.
23. člen Zakona o ustanovah.
1. odst. 25. člena Zakona o ustanovah.
20. člen Zakona o ustanovah.
1. odst. 33. člena Zakona o ustanovah.
3. odst. 33. člena Zakona o ustanovah.
10. člena Zakona o ustanovah.
8. člen Zakona o zavodih.
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statutu zavoda243, se s tem vpliv ustanovitelja ne zmanjša, saj kljub temu, da sam ne
sprejema statuta, mora z njim soglašati244.
Zavod upravlja svet zavoda ali drug kolegijski organ upravljanja245. Zakon tako omogoča, da
zavod upravlja tako svet kot tudi kakšen drug organ, kar gre razumeti, da se lahko drugače
imenuje (npr. uprava, kolegij…), njegove funkcije in pristojnosti pa so ne glede na ime iste –
to izhaja tudi iz tega, da zakon ne glede na to ali ima zavod svet ali kakšen drug organ
upravljanja uporabi izraz »svet«. Pri tem zakon izrecno določa, da je organ kolegijski, čeprav
je to razvidno že iz njegove predpisane tripartitne sestave.
V praksi manjši zavodi pogosto sploh ne formirajo sveta zavoda in celoten zavod vodi ena
oseba kot poslovodni organ in jih to pri delovanju sploh ne ovira, kljub temu da je bil svet
predviden v ustanovitvenem aktu za potrebe uspešne registracije. Svet se v teh primerih
formira bolj zaradi zakonskih določb kot pa dejanske potrebe po njem – npr. ko je pri
priglasitvi sprememb na sodnem registru potrebno priložiti sklep sveta zavoda ali pa ko je na
javnih razpisih potrebno imenovati člane organov zavoda. Takšna situacija pa opozarja tudi
na to, da ni nekega (učinkovitega) nadzora nad izvajanem zakona v tem pogledu.
Neformiranje sveta zavoda, kljub označbi obveznega organa v ustanovitvenem aktu, tudi ni
prekršek.
Poslovodni organ zavoda je direktor ali drug individualni organ246, kar prav tako omogoča, da
ima zavod direktorja ali kakšen drug soroden organ z istimi pristojnostmi. Direktor (ali njemu
soroden organ) je tudi zakoniti zastopnik zavoda in odgovoren za zakonito delovanje
zavoda247. To pa ne pomeni, da ima lahko zavod samo enega zastopnika, s čimer se strinja
tudi sodna praksa. Poleg direktorja ima zavod lahko še npr. pomočnika direktorja, namestnika
direktorja, ki se prav tako lahko vpišeta v sodni register kot zakonita zastopnika (lahko z
omejitvami) in lahko poleg direktorja ali v njegovi odsotnosti zastopata zavod. V nekaterih
zavodih je zakoniti zastopnik poleg direktorja tudi strokovni vodja zavoda.
Neobvezni organ zavoda je strokovni vodja zavoda, ki ga kot organ lahko določi ustanovitelj v
ustanovnem aktu, lahko pa ga predpiše tudi sam zakon.
Obvezni organ pa je strokovni svet zavoda, ki je prav tako kot svet zavoda kolegijski organ.
Podobno kot svet zavoda se v praksi še pogosteje dogaja, da se strokovni sveti ne formirajo,
kljub temu, da jih ustanovitelji v ustanovitvenih aktih predvidijo in so po zakonu obvezni.
Po zakonu, naj bi ustanovitelj v aktu o ustanovitvi imenoval tudi vršilca dolžnosti, ki naj bi pod
njegovim nadzorstvom opravil priprave za začetek dela zavoda248. V praksi sodišča določbo
spregledajo in tolerirajo, da ustanovitelji v ustanovitvenih aktih določijo kar neposredno
direktorja (in mu dajo iste naloge), čeprav hkrati določijo, da ga imenuje svet zavoda.
Argument za takšen postopek je, da v fazi podpisa ustanovitvenega akta svet zavoda še ni
formiran in si ustanovitelj vzame pravico, da prvega direktorja imenuje kar sam. Dodatno tem
zavodom ni potrebno kmalu po ustanovitvi priglasiti novega zastopnika, ki ga imenuje svet
zavoda. Glede na navedeno prakso bi veljalo določbo spremeniti tako, da bi ustanovitelju
omogočala imenovanje direktorja, ali pa vršilca dolžnosti, po želji.
Zavodi imajo lahko poleg omenjenih tudi druge organe, saj zakon tega ne prepoveduje. V
praksi so drugi organi pogosto povezani z združevanjem različnih organizacij ali posameznikov
znotraj zavoda - formirajo se klubi, platforme, mreže, ki delujejo znotraj zavodov in niso
samostojne pravne osebe, lahko pa imajo tudi določene pristojnosti (ki so običajno svetovalne
narave).
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2. odst. 45. člena Zakon o zavodih.
1. odst. 46. člena Zakon o zavodih.
1. odst. 29. člena Zakona o zavodih.
1. odst. 31. člena Zakona o zavodih.
2. odst. 31. člena Zakona o zavodih.
11. člen Zakona o zavodih.
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5.7.2.2 Sestava organov
Zakon določa, da mora biti v svetu zavoda (oziroma drug organ upravljanja) predstavniki
ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oziroma
zainteresirane javnosti249. Kljub temu, da zakon uporablja množinsko obliko (»predstavniki
ustanovitelja…«), se v praksi to razlaga, da je potreben najmanj en predstavnik za vsako
stran in mora tako svet zavoda imeti najmanj tri člane. S tem se izpolni tudi prej omenjen
pogoj, da je organ kolegijski. Za razliko od ustanov, ki v upravi ne smejo imeti osebe,
zaposlene v upravi, zakon o zavodih določa obveznega predstavnika delavcev v svetu zavoda
(ki je tako kot uprava ustanove organ upravljanja).
V praksi manjšim zavodom (s tem so mišljeni zavodi z majhnim prometom, le z enim
ustanoviteljem ali brez zaposlenih) predpisana sestava včasih povzroča težave, saj želijo biti
ustanovitelji sami tudi zakoniti zastopniki (direktorji) zavoda in ne vidijo potrebe po svetu
zavoda. Dodatne probleme pri sestavi povzroča predstavnik zaposlenih v primerih, ko zavod
nima zaposlenih250, zato bi v primeru, da se predstavnika zaposlenih obdrži kot obveznega
člana sveta zavoda, bilo potrebno razširiti njegovo predstavništvo – da predstavlja tudi npr.
honorarne delavce, prostovoljce in podobno. V praksi nekateri zavodi takšno razširitev tudi
uporabljajo in v statutih enačijo zaposlene v zavodu z drugimi rednimi sodelavci zavoda, s
čimer tudi ti sodelujejo pri imenovanju svojega zastopnika v svetu zavoda. To jim omogoča
posredno sodelovanje v upravljanju zavoda in določen izkaz pripadnosti k zavodu.
Zakon ne posega v način imenovanja nobenega predstavnika, temveč to prepušča
ustanoviteljem in delavcem samim. Prav tako ne določa, kako imenovati predstavnika
uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. V praksi se ti postopki pogosto uredijo v
statutih, kjer se določi način predlaganja in imenovanja predstavnikov sveta zavoda. Po eni
strani gre v takem primeru za poseg v svobodno pravico delavcev, da izberejo svojega
predstavnika, po drugi strani pa takšna pravila sprejme svet zavoda, ki ima obvezno tudi
njihovega zastopnika, tako da ni mogoče reči, da so se pravila imenovanja določila mimo njih.
Najmanj vpliva na svojega predstavnika imajo uporabniki oziroma zainteresirana javnost, saj
te zastopnike običajno imenujejo kar ostali člani sveta, če ti izpolnjujejo določene pogoje
(npr. izkušnje, starost, izobrazbo, ipd., kar se lahko določi v statutu).
V javnih zavodih predstavnika zainteresirane javnosti včasih imenujejo nevladne organizacije
iz področja dela zavoda251, kar gre pozdraviti, saj takšen predstavnik lahko učinkovito
nadzoruje delo sveta zavoda in prispeva svoj pogled na delovanje javnega zavoda. Dodaten
problem pa povzroča dilema, ali določiti tudi način imenovanja takšnega predstavnika ali pa
to povsem prepustiti nevladnim organizacijam samim. Če se postopek določi, bo lahko
podvržen očitkom, da predstavnik ni neodvisen, saj je postopek imenovanja določil zavoda
sam, če pa se postopek ne uredi, obstaja bojazen, da se zainteresirana javnost brez
koordinacije ne bo ustrezno organizirala in ne bo imenovala svojega predstavnika. Rešitev gre
mogoče iskati v smeri, da se za takšnega predstavnika postavi le strokovne pogoje (npr.
starost, izobrazba) in pogoje, kdo ga lahko predlaga (npr. nevladne organizacije s sedežem v
isti regiji kot zavod, ki so ustanovljene za določen namen, ipd.), z ničemer pa se ne posega v
sistem izbire. Postopek izbire se s tako postavljenimi pogoji prepusti tretji, neodvisni
organizaciji252. Negativna plat takšnega postopka je lahko finančno breme zavoda, ki bi ga ta
imel z imenovanjem enega ali več predstavnikov zainteresirane javnosti.
249

2. odst. 29. člena Zakona o zavodih.
Veliko dela v nevladnem sektorju namreč še vedno opravijo prostovoljci, odstotek zaposlenih je nizek
(CIVICUS Civil Society Index za Slovenijo 2003-2005; osnutek poročilo za točkovanj).
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Takšno rešitev ima npr. Javni zavod Krajinski park Goričko.
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Takšen postopek izbire predstavnika/ce nevladnih organizacij v različnih odločevalskih telesih nudi na
podlagi naročila Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS.
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Direktorja (oziroma njemu soroden individualen organ) imenuje ustanovitelj, lahko pa za
to v ustanovitvenemu aktu pooblasti svet zavoda ali pa to določa sam zakon. Če je za
imenovanje pristojen svet zavoda (na podlagi zakona ali ustanovitvenega akta), mora k
imenovanju podati soglasje ustanovitelj, čeprav ima ta enega ali več predstavnikov v svetu
zavoda in že tako močno vpliva na izbiro zakonitega zastopnika zavoda. Soglasje je potrebno
tudi v primeru, ko je ustanovitelj en sam in gre za fizično osebo, ki že zastopa svoje interese
ustanovitelja zavoda v svetu zavoda.
Zakon dodatno določa, da direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, če
poslovodna funkcija direktorja in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda nista ločeni253.
Podobna situacija velja za imenovanje strokovnega vodje zavoda, ki ga imenuje svet zavoda,
ki pa mora o tem predhodno pridobiti mnenje strokovnega sveta, razen če zakon ali
ustanovitveni akt določa ta drugače254. Tu je svoboda torej toliko večja, saj bi ustanovitelj
lahko določil v ustanovitvenem aktu, da ga imenuje sam, da mnenje strokovnega sveta ni
obvezno ali celo, da ga imenuje strokovni svet izmed sebe.
Zakon predvideva možnost, da se direktorja in strokovno vodjo imenuje na podlagi javnega
razpisa, vendar lahko zakon ali ustanovitveni akt določi drugače255. V praksi se zasebni zavodi
večinoma poslužujejo direktorja mimo javnega razpisa ali pa ustanovitelji določijo, da je
imenovanje na podlagi javnega razpisa možno, če tako odloči svet zavoda, sicer pa ne.
5.7.2.3 Pristojnosti in način odločanja organov
Svetu zavoda že zakon določa nekatere najpomembnejše pristojnosti, s čimer ta postane
najvišji organ zavoda. Tako je pristojen za sprejem statuta oziroma pravil in drugih splošnih
aktov zavoda, za sprejemanje programov dela in razvoj zavoda ter spremljanje njihovega
izvrševanje, določanje finančnega načrta in sprejemanje zaključnega računa zavoda256.
Zanimivo je, da ima po zakonu svet zavoda pristojnost, da ustanovitelju predlaga spremembo
ali razširitev dejavnosti (pri tem velja opozoriti, da če že ločimo spremembo in razširitev, bi
veljalo vključiti tudi zožitev ali pa vse troje zajeti z eno besedo), medtem ko lahko sam odloča
o spremembi imena in sedeža, a potrebuje za slednje soglasje ustanovitelja.
Razlog, da je zakonodajalec ločil postopek spremembe dejavnosti ter sedeža in imena na tak
način, ni jasen. Glede imena se zdi bolj smiselno, da to ostane v domeni ustanovitelja (tako
da o tem odloča sam oziroma na predlog sveta zavoda, ali pa se na takšno odločitev veže
njegovo soglasje, saj gre za enega temeljnih elementov zavoda). Sprememba sedeža je
velikokrat povsem poslovne narave (zaradi npr. cen poslovnih prostorov, ki so zasebnim
zavodom dostikrat problematične257) in ni razloga, da bi bilo potrebno še dodatno soglasje
ustanovitelja. Ta ima namreč že tako svoje predstavnike v svetu zavoda in lahko posredno
vpliva na takšno rešitev. Ustanovitelj bi lahko že v ustanovitvenemu aktu določil geografsko
področje delovanja zavoda in se tako zavaroval, da morebitna sprememba sedeža ne bi
povzročila spremembe namena delovanja zavoda (če bi se ta npr. usmeril na uporabnike v
določeni regiji države). Tudi glede dejavnosti zavoda bi bilo smiselno, da o tem odloči svet
zavoda, ki ima boljši vpogled v stanje zavoda in njegove potrebe. Ustanovitelj je namen
zavoda že opredelil in naloga sodišča je, da ugotovi ali so spremembe dejavnosti s tem
skladne ali ne (praksa sodišč in njihovo tolmačenja dopustnosti dejavnosti na tem mestu ni
predmet analize, več o tem v poglavju 5.5 Ustanovitev). Problem priglasitve novih dejavnosti
brez soglasja ustanovitelja pa lahko povzroči neskladje med ustanovitvenimi akti in stanjem v
253

3. odst. 32. člena Zakona o zavodih.
41. člen Zakona o zavodih.
255
34. in 42. člen Zakona o zavodih.
256
30. člen Zakona o zavodih.
257
Za Mestno občino Ljubljano tako 11. člen Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem
in določanju najemnin omogoča znižanje najemnine za 60% za javne zavode, ustanove in društva, ne
pa tudi za zasebne zavode.
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sodnem registru, saj ustanovitelju potem ne bi bilo potrebno spreminjati ustanovitvene
dokumentacije v smeri spremembe dejavnosti.
Kot omenjeno je svet zavoda pristojen tudi za sprejem statuta, za kar je še dodatno potrebno
soglasje ustanovitelja. Soglasje ustanovitelja ni potrebno za druge splošne akte zavoda.
Zakon o zavodih v poglavju o svetu zavoda določa, da ta sprejema splošne akte zavoda, v
poglavju o splošnih aktih zavoda pa, da splošne akte sprejema svet zavoda, če ni s statutom
oziroma pravili določeno, da jih sprejme direktor258. Ker statut sprejema svet zavoda, bi to
pomenilo, da bo svet v statutu (ali drugih aktih) odločil, ali bo direktorju podelil pristojnost
sprejemanja kakšnih splošnih aktov. V kolikor so splošni akti pridržani svetu zavoda (tu gre
običajno za razne pravilnike), direktor sprejema le individualne akte (sklepe), potrebne za
nemoteno delovanje zavoda. Sicer pa zakon direktorju kot poslovodnemu organu natančneje
ne določa njegovih nalog. Gre za naloge, potrebne za nemoteno delovanje zavoda, kot so
usklajevanje delovnega procesa v zavodu, odločanje o posameznih pravicah delavcev, skrb za
izvajanje predpisov in podobno.
Podobno kot za sprejem statuta in spremembo imena ali naslova potrebuje svet zavoda
soglasje ustanovitelja tudi pri povezovanju zavoda v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih
zadev.
Določene odločitve glede zavoda, ki posegajo v njegovo pravno osebnost so na podlagi
zakona pridržane neposredno ustanovitelju in ne svetu zavoda. Gre za odločitve o pripojitvi
zavoda drugemu zavodu, spojitvi z drugimi zavodi ali razdelitvi zavoda na več zavodov259.
Podobno lahko ustanovitelj sam odloči, da se organizacijska enota zavoda izloči in pripoji
drugemu zavodu ali organizira kot samostojen zavod260, kljub temu, da se organizacijske
enote oblikujejo s statutom zavoda, ki ga sprejeme svet zavoda ob soglasju ustanovitelja.
Tako imamo situacijo, ko svet zavoda ustanovi organizacijske enote za opravljanje
posameznih dejavnosti zavoda, jim podeli določena pooblastila v pravnem prometu,
ustanovitelj pa lahko nato mimo sveta zavoda odloči, da se ena od takih enot izloči iz zavoda
in pripoji drugemu zavodu.
Velika moč ustanovitelja je tudi v tem, da lahko povsem samostojno sprejme akt o
prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za
katere je bil zavod ustanovljen261. Ne more pa zapreti zavoda zgolj samovoljno, brez da bi bil
zgornji pogoj izpolnjen.
Drugi kolegijski organ zavoda – strokovni svet je pristojen za obravnavanje vprašanj s
področij strokovnega dela zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoj
zavoda in daje mnenja in predloge glede organizacije dela. Njegova vloga je torej bolj
posvetovalne narave, lahko pa se ustrezno dopolni s statutom. Ustanovitelji lahko namreč
njegovo vlogo povečajo, tako da določijo, da mora svet zavoda ali direktor pred določenimi
odločitvami zaprositi za mnenje strokovni svet in se do takega mnenja tudi opredeliti ali pa je
na mnenje vezan.
Pristojnost posameznih organov zavoda se poleg zakonskih določil lahko razširi in podrobneje
uredi z ustanovitvenim aktom ali statutom zavoda. Zakon to izrecno določa za svet zavoda262,
za strokovno vodjo263 in za strokovni svet264, ne pa tudi za direktorja. Kljub temu lahko
ustanovitelji v ustanovnem aktu nalog direktorja ne opisujejo natančno, temveč le napotijo na
statut. Pri tem ni nikjer omenjeno, da se lahko posamezne naloge organom dodeli tudi na
258
259
260
261
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2. odst. 42. člena Zakona o zavodih.
1. odst. 51. člena Zakona o zavodih.
2. odst. 51. člena Zakona o zavodih.
Tretja alineja 1. odst. 54. člena Zakona o zavodih.
30. člen Zakona o zavodih.
2. odst. 40. člena Zakona o zavodih.
2. odst. 40. člena Zakona o zavodih.
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podlagi drugih aktov zavoda (npr. poslovnikov, pravilnikov), čeprav se tudi v te to lahko
prenese, če tako določa statut.
V način odločanja organov zavoda zakon ne posega; vprašanje je prepuščeno ustanovitelju
oziroma svetu zavoda, da to uredi v statutu in drugih aktih zavoda. Običajno organi tako
odločajo z navadno večino, če ni določeno drugače (pri večjih odločitvah). V primeru enakega
števila glasov pa pri nekaterih velja glas predsednika, pri drugih pa sklep organa ni sprejet.
Znani so tudi primeri nekaterih zavodov, ki se pri upravljanju poslužujejo podobne ureditve
kot velja za delniške družbe in sicer, da imajo različni predstavniki različno število glasov
(namesto, da ustanovitelj določi različno število posameznih predstavnikov, jim podeli različno
število glasov).
Omeniti velja tudi nekatere težave v praksi, ko je ustanoviteljev zavoda veliko in je za kakšno
odločitev sveta zavoda potrebno soglasje ustanoviteljev. Zakon namreč govori o soglasju
ustanoviteljev in ni povsem razvidno ali bi zadoščalo, da odločitev podpre večina
ustanoviteljev, pod pogojem, da se ustanovitelji že pred tem dogovorijo (v aktu o ustanovitvi
ali drugem aktu), da je soglasje dano, če odločitev podpre npr. več kot polovica
ustanoviteljev. Na omenjen način se namreč preprečuje zaviranje delovanja zavoda z
nedajanjem soglasja, po drugi strani pa je to seveda poseg v voljo in vpliv ustanovitelja na
zavod, pri katerem je bil sam soustanovitelj in lahko celo odgovarja za njegove obveznosti, če
ni določeno drugače.

5.7.3

Društva

5.7.3.1 Organi upravljanja
Zakon o društvih neposredno ne določa nobenih organov društva, nakazuje pa na to, katere
organe mora društvo imeti. Tako opisuje društvo kot združenje fizičnih oseb, kar običajno
predstavlja skupščina ali občni zbor društva; nadalje mora temeljni akt društva določati način
opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi, kar v praksi predstavlja
nadzorni odbor ali nadzornik in pa zastopanje društva, kar je običajno predsednik društva.
Glede na skoraj povsem odsotne določbe o organih društva, s čimer država dopušča visoko
stopnjo avtonomnosti, se v praksi poleg že omenjenih, oblikujejo različni organi. Tako se v
društvih oblikujejo upravni ali izvršilni odbori, kot upravni organi, častna razsodišča, ki
odločajo o izključitvi članov društva in razni strokovno-posvetovalni organi.
Vendar pa organi v društvih niso obvezni - Ustavno sodišče se je namreč opredelilo265, da
ustavna pravica združevanja vsebuje tudi samostojno odločitev društva, ali bo organe sploh
imelo.
Društva, ki imajo hkrati tudi status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih
organizacijah, pa morajo za pridobitev le-tega imeti tudi posebno posvetovalno telo, s čimer
izpolnijo načelo strokovnosti.
5.7.3.2 Sestava organov
O sami sestavi posameznih organov zakon ne govori in tako prepušča društvom svobodo, da
sami določijo sestavo svojih organov.
Praktično vsa društva imajo tako organ, ki ga sestavljajo vsi člani (običajno skupščina ali
občni zbor), obstajajo pa tudi primeri zvez društev, katerih največji organi imajo delegatski
265

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-391/96.
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sistem članov, pri katerem več članov skupaj izbere enega predstavnika. Prav tako imajo
društva izvršilne organe v eni ali drugi obliki, ki jih sestavljajo člani društva (upravni odbori,
izvršilni odbori), v katerih so običajno tudi zakoniti zastopniki (predsedniki) društva. Ker zakon
določa, da mora statut društva vsebovati tudi način nadzora nad finančnim poslovanjem
društva so se izoblikovali nadzorni odbori - prav tako iz članov društva samih. Zakon torej
dopušča društvom veliko avtonomije glede sestave organov (in organov samih), kar se je v
praksi odrazilo v pestri strukturi organov; res pa je, da se podobne strukture najdejo v večini
društev, kljub temu da to ne bi bilo potrebno.
Posebej velja pogledati sestavo organov v smislu zastopanja mladoletnikov, ki so člani
društva. Prvotni Zakon o društvih (1995) je namreč določal, da mladoletne člane društva do
dopolnjenega 15. leta v organih društva zastopajo njihovi zakoniti zastopniki. Določba je bila
dana v presojo Ustavnemu sodišču, ki je odločilo, da takšna ureditev pomeni poseg v
mladoletnikovo svobodo združevanja (ta ne obsega le pravico včlaniti se v društvo, temveč
tudi potem v njem delovati), ter tudi v pravico društva samega, da samo brez državnega
vmešavanja oziroma zakonske prisile ureja svoja notranja razmerja. Društva sicer lahko
določijo lastna pravila, da v delovanje in v svoje organe vključijo tudi starše, ne more pa biti
takšna določba prisilne narave. Ker je bila omenjena določba razveljavljena, je zakonodajalec
kasneje z novelo določil le, da društvo samo uredi pravice in dolžnosti mladoletnih članov do
dopolnjenega 15. leta starosti.
Določa pa že omenjeni Zakon o humanitarnih organizacijah sestavo posvetovalnih teles v
humanitarnih organizacijah. Tega morajo sestavljati strokovnjaki za področje delovanja
organizacije, in sicer pri splošnih dobrodelnih organizacijah strokovnjaki s področja socialnega
varstva, pri organizacijah, namenjenim osebam s kronično boleznijo, strokovnjaki za to
področje, pri organizacijah za samopomoč pa strokovnjaki za posamezni vidik samopomoči,
za katerega so ustanovljene266.
5.7.3.3 Pristojnosti in način odločanja organov
Zakonodaja za društva ne določa, katere organe mora ta imeti in njihove sestave. Posledično
praviloma tudi ne določa njihovih pristojnosti in načina odločanja.
Je pa zakon o društvih iz leta 1995, preden je bil s strani Ustavnega sodišča v določenih
določbah razveljavljen in potem naknadno spremenjen, določal določene pristojnosti
najvišjega organa društva. Ta je bil tako pristojen za sprejem in spremembe temeljnega akta
društva, sprejem poročila o poslovanju in odločitve o prenehanju društva. Prav tako je zakon
določal, da vsi člani društva opravljajo naloge organov društva in izmed sebe izvolijo
zastopnika društva, če je v društvo včlanjenih do vključno 15 članov. Slednja določba je bila
tudi predmet presoje Ustavnega sodišča, ki jo je razveljavilo267 iz razloga, da je ta neskladna z
Ustavo Republike Slovenije, ki določa pravico do svobodnega združevanja268, saj ta pravica ne
obsega samo pravice do ustanovitve društva, ampak tudi pravico, da si člani njegovo notranjo
ureditev povsem samostojno in svobodno urejajo. Zakonske omejitve so dopustne le v
primeru, če bi bila taka omejitev nujna bodisi iz razlogov kot so varnost države, javna varnost
ali varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni ali iz splošne omejitve, da so človekove pravice in
temeljne svoboščine omejene s pravicami drugih. Zakonodajalec je mnenje Ustavnega
sodišča upošteval in je z novelo zakona o društvih črtal zgoraj omenjene določbe, ki so
določale pristojnosti najvišjega organa društva. Obdržal pa je določbo, da mora najvišji organ
društva sprejeti odločitev o ustanoviti zveze društev, kljub temu da ne določa, kateri je
najvišji organ (glede na avtonomijo se namreč pristojnosti lahko zelo razpršijo, zato bi v
primeru dvoma lahko prišlo do težav, če statut izrecno ne bi določal, da je eden od organov
najvišji). Glede na to, da je bila odpravljena celo odločitev o pristojnosti najvišjega organa
glede prenehanja društva, ni videti razloga, da je zakonodajalec vztrajal pri tem glede
266
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3. odst. 17. člena Zakona o humanitarnih organizacijah.
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-391/96.
2. odst. 42. člena Ustave Republike Slovenije.
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ustanovitve zveze društev, saj si društvo lahko npr. samo določi, da o takih vprašanjih
odloča čisto poseben organ.
Glede na veliko stopnjo avtonomije pa včasih prihaja do tega, da se društva (ali zveze
društev) same ne držijo sprejetih aktov (ne samo temeljnih aktov, tudi raznih drugih splošnih
aktov). Glede na sedanje stanje v tem primeru zakon ne predvideva posega države v
delovanje in upravljanje društva (če npr. organ društva prekorači svoja pooblastila, ki mu jih
je društvo samo dodelilo). Problem nastaja, ker se prizadeti član ali druga oseba ne more
obrniti npr. na registrski organ, da odloči o sporu, temveč mu običajno ostane le možnost
morebitnega odškodninskega zahtevka. Slednje spreminja novi predlog zakona o društvih
(2005), ki uvaja možnost sodnega varstva članu društva v primeru odločitev, ki so v
nasprotju z akti društva.
Novi predlog zakona o društvih (2005) prav tako določa, da lahko temeljni akt in njegove
spremembe, ki se nanašajo na obvezne elemente akta o ustanovitvi (ime društva, sedež
društva, dejavnosti, pogoji včlanjevanja in drugo) sprejme zbor članov, ki ga sestavljajo vsi
člani. Glede na kronološki pregled spreminjanja zakona o društvih se zdi, da je omenjeno
korak nazaj, saj želi zakonodajalec ponovno uvesti določene pristojnosti najvišjemu organu
društva, ki ga sestavljajo vsi člani (čeprav je bilo to z novelo že odpravljeno), in s tem poseči
v avtonomnost društva, s tem da z zakonom določa pristojnosti njegovih organov.
Prav tako omenjeni predlog določa, da je organ sklepčen, če je navzoča več kot polovica
članov, odločitve pa so sprejete, če zanje glasuje večina navzočih članov, oboje le pod
pogojem, če temeljni akt ne določa drugače. S slednjim pogojem je tako društvom
omogočeno, da sklepčnost in način odločanja določajo drugače, razreši pa se praznine pri
tistih društvih, ki slednjega niso imela določenega. Podobno predlog tudi določa, da o
pritožbah zoper odločitve organov društva odloča zbor članov, če ni v temeljenjem aktu
določeno drugače.

5.8 Javno koristno delovanje
5.8.1

Uvod

V tem delu analiziramo zlasti tisti del dejavnosti, ki ga opravljajo NVO-ji, in se dotika
javnokoristnega delovanja.269
Podobno kot v pregledu mednarodne ureditve se tudi tu držimo naslednjih vsebinskih
sklopov:
•
•
•
•
•

pravno urejanje področja,
terminolgija in opredelitev javne koristnosti,
pristojni organ, pogoji in postopek pridobitve statusa,
pravice in obveznosti javnokoristnih organizacij in
javnost delovanja ter nadzor javnokoristnih organizacij.

5.8.2

Pravno urejanje področja

Podlage, ki urejajo pridobitev statusa, so (glej nadaljevanje) zelo različne (ustava, statusni
zakoni, področni zakoni, podzakonski predpisi, sklicevanje na drug zakon, koncesija, odločitev
vlade, odločitev brez podlag).
269

Natančno vlogo NVO pri nudenju storitev v javnem sektorju in njihovem odnosu do javnega sektorja
ter vlogo v različnih sistemih blaginje obravnava knjiga “Zasebne neprofitne – volonterske organizacije”,
Zinka Kolarič, Andreja Črnak Meglič, Maja Vojnovič, Založba FDV, 2002.
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Če bi za javnokoristen status šteli zlasti posebne statuse, ki so (očitno zaradi posebnega
družbenega pomena) urejeni s posebnim zakonom, pregledali posebne pravice, ki jih ti tipi
organizacij imajo oziroma uporabili izraze, ki jih največkrat najdemo v tujih predpisih ali
literaturi, bi v najširšem smislu lahko vključili med javnokoristne NVO vsaj naslednje
organizacije, ki jih omenjajo predpisi v Sloveniji:270
Javno koristna NVO

Vir, Podlaga

1

Človekoljubna organizacija

Zakon o davku na dodano vrednost

2

Dobrodelna organizacija

Zakon o socialnem varstvu

3

Dobrodelna ustanova

(Slovenska karitas)

4

Druga oseba na podlagi koncesije

Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

5

Društvo v javnem interesu

Zakon o društvih

6

Gasilsko društvo

Zakon o gasilstvu

7

Gasilska organizacija

Zakon o gasilstvu

8

Humanitarna organizacija

Zakon o humanitarnih organizacijah

9

Invalidska organizacija

Zakon o invalidskih organizacijah

10

Javno koristna nevladna organizacija

11

Karitativna organizacija

Predlog zakon o položaju in javnokoristnem delovanju
NVO-jev (2004, PIC)
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

12

Kulturniška zbornica Slovenije

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

13

Lovska družina

14

Lovska organizacija

15

Mladinski svet (Slovenije, lokalnih skupnosti)

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

16

Nacionalna turistična organizacija

Zakon o pospeševanju turizma

17

Neprofitna humanitarna organizacija

Zakon o igrah na srečo

18

Nevladna organizacija v javnem interesu

Predlog zakona o varstvu okolja

19

Organizacija nacionalnega pomena

Zakon o Rdečem križu Slovenije

20

Organizacija za kronične bolnike

Zakon o humanitarnih organizacijah

21

Organizacija za samopomoč

Zakon o humanitarnih organizacijah

22

Zakon o davku na dodano vrednost

23

Pooblaščena organizacija, ki opravlja
prosvetno aktivnost
Potrošniška organizacija

Zakon o varstvu potrošnikov

24

Reprezentativna invalidska organizacija

Zakon o invalidskih organizacijah

25

Ribiška družina

Zakon o sladkovodnem ribištvu

26

Splošna dobrodelna organizacija

Zakon o humanitarnih organizacijah

27

Študentska organizacija Slovenije

Zakon o skupnosti študentov

270

Seznam je zgolj informativen in kaže na pestrost možnih javnokoristnih NVO-jev. V nadaljevanju
večino bistvenih značilnosti posameznih subjektov tudi predstavljamo.
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28

Ustanova z dobrodelnim namenom

Zakon o ustanovah

29

Ustanova s splošnokoristnim namenom

Zakon o ustanovah

30

Zakon o zavodih

31

Zavod s pravico javnosti
(posredno tudi društvo s pravico javnosti, itd.)
Združenje v javnem interesu

32

Zveza potrošniških organizacij

Zakon o varstvu potrošnikov

Zakon o brezplačni pravni pomoči

Poglavitni pravni viri urejanja javnokoristnega delovanja so tako ustava, splošni statusno
pravni predpisi, predpisi na posameznih družbenih področjih (kultura, ipd.) ter specialni
predpisi, ki urejajo nekatere posebne oblike javnokoristnega delovanja nevladnih organizacij.
5.8.2.1 Ustava
Delovanje v javnem interesu je omogočala že Ustava Socialistične Republike Slovenije iz leta
1974, ki je v svojih temeljnih določbah omogočala, da so se delovni ljudje in občani za
opravljanje določenih družbenih zadev združevali v družbene organizacije. Z zakonom
določene družbene organizacije, ki so na podlagi zakona delovale kot društva, pa so lahko na
podlagi 75. člena ustave pridobivale sredstva oziroma pravice na sredstvih ter ta sredstva kot
družbena uporabljale za uresničevanje svojih ciljev. Na tej osnovi še vedno temelji današnja
ureditev položaja lovskih in ribiških družin na podlagi Zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi
ter o upravljanju lovišč ter Zakona o sladkovodnem ribištvu.
5.8.2.2 Splošni statusnopravni predpisi
Zakon o društvih v drugem odstavku 3. člena opredeljuje možnost, da se društvu, katerega
dejavnost presega interese članov, v skladu s posebnimi predpisi podeli status društva, ki
deluje v javnem interesu. Status društvu podeli minister (38. člen), ki vodi upravni organ,
pristojen za področje, na katerem društvo deluje, v skladu s pogoji, kriteriji in načinom
pridobitve, ki se določijo s posebnimi zakoni.271 Zakon določa, da do uveljavitve posebnih
predpisov iz 3. člena zakona določi kriterije, na podlagi katerih se društvom podeli status
društva, ki deluje v javnem interesu, pristojno ministrstvo, v treh mesecih od uveljavitve
zakona.
Zakon o zavodih določa, da javno službo opravljajo javni zavodi, lahko pa jo opravlja tudi
drug zavod na podlagi koncesije. Tak zavod ima glede opravljanja javne službe pravice,
dolžnosti in odgovornosti javnega zavoda (zavod s pravico javnosti). Koncesija za opravljanje
javne službe se lahko da zavodu, ki ni ustanovljen kot javni zavod, če izpolnjuje za
opravljanje javne službe predpisane pogoje. Koncesija za opravljanje javne službe se lahko da
tudi podjetju, društvu, drugi organizaciji ali posamezniku, ki izpolnjuje za opravljanje javne
službe predpisane pogoje.272
Pri ustanovitvi ustanove velja, da mora biti njen namen splošnokoristen ali dobrodelen in
praviloma trajen. Organ, pristojen za ustanove, izda soglasje, če akt o ustanovitvi izpolnjuje
271

Če deluje društvo na področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, odloči o pridobitvi statusa društva
v javnem interesu minister, ki je pristojen za pretežni del dejavnosti društva, po predhodnem soglasju
ostalih pristojnih ministrov. Če društvo deluje na področju, za katerega ni pristojno nobeno ministrstvo,
odloča o podelitvi statusa minister, pristojen za upravo.
272
Zanimivo je, da bi ob dosledni uporabi terminologije zakona (če zavod pridobi koncesijo, je zavod s
pravico javnosti) dobili še društva s pravico javnosti, podjetja s pravico javnosti in tudi druge
organizacije in osebe s pravico javnosti.

Celovita analiza pravnega okvira za delovanje nevladnih organizacij

108
pogoje, določene s predpisi in je njen namen skladen z zakonom, kar bi pomenilo, da je
ustanova že po zakonu splošnokoristna ali dobrodelna.
Informativno omenjamo še predlog Zakona o verski svobodi in verskih skupnostih (5. člen), ki
določa, da verske skupnosti z zavzemanjem za duhovnost in človekovo dostojanstvo v
zasebnem in javnem življenju opravljajo pomembno družbeno nalogo in so splošno koristne
organizacije. Poleg njihovih prizadevanj za osmišljanje bivanja na polju verskega življenja
imajo pomembno vlogo v javnem življenju z razvijanjem svojih kulturnih, vzgojnih,
izobraževalnih, solidarnostnih, karitativnih in drugih dejavnosti s področja socialne države, s
katerimi bogatijo nacionalno identiteto.
5.8.2.3 Področni predpisi
Prvi zakon, ki je določil kriterije in postopek za pridobitev tega statusa ter predvidel, da se
podrobnejši pogoji o merilih in postopku uredijo v podzakonskem aktu, je bil Zakon o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture.273 Temu so sledili nekateri drugi predpisi
– npr. Zakon o zaščiti živali, ki določa da 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. Podobno ureja materijo
Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja itd.
Večina te zakonodaje ni izpolnila zahteve Zakona o društvih o celostni obravnavi takšnega
statusa, nekateri zakoni pa tega področja niti niso uredili, čeprav jim zakon o društvih nalaga
takšno obveznost (Zakon o športu, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o veterinarstvu itd.).
5.8.2.4 Predpisi, ki urejajo posebne oblike javnokoristnih organizacij274
V nadaljevanju so kratko predstavljene tiste oblike javnokoristnih organizacij, ki so urejene v
posebnih predpisih in sicer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
273

Rdeči križ Slovenije
Prostovoljna gasilska društva, gasilske zveze in Gasilska zveza Slovenije
Lokalni mladinski sveti in Mladinski svet Slovenije
Gospodarska interesna združenja
Nepridobitne gospodarske družbe
Zadruge
Neprofitne stanovanjske organizacije
Humanitarne organizacije
Invalidske organizacije
Lovske družine in Lovska zveza Slovenije
Ribiške družine in Ribiška zveze Slovenije
Verske skupnosti
Turistične organizacije
Potrošniške organizacije
Študentska organizacija Slovenije
Olimpijski komite Slovenije – Združenja športnih zvez

To je bil nasploh prvi predpis, ki je prinesel terminologijo “društva v javnem interesu”. Več glej
povzetek analize MNZ v nadaljevanju.
274
Predvidevamo, da je urejanje v posebnih predpisih posledica pomembnosti posameznih subjektov oz.
njihove javnekoristnosti. V pregled nismo zajeli pravne oblike zbornic, verskih skupnosti, sindikatov in
političnih strank, ki so tudi urejene v posebnih predpisih, vendar je zanje dosežen splošni konsenz, da
ne spadajo med nevladne organizacije, kot jih razumemo v Sloveniji, ampak gre za druge oblike
organizirane civilne družbe.
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Rdeči križ Slovenije
Rdeči križ Slovenije je neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki deluje v
skladu z ženevskimi konvencijami in Dodatnima protokoloma k ženevskim konvencijam o
zaščiti žrtev spopadov ter v skladu s sklepi mednarodnih konferenc Rdečega križa275. Kljub
temu, da gre za neodvisno organizacijo, zakon sam določa, da deluje v skladu s sklepi
mednarodnih konferenc, kar pomeni določeno odvisnost zunanjih teles.
Je nepridobitna organizacija, sestavljena iz lokalnih organizacij, za ustanovitev, organizacijo in
delovanje katerih se uporabljajo predpisi o društvih276. To pomeni, da gre za članske
organizacije, ki se registrirajo na upravni enoti, ko ustanovitelji na ustanovnem zboru
sprejmejo temeljni akt in določijo zastopnika organizacije. Po drugi strani daje uporaba
določb o društvih lokalnim organizacijam Rdečega križa dosti avtonomije glede notranjih
struktur in vodenja.
Že zakon določa posamezne naloge Rdečega križa Slovenije in sicer: pomoč oblastem pri
preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščito življenja in zdravja ljudi277, zagotavljanje
spoštovanja človekovih pravic, sodelovanje z zdravstveno in sanitetno službo oboroženih sil
Republike Slovenije ter hrambo in razporejanje pomoči278.
Poleg omenjenih pa ima tudi določena javna pooblastila in sicer279:
- 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.
O vseh naštetih dejstvih izdaja Rdeči križ Slovenije tudi listine in potrdila. Prav tako pri
Rdečem križu deluje služba za poizvedovanje, ki opravlja naloge informacijskega urada po
ženevskih konvencijah, kot so zbiranje podatkov o vojnih ujetnikih, vojnih beguncih
pogrešanih osebah in drugo280. Skupaj z Zavodom Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino pripravi Rdeči križ Slovenije plan krvodajalskih akcij281 in je ena od institucij, ki je
dolžna obveščati prebivalce o pomenu dajanja krvi in jih spodbujati k njenemu darovanju282.
Prav tako je Rdeči križ Slovenije pristojen, da Državnemu zboru predlaga predstavnika
uporabnikov v svetu Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij283.
275

1. odst. 1. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije.
1. odst. 2. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije.
277
Zelo podobne naloge določa humanitarnim organizacijam tudi 5. člen Zakona o humanitarnih
organizacijah (med drugim: reševanje ogroženih ljudi in življenj, lajšanje socialnih in psihosocialnih
težav, krepitev zdravja…).
278
6., 7. in 8. člen Zakona o Rdečem križu Slovenije.
279
1. odst. 9. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije.
280
III. poglavje Zakona o rdečem križu.
281
1. odst. 6. člena Zakona o preskrbi s krvjo.
282
16. člen Zakona o preskrbi s krvjo.
283
11. člen Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v
Republiki Sloveniji.
276

Celovita analiza pravnega okvira za delovanje nevladnih organizacij

110
V miru sme biti osebje, stavbe, sredstva in materiale Rdečega križa Slovenije označeni z
znakom rdečega križa na beli podlagi, osebje, sredstva in materiali tujih organizacij Rdečega
križa pa le dokler opravljajo v Sloveniji dejavnost Rdečega križa z dovoljenjem Vlade284. V
oboroženem spopadu smejo znak uporabljati tudi ekipe Rdečega križa Slovenije, dokler
opravljajo te naloge285. Na tem mestu velja omeniti, da imajo pravico do uporabe sicer tudi
druge organizacije kot so zdravstveni zavodi, pravne osebe z dovoljenjem ministrstva za
zdravje, bolnišnične ladje in drugi.
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. Višino prispevka, način plačevanja
in obračunavanja ter morebitne oprostitve določi Vlada286.
Zakon prav tako nalaga pristojnim državni organom, da sodelujejo z Rdečim križem Slovenije
pri opravljanju njegovih nalog in so mu dolžni 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 telekomunikacij287. Za naloge, ki jih opravlja kot
javna pooblastila, zagotavlja sredstva Republika Slovenija iz svojega proračuna288, za ostale
naloge pa lahko zagotavlja sredstva občina289 (za občine torej zakon ne ureja obveznosti
financiranja, kot to določa za republiko).
Prostovoljna gasilska društva, gasilske zveze in Gasilska zveza Slovenije
Prostovoljno gasilsko društvo je humanitarna organizacija, v kateri fizične osebe prostovoljno
delujejo in opravljajo naloge na področju gasilstva, varstva pred požarom in drugimi
nesrečami ter opravljajo druge dejavnosti, ki so pomembne za razvoj in delovanje
gasilstva290. Posebnost glede na sedaj veljavni zakon o društvih je določba, da so člani
prostovoljnega gasilskega društva lahko tudi pravne osebe, če tako določa zakon.9
Prostovoljno gasilsko društvo ustanovijo občani sami na podlagi ocene požarnih in drugih
nevarnosti in opravlja predvsem sledeče naloge291:
•
•
•
•
•

preventivne naloge varstva pred požarom ter pred naravnimi in drugimi nesrečami,
izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah,
vzgoja gasilske mladine,
pomoč občanom na področju varstva pred požarom,
druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.

Prostovoljne gasilske enote znotraj prostovoljnih gasilskih društev lahko opravljajo javno
gasilsko služno (ki je sicer obvezna lokalna javna služba292), če jih neposredno določi pristojen
občinski organ in če občina sklene pogodbo o opravljanju javne gasilske službe z društvom, v
katerem delujejo. Za opravljanje javne gasilske službe je lahko določena le tista enota, ki se
preko gasilskih zvez povezuje v Gasilsko zvezo Slovenije293.
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

4. in 5 .točka 1. odst. 23. člena Zakona o Rdečem križu.
4. točka 1. odst. 24. člena Zakona o Rdečem križu.
28. člen Zakona o Rdečem križu.
10. člen Zakona o Rdečem križu Slovenije.
1. odst. 27. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije.
3. odst. 27. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije.
16. točka 5. člena Zakona o gasilstvu.
20. člen Zakona o gasilstvu.
1. odst. 2. člena Zakona o gasilstvu.
1. odst. 11a. člena Zakona o gasilstvu.
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Če gasilsko društvo ne opravlja nalog javne gasilske službe, ga o tem obvesti pristojni
občinski organ ter določi rok v katerem mora društvo pomanjkljivosti odpraviti. Če tega ne
stori, se mu opravljanje javne gasilske službe ustrezno omeji ali odvzame294.
Zakon predpisuje, da se dejavnosti gasilskih društev in zvez, ki so pomembne za razvoj
gasilstva, financirajo iz proračuna Republike Slovenije, sredstev zavarovalnic in podjetij,
dohodkov iz lastne dejavnosti ter prispevkov, daril in volil295.
Nadomestila plač in izgubljen zaslužek prostovoljnim gasilcem, intervencije in usposabljanje,
stroške zavarovanje krije občina296. Zakon predpisuje tudi splošno obveznost občine, da
zagotavlja sredstva za redno delovanje gasilskih enot (v prostovoljnih gasilskih društvih in
drugih), za vzdrževanje gasilske opreme, za gradnjo in vzdrževanje gasilskih objektov in
drugo297.
Prostovoljna gasilska društva na območju posamezne občine se povezujejo v gasilske zveze,
ki dajejo298:
- mnenje k letnim programom usposabljanja operativnih gasilcev in gasilskih enot
prostovoljnih gasilskih društev,
- mnenje k letnim programom opremljanja prostovoljnih gasilskih enot z gasilsko
zaščitno in reševalno opremo.
Če gasilska zveza ne poda pozitivnega mnenja k izvedbi usposabljanja oziroma nabave
gasilske zaščitne in reševalne opreme, za sledenje ni mogoče uporabiti sredstev iz proračuna
Republike Slovenije299.
Pristojnost gasilske zveze je tudi, da za posamezno leto daje določi oblike usposabljanja, ki jih
prostovoljna gasilska društva vključijo v svoje letne programe, če je to potrebno zaradi
usklajenega razvoja, ustrezne pripravljenosti in drugih razlogov, utemeljenih z ocenami
ogroženosti občine pred požarom ali drugimi nesrečami300. Obe pristojnosti (določanje
usposabljanja in dajanja mnenj) ima le tista gasilska zveza, ki je vključena v Gasilsko zvezo
Slovenije301.
Najvišja oblika povezovanja gasilskih društev in njihovih zvez je Gasilska zveza Slovenije302.
Kljub temu, da njene naloge in opredelitev določa zakon, ta vsebuje opredelitev, da gre za
pravno osebo zasebnega prava303. Opravlja sledeče naloge304:
-

294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

svoje društvene naloge,
določene strokovno-tehnične naloge varstva pred požarom,
organizacijske in druge naloge, s katerimi se zagotavlja razvoj prostovoljnega
gasilstva v državi in njegovo mednarodno povezovanje z drugimi gasilskimi
organizacijami v svetu,
izdaja strokovno literaturo o varstvu pred požarom in gasilstvu,
druge naloge, za katero jo pooblasti minister.

18. člen Zakona o gasilstvu.
2. in 1. odst. 44. člena Zakona o gasilstvu.
27. člen Zakona o gasilstvu.
2. odst. 6. člena Zakona o gasilstvu.
1. odst 32a. člen Zakona o gasilstvu.
3. odst 32a. člen Zakona o gasilstvu.
2. odst 32a. člen Zakona o gasilstvu.
4. odst 32a. člen Zakona o gasilstvu.
1. odst. 33. člen Zakona o gasilstvu.
3. odst. 33. člen Zakona o gasilstvu.
2. odst. 33. člen Zakona o gasilstvu.
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Zakon daje Gasilski zvezi Slovenije veliko avtonomijo glede ureditve svoje strukture
delovanja, saj dopušča, da s svojimi pravili sama uredi svojo ureditev organiziranosti, naloge
in pristojnosti svojih organov305. Pogoje za delovanje Gasilske zveze Slovenije zagotavlja
država306.
Mladinski sveti (lokalni mladinski sveti in Mladinski svet Slovenije)
Društva, zveze društev in notranje organizacijske enote mladinskih organizacij v političnih
strankah s sedežem v lokalni skupnosti in ki imajo najmanj 70% članstva in 70% vodstva v
starosti od 15 do 29 let se lahko združujejo v mladinske svete lokalnih skupnosti307.
Društva, zveze društev in mladinske organizacije v političnih strankah, ki imajo najmanj 70%
članstva in 70% vodstva v starosti od 15 do 29 let se združujejo v Mladinski svet Slovenije308.
Mladinski svet se registrira na upravni enoti, na območju katere ima sedež, po postopku ki
velja za društva309 (enako velja tudi za Mladinski svet Slovenije). Z registracijo lokalni
mladinski svet in tudi Mladinski svet Slovenije postaneta pravni osebi310.
Lokalni mladinski sveti in Mladinski svet Slovenije izvajajo dejavnosti s področja socialne
politike otrok in mladine, vzgoje in izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega
obveščanja in mednarodnega povezovanja. Zagotavljajo pogoje za delovanje in razvoj
interesnih oblik združevanja mladih, omogočajo sodelovanje mladih pri sprejemanju
zakonodaje, ki vpliva na mlade in druge naloge za uveljavljanje interesa mladih, ki jih določijo
v temeljnem aktu311. Njihova bistvena pravica je ta, da morajo Vlada, ministrstva in drugi
državni organi ter organi lokalnih skupnosti pred določanjem predlogov zakonov in drugih
predpisov, ki neposredno vplivajo na življenje in delo mladih, o tem obvestiti Mladinski svet
Slovenije oziroma mladinske svete lokalnih skupnosti312. Podobno kot društva lahko opravljajo
tudi pridobitne dejavnosti, če so te določene v temeljnem aktu in povezane z nameni in
nalogami mladinskega sveta. Prav tako se sme presežek prihodkov nad odhodki porabiti le za
doseganje namenov in nalog, za katere so bili ustanovljeni, delitev presežka med člane pa je
nična na podlagi samega zakona313.
Gospodarska interesna združenja
Gospodarsko interesno združenje lahko ustanovita najman dve fizični ali pravni osebi314, s
ciljem olajšati in pospeševati pridobitno dejavnost svojih članov, izboljševati in povečevati
rezultate te dejavnosti, ne pa s ciljem pridobivanja dobička315.
Ustanovi se s pogodbo o ustanovitvi, sklenjeno v obliki notarskega zapisa316, lahko brez
osnovnega kapitala317, pravno osebnost pa pridobi z vpisom v sodni register318. V združenje
lahko pristopijo tudi druge osebe pod pogoji, ki jih določa pogodba o ustanovitvi.
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4.
4.
2.
1.
3.
3.
5.
6.
5.
1.
2.
1.
1.
1.

odst. 33. člen Zakona o gasilstvu.
točka 1. odst. 8. člena Zakona o gasilstvu.
odst. 2. člena Zakona o mladinskih svetih.
odst. 2. člena Zakona o mladinskih svetih.
odst. 10 člena Zakona o mladinskih svetih.
člena Zakona o mladinskih svetih.
člen Zakona o mladinskih svetih.
člen Zakona o mladinskih svetih.
in 6. odst. 8. člena Zakona o mladinskih svetih.
odst. 496. člena Zakona o gospodarskih družbah.
odst. 496. člena Zakona o gospodarskih družbah.
odst. 501. člena Zakona o gospodarskih družbah.
odst. 497. člena Zakona o gospodarskih družbah.
odst. 498. člena Zakona o gospodarskih družbah.
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Dejavnost gospodarskega interesnega združenja mora biti povezana z gospodarskimi
dejavnostmi članov in ima lahko do teh le pomožen značaj319, kar pomeni, da ne more
prevzeti dejavnosti svojih članov, lahko pa opravlja vse druge dejavnosti (gospodarske posle)
za svoj račun320.
Gospodarsko interesno združenje ima skupščino, ki sprejema odločitve o predčasnem
prenehanju ali podaljšanju združenja. Način odločanja se lahko določi v pogodbi o ustanovitvi,
sicer pa velja, da ima vsak član en glas in se za sprejem odločitve zahteva soglasje vseh.
Organ je tudi uprava, ki združenje upravlja.
Nepridobitne gospodarske družbe
Zakon o gospodarskih družba opredeljuje gospodarsko družbo kot pravno osebo, ki na trgu
samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost; pridobitna pa je tista
dejavnost, katere namen je pridobivanje dobička321. Gospodarske družbe se sicer lahko
oblikujejo kot osebne družbe (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba in tiha
družba) ali kot kapitalske družbe (družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba in
komanditna delniška družba).
Za vse omenjene oblike pa velja, da se štejejo za gospodarske družbe tudi tedaj, če v skladu
z zakonom v celoti ali deloma opravljajo dejavnost, ki ni pridobitna322. Gre za odstopanje od
načela pridobitne dejavnosti, kot pogoja za gospodarsko družbo. Takšno značilno ureditev
najdemo v nemškem pravu že preko sto let, podobno jo ureja tudi francoski zakon iz leta
1966. Prevlada namreč kriterij pravne oblike – ne glede na dejavnost je družba namreč
gospodarska, če je ustanovljena v eni od oblik, ki jo določa ZGD. V kolikor torej družba v
celoti opravlja dejavnost, ki ni pridobitna govorimo o nepridobitni gospodarski družbi.
Drugih posebnosti ali določil za nepridobitne družbe zakon ne predvideva in so torej
izenačene z ostalimi gospodarskimi družbami (glede ustanovitve, upravljanja, pravic in
obveznosti, prenehanja in drugo – odvisno od svoje oblike).
Zadruge
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 članov323.
Zakon določa, da Republika Slovenija pospešuje razvoj zadružništva z ukrepi gospodarske
politike, ter da imajo lahko zadruge na podlagi sodelovanja s svojimi člani ali drugi zakonski
podlagi posebne olajšave pri svojem poslovanju324.
Zadrugo lahko ustanovijo najmanj tri fizične ali pravne osebe, ki sprejmejo akt o ustanovitvi.
Zadruga ima občni zbor članov, kot najvišji organ zadruge, predsednika kot poslovodni organ
ter nadzorni odbor ali najmanj enega preglednika, ki nadzira celotno delo zadruge in njenih
organov. Če ima več kot 10 članov, ima tudi upravni odbor, ki mu predseduje predsednik
zadruge. Zakonsko določena struktura upravljanja zadruge je podobna tisti, ki se v praksi
oblikuje v društvih, čeprav je zakonodaja društvom ne določa.
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3.
2.
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odst. 496. člena Zakona o gospodarskih družbah.
odst. 498. člena Zakona o gospodarskih družbah.
in 2. odst. 1. člena Zakona o gospodarskih družbah.
odst. 1. člena Zakona o gospodarskih družbah.
odst. 1. člena Zakona o zadrugah.
člen Zakona o zadrugah.
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Del presežka, ki ga zadruga ne razporedi v sklade ali ne uporabi za kakšen drug namen
(najmanj 5% doseženega letnega presežka mora zadruga po zakonu nameniti za obvezne
rezerve325, lahko pa oblikuje tudi druge sklade326), se lahko razdeli med člane v sorazmerju z
njihovim poslovanjem z zadrugo, če zadružna pravila ne določajo drugače327.
Zaradi varovanja in pospeševanja skupnih interesov se zadruge lahko združujejo v zadružne
zveze, ki svojim članom nudijo strokovno, tehnično in pravno pomoč, organizirajo
izobraževanja, skrbijo za razvijanje poslovnih mrež med člani, zastopajo interese zadružništva
v gospodarskih zbornicah in pred državnimi organi in drugo328.
Določbi ki kažeta na poseben status zadrug v primerjavi z društvi, ustanovami in zasebnimi
zavodi sta gotovo možnost delitve dela presežka med člane in pa subsidiarna uporaba
predpisov o podjetjih glede firme, sedeža, dejavnosti in vpisa v sodni register329 (in ne
predpisov o zavodih, ki se prav tako vpisujejo v sodni register).
Neprofitne stanovanjske organizacije
Neprofitna stanovanjska organizacija je pravna oseba, ki je ustanovljena za pridobivanje,
upravljanje in oddajanje neprofitnih stanovanj ter pridobivanje in upravljanje lastnih
stanovanj pod posebnimi pogoji330, ki jih predpiše minister. Ta se nanašajo predvsem na
način poslovanja in usmerjanja profita, izrabo pridobljenih zemljišč in upravljnja z njimi,
oddajo del v vseh fazah pridobivanja stanovanj z natečaji, spoštovanje predpisanih
standardov in normativov ter oblikovanje najemin331.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojno ministrstvo, ki vodi tudi register teh organizacij. Če
ugotovi, da organizacija ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, jo izbriše iz registra ter
zahteva vračilo vseh prejetih sredstev Stanovanjskega sklada Republike Slovenije332.
Zakon nalaga občinam, da sprejmejo občinske stanovanjske programe, s katerimi
konkretizirajo nacionalne stanovanjske programe tako da določijo tudi način zagotavljanja
ustreznih oblik pomoči za nastajanje in delovanje neprofitnih stanovanjskih organizacij333.
Občine, ki zagotovijo taki organizacij kakršnokoli pomoč v okviru svojih pristojnosti in
možnosti, lahko zahtevajo, da se določen del neprofitnih stanovanj nameni za razreševanje
stanovanjskih vprašanj upravičencev z najnižjimi dohodki334. Po drugi strani pa se lahko s
podzakonskimi akti predpiše, da so upravičene do kredita tiste neprofitne stanovanjske
organizacije, ki si zagotovijo določeno ugodnost tudi od občine, na območju katere
nameravajo poslovati, če ima občina to možnost335.
Neprofitne stanovanjske organizacije lahko oblikujejo svoje rezervne sklade in v tem primeru
pod določenimi pogoji niso dolžne vplačevati v rezervne sklade, oblikovane za posamezno
večstanovanjsko stavbo, kjer imajo v lasti stanovanja336.
Zakon predpisuje posebne pogoje, kdaj je mogoče najemniku odpovedati najemno pogodbo,
pri čemer velja tudi, da je odpoved možna tudi brez obstoja zakonsko predvidenih krivdnih
razlogov (uporaba stanovanja v nasprotju z dovoljenjem, neplačevanje najemnine,
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43. člen Zakona o zadrugah.
1. odst. 44. člena Zakona o zadrugah.
45. člen Zakona o zadrugah.
1. odst. 49. člena Zakona o zadrugah.
56. člen Zakona o zadrugah.
1. odst. 151. člena Stanovanjskega zakonika.
2. odst. 151. člena Stanovanjskega zakonika.
152. člen Stanovanjske zakonika.
156. člen Stanovanjske zakonika.
2. odst. 153. člena Stanovanjskega zakonika.
1 odst. 153. člena Stanovanjskega zakonika.
2. odst. 42. člena Stanovanjskega zakonika.
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povzročanje škode in drugo), če se mu zagotovi drugo primerno stanovanje. Takšna
odpoved je na splošno možna brez utemeljenih razlogov istemu najemniki le enkrat, kar pa
ne velja za stanovanja, ki so v lastni neprofitnih stanovanjskih organizacij, kadar se izvajajo
zamenjave zaradi racionalne zasedenosti njihovega stanovanjskega fonda, pri čemer še vedno
velja, da je treba najemniku zagotoviti drugo primerno stanovanje337. Stroške selitve krije
neprofitna stanovanjska organiazcija.
Neprofitne stanovanjske organizacije se lahko skupaj z javnimi stanovanjskimi skladi,
lokalnimi skupnostmi, kjer ni ustanovljenih skladov, lastniki najemnih stanovanj in izvajalci
stanovanjskih storitev združujejo v Stanovanjsko zbornico338.
Humanitarne organizacije
Status humanitarne organizacije lahko pridobijo društva in zveze društev, katerih člani po
načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu opravljajo humanitarno dejavnost
na področjih socialnega in zdravstvenega varstva v skladu z Zakonom o humanitarnih
organizacijah339. Statusa ne more dobiti društvo ali zveza društev, ki ima status invalidske
organizacije340, in pravna oseba z drugo pravno-organizacijsko obliko (npr. zasebni zavodi ali
ustanove), čeprav izpolnjuje vse ostale zakonske pogoje glede izvajanja dejavnosti. Lahko pa
status pridobijo tiste organizacije, ki jih za opravljanje humanitarne dejavnosti ustanovijo
verske skupnosti in druge organizacije, ki so po dejavnosti in organiziranosti sestavni del širše
mednarodne humanitarne organizacije, ustanovljene po tujem pravu341.
Poznamo tri vrste humanitarnih organizacij, in sicer: splošne dobrodelne organizacije
(delujejo lahko na področju socialnega ali zdravstvenega varstva), organizacije za kronične
bolnike (delujejo na področju zdravstvenega varstva) in organizacije za samopomoč (delujejo
lahko na področju socialnega ali zdravstvenega varstva)342.
O dodelitvi statusa odloča pristojno ministrstvo.
Humanitarne organizacije so upravičene do kandidiranja za sredstva Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij ob pogojih in merilih, ki jih določajo akti te
fundacije343. Prav tako se pri odločanju o premoženju, ki zaradi prenehanja statusa
humanitarne organizacije pripade Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij, prednostno upoštevajo potrebe humanitarnih organizacij344.

Invalidske organizacije
Invalidska organizacija je društvo ali zveza društev, ki deluje v javnem interesu na področju
invalidskega varstva v skladu z Zakonom o invalidskih organizacijah345. Invalidska organizacija
ne more postati pravna oseba, ki je organizirana drugače kot društvo ali zveza društev, tudi
če izvaja z zakonom določene dejavnosti. Namen invalidske organizacije je prostovoljno in
neodvisno združevanje interesno povezanih invalidov in njihovih zakonitih zastopnikov, da
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106. člen Stanovanjskega zakonika.
139. člen Stanovanjskega zakonika.
1. odst. 2. člena Zakona o humanitarnih organizacijah.
3. odst. 2. člena Zakona o humanitarnih organizacijah.
3. odst. 2. člena Zakona o humanitarnih organizacijah.
6. člen Zakona o humanitarnih organizacijah.
33. člen Zakona o humanitarnih organizacijah.
40. člen Zakona o humanitarnih organizacijah.
1. odst. 2. člena Zakona o invalidskih organizacijah.
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ugotavljajo, zagovarjajo in zadovoljujejo posebne potrebe invalidov ter zastopajo interese
invalidov346.
Zakon ureja tudi položaj reprezentativnih invalidskih organizacij. Gre za invalidsko
organizacijo, ki347:
- deluje na območju celotne države,
- poleg splošnih nalog, ki jih opravljajo invalidske organizacije, opravlja še dodatne
naloge:
• ugotavljanje interesov in zagovarjanje potreb invalidov na vseh področjih, ki
zadevajo življenje invalidov, prispevajo k osveščanju javnosti in vplivajo na
spremembe v prid invalidom;
• sodelujejo pri oblikovanju državnih ukrepov in predlagajo sprejem predpisov
in ukrepov na področju invalidskega varstva;
• se povezujejo z drugimi invalidskimi organizacijami doma in v tujini;
- 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.
O dodelitvi statusa invalidske organizacije in reprezentativne invalidske organizacije odloči
pristojno ministrstvo.
Invalidske organizacije so po zakonih in drugih predpisih deležne posebnih oprostitev in
olajšav, kolikor področni zakoni ne urejajo drugače348.
Poleg drugih virov (članarine, darila, volila in drugo) pridobivajo invalidske organizacije
sredstva za svoje delovanje in za naložbe v osnovna sredstva tudi iz sredstev Fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO)349. Tako
pridobljena sredstva lahko invalidska organizacija namenja za sofinanciranje posebnih
socialnih programov in naložb v osnovna sredstva drugih pravnih oseb (invalidsko podjetje,
ustanova ali zavod), ki jih je sama ustanovila, če ji FIHO sredstva v ta namen odobri350.
Reprezentativne invalidske organizacije na podlagi statusa reprezentativnosti nimajo
prednosti pri pridobivanju sredstev iz FIHO351. Pri odločanju o premoženju, ki zaradi
prenehanja statusa invalidske organizacije pripade Fundaciji za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij se prednostno upoštevajo potrebe invalidov, ki jim je bilo
premoženje prvotno namenjeno352.
Državni organi se morajo pri oblikovanju nacionalnih politik in ukrepov za zagotavljanje
enakih možnosti in enake obravnave invalidov posvetovati z invalidskimi organizacijami353. Pri
tem so državni organi in druge javne institucije dolžni zagotoviti možnost, da predstavijo
interese in mnenja invalidov tudi tiste invalidske organizacije, ki nimajo statusa
reprezentativnosti354. Še več pravic pri dialogu z državo imajo reprezentativne invalidske
organizacije in sicer355:
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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,

1. odst. 3. člena Zakona o invalidskih organizacijah.
19. člen v povezavi z 10. členom Zakona o invalidskih organizacij.
28. člen Zakona o invalidskih organizacijah.
2. odst. 27. člena Zakona o invalidskih organizacijah.
3. odst. 27. člena Zakona o invalidskih organizacijah.
4. odst. 27. člena Zakona o invalidskih organizacijah.
3. odst. 33. člena Zakona o invalidskih organizacijah.
4. člen Zakona o invalidskih organizacijah.
2. odst. 18. člena Zakona o invalidskih organizacijah.
1. odst. 18. člena Zakona o invalidskih organizacijah.
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-

- predlagajo ali imenujejo predstavnike invalidov v organe istovrstnih mednarodnih
organizacij in združenj,
povezujejo in usklajujejo interese z drugimi invalidskimi organizacijami.

Reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki delujejo na državni ravni, se lahko
povezujejo v nacionalni svet invalidskih organizacij, ki ga ustanovijo s pogodbo med seboj, s
katero določijo naloge nacionalnega sveta356. Namen nacionalnega sveta je usklajevanje
interesov vseh invalidov v državi, zastopanje v dialogu z državnimi organi in drugimi
institucijami, predlaganje predstavnikov invalidov v organe države ter mednarodne
organizacije in drugo357. Nacionalni invalidski svet ne more pridobiti statusa invalidske
organizacije358.
Lovske družine in Lovska zveza Slovenije
Lovske družine so ena od oblik lovskih organizacij, sicer pa gre za društvo, ki ima najmanj 15
polnoletnih članov, ki so lahko lovci in druge fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v
Republiki Sloveniji ter je njihov interes povezan z divjadjo in lovstvom359.
V skladu z zakonom mora vsak član lovske družine v 3 letih od včlanitve opraviti lovski izpit,
sicer mu članstvo preneha360. Prav tako lahko lovska družina omeji sprejem novih članov,
glede na lovno površina na člana361 (kar je odmik od Zakona o društvih, ki se sicer subsidirno
uporablja za ustanovitev, delovanje in prenehanje lovskih družin, saj ta določa, da lahko
vsakdo postane član društva in deluje v društvu pod enakimi pogoji362), po drugi strani pa
mora določene kandidate sprejeti (npr. lastnika kmetijskih zemljišč pod določenimi pogoji)363
že na podlagi zakona.
Lovska družina lahko z Republiko Slovenijo sklene koncesijsko pogodbo in tako deluje v
javnem interesu.364 Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču se podeli za
določen čas, vendar najmanj za 20 let365. Lovska družina je kot koncesionar zavezana za
koncesijsko dajatev, ki je prihodek proračuna Republike Slovenije366.
V skladu z načrti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo morajo lovske organizacije (tudi
lovske družine) zagotoviti367:
–
–
–
–
–
–

vzdrževanje in izboljševanje prehranskih in drugih življenjskih možnosti za divjad,
urejanje vodnih virov in kaluž,
krmljenje divjadi,
dodajanje in naseljevanje divjadi,
postavitev lovskih objektov in
druga dela, s katerimi se zagotavljajo ugodne razmere za razvoj populacij divjadi.

Lovska zveza Slovenije je zveza vseh lovskih družin, ki deluje tudi v javnem interesu, njeni
člani pa so lahko tudi druga društva, katerih dejavnost je povezana z divjadjo, lovstvom in
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

1. in 2. odst. 25. člena Zakona o invalidskih organizacijah.
26. člen Zakona o invalidskih organizacijah.
5. odst. 25. člena Zakona o invalidskih organizacijah.
64. in 1. odst. 65. člena Zakona o divjadi in lovstvu.
2. odst. 65. člena Zakona o divjadi in lovstvu.
4. odst. 65. člena Zakona o divjadi in lovstvu.
1. odst. 5. člena Zakona o društvih.
5. odst. 65. člena Zakona o divjadi in lovstvu.
5. odst. 65. člena v povezavi s 1. odst. 25. člena Zakona o divjadi in lovstvu.
3. odst. 25. člena Zakona o divjadi in lovstvu.
1. odst. v povezavi z 6. odst. 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu.
39. člen Zakona o divjadi in lovstvu.
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varstvom narave368. Zakon torej posega tudi v kriterije članstva omenjene zveze, s tem ko
določa, katera društva so lahko njeni člani.
Lovska zveza Slovenije sodeluje z državnimi in strokovnimi organi v zadevah, ki se nanašajo
na lovstvo in upravljanje z divjadjo in opravlja naloge v javnem interesu ter druge naloge s
področja lovstva, ki jih določi v svojem temeljnem aktu369. Zveza pokriva stroške svojega
delovanja tudi s prihodki od izvajanja javnih pooblastil370.
Ribiške družine in Ribiška zveza Slovenije
Ribiške družine so ena od oblik ribiških organizacij.
Zakon opredeljuje ribiško družino kot samoupravno organizacijo 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 dejavnosti371.
Za poslovanje ribiških družin se uporabljajo splošni predpisi o društvih in o organizacijah
združenega dela, kolikor zakon ne določa drugače372. Vpišejo se v register tiste občine, ki je
ribiški družini dala v upravljanje ribiški okoliš373.
Ribiška družina s svojim delovanjem opravlja tudi naloge s področja splošne ljudske obrambe
in družbene samozaščite, zlasti z razvijanjem varnostne kulture pri svojih članih101.
Zakon predpisuje, da je lahko član ribiške družine vsak občan, če izpolnjuje pogoje po
predpisih o članstvu v društvih in po splošnem aktu ribiške družine374, kar pomeni, da večjih
omejitev s strani zakonodaje ni, razen določbe, da nihče ne sme biti hkrati član dveh ali več
ribiških družin375.
Ribiški okoliš se izroči v upravljanje ribiški družini, ki zagotavlja pogoje za varstvo in gojitev in
za pospeševanje ribištva376. V upravljanje ji ga izroči občina za nedoločen čas377, pri tem pa z
ribiško družino sklene pisni sporazum, s katerim se določijo pogoji in ukrepi, ki jih mora
ribiška družina kot ribiška organizacija izpolnjevati oziroma izvajati v zvezi z varstvom in
gojitvijo rib, in način opravljanja gojitveno-čuvajske službe378 (slednje morajo organizirati
tako, da so vse vode primerno nadzorovane379).
Sredstva, ki jih ribiške družine pridobijo pri upravljanju ribolovnih voda, smejo uporabiti le za
gojitev in za varstvo rib v vodah, ki jih upravljajo in za stroške upravljanja380. Določba je zelo
podobna splošni določbi o društvih, ki društvu nalaga da presežek prihodkov nad odhodki
porabi za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljeno381. Kot gojitev in varstvo, za kar
morajo ribiške družine porabiti pridobljena sredstva, se šteje zlasti382:
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382

ohranjevanje in vzdrževanje ustreznega staleža in strukture rib v ribolovni vodi,
gojitev, vzreja in vlaganje rib v ribolovno vodo,

1. in 2. odst. 66. člena Zakona o divjadi in lovstvu.
3. odst. 66. člena Zakona o divjadi in lovstvu.
4. odst. 66. člena Zakona o divjadi in lovstvu.
1. odst. 37. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu.
36. člen Zakona o sladkovodnem ribištvu.
2. odst. 39. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu.
2. odst. 37. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu.
4. odst. 37. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu.
1. odst. 20. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu.
1., 2. in 3. odst. 19. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu.
21. člen Zakona o sladkovodnem ribištvu.
1. odst. 42. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu.
1. odst. 8. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu.
2. odst. 21. člena Zakona o društvih.
2. odst. 8. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu.
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-

- gradnja in vzdrževanje ribogojnih naprav,
čuvanje in varstvo rib ter skrb za zdravje rib,
znanstveno-raziskovalno ter strokovno delo za ribolovne vode in ribe.

Za uresničevanje svojih skupnih ciljev pa se ribiške družine združujejo v zveze ribiških družin,
te pa v Ribiško zvezo Slovenije383. Zveze so tako kot ribiške družine pravne osebe384.
Člani ribiških družin, združeni v Ribiški zvezi Slovenije skupaj z delavci drugih organizacij
uresničujejo zagotavljanje skupnih interesov na področju varstva in gojitve rib v Republiki
Sloveniji ter enotne politike sladkovodnega ribištva, ki obsega zlasti385:
-

izvajanje varstva in gojitve avtohtonih vrst rib,
izvajanje ribiško-gojitvenih načrtov, zlasti glede vlaganja rib v ribolovne vode in za
varstvo čistoče voda,
usklajevanje pogojev, pod katerimi lahko občani, ki niso člani ribiških družin, in tuji
državljani, lovijo v Republiki Sloveniji,
vzdrževanje stikov in povezovanje z ribiškimi in sorodnimi družinami v tujini,
določanje obsega in način znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela na
področju sladkovodnega ribištva,
nudenje pomoči pri organiziranju varstveno-čuvajske dejavnosti sladkovodnega
ribištva ter varstva narave,
založniško dejavnost,
strokovno izobraževanje delavcev in občanov, vključenih v ribiške organizacije in
druge zadeve skupnega pomena.

Verske skupnosti in organizacije
Verske skupnosti so prostovoljna neprofitna združenja fizičnih oseb, ki se združujejo
predvsem zaradi enakega verskega prepričanja in izpovedi vere. Z vpisom v register lahko
pridobijo status pravne osebe zasebnega prava, vendar velika večina teh organizacij te
možnosti ne uporablja, tako da praviloma statusa pravne osebe nimajo386.
Ustanovitev in prenehanje delovanja verske skupnosti je potrebno prijaviti Uradu Republike
Slovenije za verske skupnost387, s čimer pridobijo status pravne osebe. Verske skupnosti
lahko ustanovijo tudi druge organizacije po svojem pravu in tudi te lahko postanejo pravne
osebe s prijavo Uradu, kar pa ne gre enačiti s prijavo verske skupnosti same.
Takešn primer je cerkvena organizacija Slovenska Karitas, ki jo je po svojem notranjem pravu
ustanovila Slovenska škofovska konferenca. 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. Njena naloga 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 v tujini. Njena
skrb je tudi prizadevanje za promocijo prostovoljnosti388.
383
384
385
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1. odst 40. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu.
1. odst. 39. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu.
41. člen Zakona o sladkovodnem ribištvu.
Povzeto po Kolarič, Z., Črnak-Meglič, A.,Vojnovič, M. (2002), str. 115.
1. odst. 7. člena Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji.
Povzeto po http://www.karitas.si.

Celovita analiza pravnega okvira za delovanje nevladnih organizacij

120
Verske skupnosti so sicer od države ločene, delovati pa morajo skladno z ustavo, zakoni in
drugimi predpisi389. Zaradi verskega prepričanja se občanom ne sme omejiti pravic, ki jim
sicer pripadajo, skupnosti same, njihovi predstavniki in pripadniki pa ne morejo imeti
posebnih prednosti, privilegijev ali posebnega varstva390.
Akti, ki jih sprejmejo verske skupnosti in njihovi organi nimajo javne veljave391.
Turistične organizacije (pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo na področju spodbujanja
razvoja turizma)
Pravnim osebam javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja
turizma, lahko pristojni minister, skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, za
določen čas z odločbo, na podlagi javnega natečaja podeli javno pooblastilo za izvajanje
naslednjih upravnih nalog392:
-

izvajanja postopkov javnih razpisov s področja spodbujanja razvoja turizma in
vrednotenje njihovih učinkov,
mednarodnega sodelovanja na področju turizma,
spremljanja stanja in vrednotenje pomena turizma v narodnem gospodarstvu,
vrednotenja učinkov strategije in turistične politike in
vrednotenja in spodbujanja dviga kakovosti turistične ponudbe.

Določenim pravnim osebam, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma na
nacionalni ravni in pravnim osebam, ki so bile ustanovljene z namenom spodbujanja razvoja
turizma v okviru turističnega območja ali imajo možnost opravljati dejavnosti v javnem
interesu v okviru turističnega območja ter so za te dejavnosti registrirane, lahko pristojno
ministrstvo podeli status pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja
razvoja turizma393, če izpolnjuje z zakonom določene pogoje (izdelani programi, dve leti
delovanja in drugo394).
Dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu,
so:
-

-

informacijsko turistična dejavnost, ki vključuje: informiranje turistov, zbiranje
podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev o
kakovosti turistične ponudbe, sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb
obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom in urejanje ter
vzdrževanje turistične signalizacije,
spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom,
organizacija in izvajanje prireditev,
ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in
turizma,
druge storitve.

Pravna oseba, ki pridobi status za delovanje v javnem interesu in deluje na področju
spodbujanja razvoja turizma na nacionalni ravni, lahko ob izpolnjevanju pogojev zakona
pridobi za izvajanje dejavnosti spodbujanja razvoja turizma in s tem povezane aktivnosti
389
390
391
392
393
394

3.
1.
2.
1.
1.
2.

člen Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji.
in 2. odst. Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji.
odst. 7. člena Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji.
odst. 12 člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
odst. 15. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
odst. 15. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
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sredstva državnega proračuna395. Pravna oseba, ki pridobi status za delovanje v javnem
interesu in deluje na področju spodbujanja razvoja turizma v okviru turističnega območja,
lahko pridobi za izvajanje dejavnosti v javnem interesu v okviru turističnega območja in s tem
povezane aktivnosti namenska sredstva občinskih proračunov396 (občine so namreč dolžne
sredstva, ki jih pridobijo iz turističnih taks in del sredstev iz koncesij od iger na srečo nameniti
za izvajanje dejavnosti in storitev turizma397).
Pravne osebe, ki so pridobile status za delovanje v javnem interesu na področju spodbujanja
razvoja turizma lahko tudi načrtujejo, organizirajo in izvajajo politike spodbujanja turizma na
ravni občine, če občine nanje prenesejo te naloge iz svoje pristojnosti398.
Organizacije potrošnikov
Organizacije potrošnikov so organizacije, registrirane kot društva, 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 Republike Slovenije
za varstvo potrošnikov399. Pogoj za vpis v omenjen register je tudi nevtralnost in neodvisnost
organizacije, kar pomeni, da organizacija ne pridobiva sredstev od ponudnikov blaga in
storitev400.
V nacionalnem programu varstva potrošnikov, ki določa temelje politike varstva potrošnikov
in opredeljuje obseg dejavnosti, ki se financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna, se
določi tudi okvirni obseg sredstev za spodbujanje razvoja in delovanja potrošniških
organizacij401. Z nacionalnim programom varstva potrošnikov se določi tudi obseg javne
službe na področju varstva potrošnikov, ki obsega: svetovanje potrošnikom, obveščanje in
izobraževanje potrošnikov ter izvajanje primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev402.
Koncesija za opravljanje javne službe na področju varstva potrošnikov se podeli z odločbo
Vlade Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, razmerje s koncesionarjem pa se uredi
s pisno pogodbo o koncesiji403.
Organizacija potrošnikov lahko zahteva od stanovskega združenja oglaševalcev mnenje o
tem, ali je določeno oglaševanje nedostojno ali zavajajoče404, in lahko izvajaja programe
strokovnega izpopolnjevanja za učitelje osnovnega in srednjega šolstva za pridobivanje
temeljnih znanj o varstvu potrošnikov405. Predstavniki organizacij potrošnikov imajo svoje
predstavnike v strokovnem svetu Urada Republike Slovenije za varstvo potrošnikov. Po en
predstavnik nevladnih organizacij s področja varstva potrošnikov in varovanja zdravja pa
sestavlja tudi Komisijo za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, ki jo ustanovi Vlada
Republike Slovenije, za spremljanje stanja in razvoja na področju ravnanja z gensko
spremenjenimi organizmi406. Slednjega predstavnika predlaga minister, pristojen za varstvo
okolja na podlagi javnega poziva407.
395
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1. odst. 16. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
2. odst. 16. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
22. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
1. in 2. odst. 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
1. odst. 63. člena Zakona o varstvu potrošnikov.
2. odst. 63. člena Zakona o varstvu potrošnikov.
67. člen Zakona o varstvu potrošnikov.
2. im 3. odst. 66. člena Zakona o varstvu potrošnikov.
69. člen Zakona o varstvu potrošnikov.
13. člen Zakona o varstvu potrošnikov.
2. odst. 64. člena Zakona o varstvu potrošnikov.
2. odst. 6 .člena in 5. člen Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi.
3. odst. 6. člena Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi.
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Registrirane potrošniške organizacije se lahko povezujejo v zvezo potrošniških organizacij
z namenom aktivno podpirati in krepiti interese potrošniških organizacij na državnem in
mednarodnem nivoju408.
Študentska organizacija Slovenije
Organizacijske oblike povezovanja v Študentski organizaciji Slovenije so študentske
organizacije visokošolskih zavodov, študentske organizacije lokalnih skupnosti in interesne
oblike povezovanja študentov409. V samo 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 pooblastilom410. Študentska organizacija je
pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornosti, ki jih določa njen temeljni akt in
zakon411.
Študentska organizacija Slovenije, študentska organizacija visokošolskega zavoda, študentska
organizacija lokalne skupnosti ter interesne oblike povezovanja študentov v skladu s
temeljnim aktom412:
- sprejema, organizira in izvaja programe interesnih dejavnosti študentov na različnih
področij interesnega delovanja študentov, določenih z nacionalnim programom
visokega šolstva in drugimi nacionalnimi programi, ki se financirajo s sredstvi iz
državnega proračuna ter drugih virov, razen, če ni z zakonom določeno drugače,
- sprejema, organizira in izvaja programe, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj
študentov,
- zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja študentov,
- zagotavlja sodelovanje študentov pri upravljanju lokalnih zadev, ki jih občina, mestna
občina ali širša samoupravna lokalna skupnost ureja samostojno na področjih, ki
vplivajo na življenje in delo študentov,
- zagotavlja vpliv študentov pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki urejajo
delo in življenje študentov,
- zagotavlja vpliv študentov pri upravljanju javnih zadev in pri delu državnih organov,
- imenuje predstavnike študentov v organe in delovna telesa mednarodnih organizacij
in skupnosti, katerih članica je Republika Slovenija, v katerih sodelujejo predstavniki
študentov,
- opravlja druge z zakonom ali temeljnim aktom določene naloge in dejavnosti.
Zakon posebej opredeljuje sodelovanje predstavnikov Študentske organizacije v zadevah, ki
se nanašajo na interese študentov. Občine in druge samoupravne lokalne skupnosti tako 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 zakonom413. Državni organi pa 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, kar prav tako
uredijo s svojimi akti414. Državni organi in organi z javnimi pooblastili morajo Študentsko
organizacijo Slovenije obvestiti pred določanjem predlogov zakonov in drugih odločitev s tega
področja in se do prejetih mnenj in pobud tudi opredeliti415.
408
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3.
3.
2.
2.
1.
6.
1.
3.

odst. 63. člena Zakona o varstvu potrošnikov.
odst. 3. člena Zakona o skupnosti študentov.
člen Zakona o skupnosti študentov.
odst. 3. člena Zakona o skupnosti študentov.
odst. 5. člena Zakona o skupnosti študentov.
člen Zakona o skupnosti študentov.
in. 2. odst. 7. člena Zakona o skupnosti študentov.
odst. 7. člena Zakona o skupnosti študentov.
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Za svoje delovanje pridobiva Študentska organizacija Slovenije sredstva tudi iz
republiškega proračuna in proračuna lokalnih samoupravnih skupnosti (občin), prihodkov iz
lastne dejavnosti, daril, volil idr416. Poseben vir sredstev je tudi koncesijska dajatev v višini
10% prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov, ki jo zaračunavajo
organizacije za posredovanja začasnih in občasnih del študentov v skladu s predpisi na
področju zaposlovanja417 (študentski servisi).
Olimpijski komite Slovenije – Združenja športnih zvez
Olimpijski komite Slovenije je bil ustanovljen 15.oktobra 1991 s podpisom Olimpijske listine.
Članice Olimpijskega komiteja Slovenije in takratne Športne zveze Slovenije so na ločenih
sejah svojih skupščin dne 22.decembra 1994 sprejele sklep o združitvi obeh organizacij. Še
istega dne, 22. decembra 1994, je bila 1. seja skupščine nove združene organizacije z
nazivom Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez. Olimpijski komite Slovenije je
bil v MOK polnopravno vključen 5.februarja 1992.
Zakonodaja predpisuje Olimpijskemu komiteju Slovenije določene pravice in pristojnosti.
Pred določitvijo predloga nacionalnega programa športa mora tako Vlada Republike Slovenije
pridobiti soglasje Olimpijskega komiteja Slovenije. V kolikor soglasje ni dano, lahko Vlada
nacionalni program predloži Državnemu zboru, če z njim soglaša Strokovni svet Republike
Slovenije za šport418 (člane strokovnega sveta sicer imenuje Vlada419, nekaj pa jih predlaga
tudi Olimpijski komite Slovenije).
Izvajanje nacionalnega programa se določi z letnimi programi, za uresničevanje javnega
interesa v športu pa se zagotavljajo javna sredstva tudi za sofinanciranje delovanja
Olimpijskega komiteja Slovenije (ki je tudi izvajalec letnih programov poleg drugih zasebnih
organizacij, kot so zavodi) in zvez športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezne
športne panoge420. Pred sprejetjem letnega programa si mora Vlada pridobiti mnenje
Olimpijskega komiteja Slovenije, ni pa vezana na njegovo soglasje421.
Olimpijski komite Slovenje izdaja tudi licence za opravljanje strokovnega dela na področju
športa na podlagi potrdila o usposobljenosti422, določa kriterije za vrhunski športni dosežek in
izdaja potrdila o statusu vrhunskega športnika423.

5.8.2.5 Podzakonski predpisi
Nekatera področja so pri društvih urejena s pravilnikom oziroma navodili, kar je predstavljeno
v nadaljevanju. Nekateri avtorji opozarjajo na spornost urejanja pravic in obveznosti s
podzakonskim predpisom.424
416

1. odst. 9. člena Zakona o skupnosti študentov.
1. odst. 9. člena Zakona o skupnosti študentov.
418
2. in 3. odst. 5. člena Zakona o športu.
419
2. odst. 13. člena Zakona o športu.
420
3. odst. 7. člena Zakona o športu.
421
4. odst. 7. člena Zakona o športu.
422
1. odst. 31. člena Zakona o športu.
423
2. odst. 38. člena Zakona o športu.
424
Alenka de Jong-Nemanič, Društva: Kdo potrebuje predpise o društvih v javnem interesu, v Pravna
Praksa, št. 437 z dne 29.7.1999, str. 47.
417
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5.8.3

Terminologija in opredelitev javne koristnosti

V predpisih v zvezi z javno koristnostjo najdemo naslednje izraze:
Dikcija

Predpis

…premoženje vezano na določen namen, ki mora biti splošno koristen

Zakon o ustanovah

2

…društvu, katerega dejavnost presega interese članov…

Zakon o društvih

3

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).

Zakon o zavodih

1

ali dobrodelen.

Dobrodelne organizacije … z namenom, da bi reševale socialne stiske
in težave prebivalcev.
Organizacije za samopomoč … z namenom, da bi v njih skupno
reševali socialne potrebe svojih članov.
Invalidske organizacije … da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po
posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov.

Zakon o socialnem
varstvu

7

…politične, sindikalne, človekoljubne, dobrodelne, invalidske in podobne
organizacije in ustanove svojim članom…

Pravilnik o DDV

8

Po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti425 v javnem interesu opravljajo
humanitarno dejavnost na področju socialnega in zdravstvenega varstva…

Zakon o humanitarnih
organizacijah

4
5
6

Zakon o socialnem
varstvu
Zakon o socialnem
varstvu

In še
Kot humanitarna dejavnost na … se šteje dejavnost za doseganje plemenitih
človekoljubnih ciljev.
In še

…reševanju in lajšanju socialnih stisk in težav prebivalcev, zagovorništvu

9
10

socialno ogroženih posameznikov in družbenih skupin, nudenju pomoči ljudem
in reševanju ljudi, katerih zdravje ali življenje je ogroženo, in krepitvi zdravja
prebivalstva.
Društvo ali zveza društev, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega
varstva.
Rdeči križ Slovenije je neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega
pomena....

11

…društvo ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih ali splošnih interesov.

12

Nevladne organizacije v javnem interesu

13
14

Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih opravljajo javno službo, če
izpolnjujejo z zakonom določene pogoje.
Javnokoristne nevladne organizacije

15

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
426
kulturo).

425

Zakon o invalidskih
organizacijah

Zakon o Rdečem križu
Slovenije
Predlog zakona o
društvih
Zakon o varstvu okolja
Zakon o gasilstvu
Predlog zakona o
nevladnih organizacijah
Zakon o uresničevanju
javnega interesa za
kulturo

Svet vlade za socialno varnost je pri obravnavi predloga zakona obravnaval tudi vprašanje, ali bi
kazalo prostovoljnost natančneje definirati, ker bi se lahko zaradi netočnosti pojavile zlorabe.
Pripravljalec (MDDSZ) je opozoril, da želi zakon urediti le organizirane oblike delovanja, ne pa
programov po posameznih organizacijah, kakor tudi ne davčnih olajšav za dobrodelne prispevke, saj je
to prepuščeno drugim predpisom. “Kaj je prostovoljnost?”, Večer, 5.4.2003.
426
Zakon določa tudi nosilce javnega interesa, to pa 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.
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5.8.4

Postopek ter kriteriji za odločanje

5.8.4.1 Postopek pridobitve statusa
Skoraj vsi pravilniki, ki urejajo status za društva, vsebujejo posamezne postopkovne določbe
kot so določbe o tem, kakšna mora biti vloga ali določbe o roku, v katerem je potrebno vložiti
zahtevo za podaljšanje statusa. Navedeno je v nasprotju z Zakonom o splošnem upravnem
postopku,427 ki določa, da se lahko odmiki od njegove ureditve določijo le v zakonu. Za vse
odločitve o statusu društev je pristojno ministrstvo (kot del izvršilne oblasti).
V nekaterih primerih na podlagi zakona diskrecijsko odloči o določenem statusu vlada, tako
npr. pri dovoljevanju prirejanja iger na srečo po Zakonu o igrah na srečo.
Oboje (ministrstva, vlada) ostaja v pristojnosti izvršilne oblasti.428 Takšno rešitev ohranja tudi
Zakon o invalidskih organizacijah, kjer o statusu invalidske in reprezentativne invalidske
organizacije odloča minister, pristojen za invalidsko varstvo.
Delno modifikacijo takšnega pristopa predstavlja ureditev humanitarnih organizacij. Vlogo
namreč pregleda komisija, ki jo sicer imenujeta ministra za zdravje in socialno varstvo.
Komisijo sestavlja sedem članov, od katerih sta dva predstavnika obeh ministrstev, trije so
imenovani izmed uglednih oseb, po enega člana pa predlagata Socialna zbornica Slovenije in
Inštitut za varovanje zdravja RS. Komisija poda mnenje, ali so izpolnjena merila za podelitev
statusa, minister pa izda odločbo. Minister ni vezan na mnenje komisije. Podobno je urejal
področje tudi Zakon o javnem interesu na področju kulture (odločal je minister po
predhodnem mnenju Sveta za kuturo in lokalne skupnosti, kjer ima NVO sedež), enako določa
Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društvu, ki deluje v javnem interesu na področju
izvajanja družinske politike (odločitev predlaga tričlanska komisija, ki jo imenuje minister in jo
sestavljajo predstavniki socialne zbornice in ministrstva, odloči pa minister). Podobno je na
področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, veterinarstva in prehrane, kjer predlaga
odločitev tri članska komisija, v kateri so lahko tudi zunanji strokovnjaki. Tudi na področju
socialnega varstva odloča minister na predlog komisije, vendar tokrat komisijo sestavljajo
predstavniki ministrstva in socialne zbornice. Na obrambnem področju pa poda mnenje
ministru Uprava za vojaške zadeve ali Uprava RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, ki delujeta na Ministrstvu za obrambo.
Delni odstop pomeni tudi soodločanje oziroma pridobitev soglasja drugih subjektov. Pri
društvih dajejo soglasje ministrstva, pristojna za področje, na katerih še deluje prosilec,
nekateri predpisi zahtevajo še soglasje drugih subjektov. Npr. po Zakonu o pospeševanju
turizma je za pridobitvev statusa za turistično društvo potrebno soglasje občine in mnenje
Turistične zveze Slovenije (43. člen).
Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa podeljuje
status avtomatično vsem tistim društvom, ki so bila pred uveljavitvijo pravilnika sofinancirana
iz državnega ali lokalnih proračunov iz postavke za šport na podlagi Nacionalnega programa
športa v RS in Zakona o športu (15. člen).
Zakon o ustanovah govori samo o splošnokoristnem ali dobrodelnem namenu. Če izhajamo iz
terminologije, to pomeni, da vse ustanove v Sloveniji že po samem zakonu opravljajo
427

2. člen ZUP.
V razpravi na Odboru za infrastrukturo in okolje so ob obravnavi novega Zakona o varstvu okolja
(marec 2004) predstavniki opozicije dokazovali, da gre v primeru podeljevanja za konflikt interesov in da
minister ne more podeljevati statusa.

428
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splošnokoristno dejavnost, saj zakon ne dovoljuje zasebnih ustanov.429 Morda bi se dalo
delno v smeri zasebnih razlagati vsaj dobrodelne ustanove.430
5.8.4.2 Pogoji in kriteriji za pridobitev statusa oziroma pravic/koristi
Pri vsebinski presoji nam bo v pomoč naslednja preglednica, ki po skupinah povzema
nekatere najbolj značilne pogoje in merila za presojo javne koristnosti:431
SKUPINA/Pogoj

Vir, Podlaga

A

POGOJI POVEZANI
SKUPINAMI

1

Društvo, katerega delovanje
presega interese članov.
Če delovanje na določenem
področju presega interese njegovih
članov in je splošno koristno.
Namen ustanovitve in samo
delovanje društva presegata
uresničevanje interesov članov
društva.
Merilo odprtosti delovanja izpolnjuje
organizacija, ki pri svojem delovanju
ne omejuje nudenja pomoči le v
korist svojih članov in včlanjevanja
ne omejuje na območje delovanja.
Izvaja programe za včlanjene in
nevčlanjene invalide.

2
3

4

5

S

Opomba

CILJNIMI
Zakon o društvih
Predlog zakona o društvih
Zakon o ohranjanju narave

Status lahko pridobijo
samo društva.

Zakon o humanitarnih
organizacijah

Zakon o invalidskih
organizacijah

Redni člani društva so invalidi.
Vključuje
več
(reprezentativne
organizacije)
6

kot

33%…
invalidske

…ki opravljajo javnokoristno
dejavnost za otroke in mladino in
imajo najmanj 70% članstva in 70%
vodstva v starosti od 15 do 29 let.
OBSTOJ NVO-ja PRED
PRIDOBITVIJO STATUSA

Zakon o mladinskih svetih

1

Eno leto pred vložitvijo.

2

Opravlja dejavnost najmanj 2 leti
pred vložitvijo.
Aktivno delovanje pet let pred
vložitvijo prošnje.

Zakon o humanitarnih
organizacijah
Zakon o zaščiti živali

B

3

Zakon o varstvu okolja

429
Zasebni namen ustanov je dopusten v naslednjih državah: Danska, Grčija, Italija, Nemčija, Švica,
Avstrija, Anglija, Irska. Glej Daniel Zielinski, Development of Civil Society for a Europe of Solidarity,
Committee on Parliamentary and Public Relations, november 1998, str. 24.
430
Zakonodajalec ne daje vedeti, ali šteje dobrodelno ustanovo tudi za splošnokoristno. Verjetna razlaga
je, da je ustanova dobrodelna, če je ustanovljena za pomoč pomoči potrebnim. Terminološko je (če je
pomoč pomoči potrebnim v tej državi splošnokoristna dejavnost) tudi takšna ustanova splošnokoristna.
Manj verjetna možnost je, da je zakonodajalec imel v mislih, da bi dobrodelna ustanova lahko ne bila
tudi splošnokoristna (npr. v korist nekaj oseb, pri čemer pa pomoč le-tem ni splošnokoristna). V tem
primeru je nepotrebno, da je tudi za njihovo ustanovitev potrebno soglasje ministrstva.
431
Kjer se pogoji smiselno ponavljajo, jih omenjamo le enkrat.
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4

Je od njegove ustanovitve preteklo
najmanj pet let.

C

POGOJI POVEZANI Z DELOVANJEM

1

Opravljanje dejavnosti s področja
ohranjanja narave.

4

Že prejelo priznanje, nagrado ali
drugo ugodno oceno mednarodno
priznanih strokovnjakov.
Neodvisnost od organov oblasti in
političnih strank.
Delovanje na področju petih držav
članic EU, če ima sedež zunaj RS.
Delovanje na področju vse države.

5

Društvo je osrednjega pomena ali…

2
3

Pravilnik o podelitvi statusa
društva, ki deluje v javnem
interesu na področju
vzgoje in izobraževanja

Zakon o ohranjanju narave

Zakona o varstvu okolja
Zakona o varstvu okolja
Zakona o varstvu okolja
Zakon o uresničevanju
javnega interesa za kulturo

Izvaja kulturne dejavnosti, ki so
mreže
javnih
dopolnjevanje
zavodov.

6
7

Kvaliteta ali pomen je primerljiv z
javnimi zavodi.
Dejavnost je javnega pomena.

Zakon o vojnih invalidih

Odprtost delovanja,
prostovoljnost.

Zakon o humanitarnih
organizacijah

strokovnost,

Posebni merili za organizacije za
sta
merilo
kronične
bolnike
specifičnosti in merilo številčnosti.

Možnost pridobiti status
tudi za druge pravne
osebe zasebnega prava
(zavodi, ustanove,
zadruge).

Merilo odprtosti
delovanja izpolnjuje
organizacija, ki pri
svojem delovanju ne

omejuje nudenja pomoči
le v korist svojih članov in
včlanjevanja ne omejuje
na območje delovanja.

Strokovnosti je
zadoščeno, če ima
organizacija posvetovalno
telo, ki ga sestavljajo
priznani strokovnjaki
Merilo prostovoljnosti
izpolnjuje organizacija, ki
svojo dejavnost v celoti
ali pretežno opravlja s
prostovoljci, ki delo
opravljajo po svobodni
odločitvi in brez plačila.
Za plačilo se ne šteje
nadomestilo materialnih
stroškov prostovoljcu.
Šteje se, da organizacija
dejavnost izvaja s
prostovoljci, če je večina
izvajalcev prostovoljcev.
8

Za
reprezentativno
organizacijo:

invalidsko

Ima strokovno usposobljen kader.

Zakon o invalidskih
organizacijah
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Uspešno izvaja vsaj en posebni
socialni program.
Deluje na območju celotne države.
9

Sedež na območju RS.

Zakon o igrah na srečo

10

Aktivno deluje na področju živali.

Zakon o zaščiti živali

11

Organizira izobraževanja o zaščiti
živali.
Dejavnost opredeljena v temeljnem
aktu.

Predlog zakona o društvih

Redno izvajalo programe, projekte
ali druge aktivnosti za uresničevanje
namena in ciljev, ki so v javnem
interesu.

12

13

14

Lahko izkaže pomembnejše dosežke
svojega delovanja.
Opravlja dejavnost s področja
družinske politike v skladu z
Resolucijo o temeljih oblikovanja
družinske politike v RS.
Njegova
dejavnost
pomeni
dopolnitev organizirane skrbi v
skladu z nacionalno strategijo
“Zdravje za vse”, nacionalnim
programom promocije zdravja in
Planom in razvojno strategijo
zdravstvenega varstva.
Če njegova dejavnost pomeni (med
drugim) nudenje pomoči državnim
organom pri uresničevanju pravic po
zakonu o…

D

POGOJI POVEZANI Z REZULTATI
DELOVANJA

1

Pomembno prispeva k ohranjanju
narave (določena tudi dejavnost s
katero to dosega).
Redno deluje … ter s svojim
delovanjem bistveno prispeva k
slovenski kulturi.
POGOJI POVEZANI S FINANČNIM
POSLOVANJEM

2
E
1

Pravilnik o kriterijih za
podelitev statusa društva,
ki deluje v javnem interesu
na
področju
izvajanja
družinske politike
Pravilnik o kriterijih za
podelitev statusa društva,
ki deluje v javnem interesu
na področju zdravstvenega
varstva
Pravilnik o kriterijih za
podelitev statusa društva,
ki deluje v javnem interesu
na področju žrtve vojnega
nasilja

Zakon o ohranjanju narave
Pravilnik o društvih, ki
delujejo v javnem interesu
na področju kulture

Zakon o ohranjanju narave

2

Pridobiva del sredstev tudi s
članarino.
Zadostno število članov (društvo).

3

Zadostno število zaposlenih (zavod).

Zakon o varstvu okolja

4

Zadostno premoženje (ustanova).

Zakon o varstvu okolja

5

Poslovne knjige revidirane skladno z
zakonom.
Poraba sredstev v določenem
obdobju.

Zakon o varstvu okolja

6

Zakon o varstvu okolja

Zakon o vojnih invalidih

Edini, ki “zahteva”
usklajenost delovanja
prosilca s strateškim
dokumentom državne
politike.
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7
8

9

Pretežna poraba sredstev za
namene javnega interesa.
Pogodbeno urejena razmerja med
društvom in ministrstvom za
uresničevanje dejavnosti, ki so javni
interes.
Brezplačnost uslug in storitev.

10

Za izvedbo posameznih projektov in
programov je društvo že prejelo
javna sredstva.

11

Zagotovljen nadzor nad porabo
javnih sredstev.

Zakon o vojnih invalidih
Zakon o vojnih invalidih

Zakon o humanitarnih
organizacijah

… ki usluge in storitve
pomoči potrebnim nudi
brez plačila. Za plačilo se
ne šteje prispevek k
materialnim stroškom
izvajanja programa ali
storitev.

Pravilnik o kriterijih za
podelitev statusa društva,
ki deluje v javnem interesu
na področju gospodarstva
Zakon o žrtvah vojnega
nasilja

Zakonodaja različno ureja postopek pridobitve oziroma različno opredeljuje pravico prosilca
pridobiti takšen status. V različnih primerih zakonodajalec postavlja prosilca v različen položaj
(včasih le-ta »lahko vloži predlog«, »lahko zaprosi«, »lahko predlaga», včasih »lahko
zahteva«, spet drugič »lahko vloži vlogo« ali »lahko pridobi status«). Vsebinsko terminološko
razlikovanje ni opredeljeno (npr. ali so iz postopka izhajajoče pravice drugačne v postopku, v
katerem je imel prosilec možnost »vložiti predlog«, kot v postopku, v katerem ga je imel
pravico »zahtevati«).432
Drugo pomembno dejstvo je, da so nekateri pogoji in kriteriji opredeljeni kot konstitutivni in
jih je potrebno izpolnjevati v celoti in vse, drugi pa so izbirni in je potrebno izpolnjevanje
najmanj enega od navedenih.433 Težavo povzroča, da so v nekaterih primerih enaki pogoji v
enem predpisu opredeljeni kot konstitutivni, v drugem pa kot izbirni. Zastavlja se vprašanja
realnosti oz. nerealnosti možnosti izpolnjevanja pogojev v primerih, ko so vsi pogoji
konstitutivni.434
432

Samo informativno naj omenimo sistem pridobivanja pravne osebnosti v primeru sindikatov. Zakon o
reprezentativnosti sindikatov namreč določa, da sindikat postane pravna oseba z dnem izdaje odločbe o
hrambi statuta oz. drugega temeljnega akta. Hrambo zahteva pooblaščena oseba sindikata, zahtevi
mora biti priložen zapisnik ustanovnega sestanka ter statut, katerega hramba se zahteva. Odločbo hrani
minister, pristojen za delo oz. predstojnik upravnega organa, pristojen na prvi stopnji. Izrek odločbe se
objavi v uradnem listu, stroške objave pa plača sindikat.
433
Npr. Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in
izobraževanja določa v 6. členu nekaj pogojev, ki jih mora prosilec izpolnjevati (dikcija “hkrati izpolnjuje
naslednje pogoje”) in še nekaj drugih, pri katerih je dovolj, da prosilec izpolnjuje samo enega od njih (z
dikcijo “in izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev”).
434
Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju družinske
politike, določa, da status pridobi društvo, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje (smiselno povzemamo 3.
člen):
•
iz akta je razvidno, da opravlja javnokoristno dejavnost;
•
dejavnost v pretežni meri sodi na področje družinskega varstva;
•
na področju dela z otroki in mladostniki ustvarja pogoje za njihov zdrav razvoj;
•
dopolnjuje in razvija vsebine, povezane z družinsko politiko;
•
omogoča pridobivanje dodatnih strokovnih znanj;
•
izdaja strokovno literaturo;
•
je organizator ali nosilec mednarodnih srečanj s področja družine;
•
je prejemnik priznanj (res pa je, da zadošča že, če je prejemnik samo član društva);
•
opravlja javnokoristno dejavnost za člane in nečlane;
•
opravlja dejavnost že najmanj dve leti;
•
ne ustvarja dobička;
•
zagotavlja strokovno usposobljen kader;
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Predpisi izhajajo iz različnega presojanja izpolnjevanja pogojev in kriterijev. Nekatera
presojanja temeljijo na splošnih aktih organizacije (»ima opredeljeno v aktih dejavnost …«),
drugi predpisi dajejo poudarek izvajanju dejavnosti oziroma njenemu opravljanju v praksi
(»izvajajo dejavnost …«), nekateri pa zahtevajo konkretne rezultate (»prispeva k …«).
Izhodišče pogojevanja pridobitve statusa, pravic, ugodnosti ali olajšav je urejanje
(predpisovanje) pogojev in kriterijev v odvisnosti od javnokoristnega statusa na določenem
področju družbenega življenja ali za določeno statusnopravno obliko prosilcev. Ureditev ne
pozna enotnih minimalnih izhodišč za določanje pogojev in kriterijev, ki bi zajemala tako vsa
področja družbenega življenja kot tudi vse statusnopravne oblike potencialnih prosilcev.
Takšna minimalna izhodišča pa ne smejo biti ovira za opredelitev posebnih pogojev in
kriterijev na specifičnih področjih družbenega življenja, če je to posebej utemeljeno. Vendar
mora biti »manevrski prostor« za odstopanja jasno določen, sicer prihaja do nepotrebnih
odstopanj pod krinko specifičnosti področja. Takšnih vodil za določanje odstopanj v Sloveniji
ni.
V primeru nekaterih posebnih statusov (npr. invalidska organizacija, humanitarna
organizacija) je kot pogoj za pridobitev statusa predpisana določena statusnopravna oblika
prosilca.435 S tem so ustanovitelji pravnih oseb zasebnega prava omejeni pri izbiri statusne
oblike, če želijo pridobiti določen status. Verjetna je tudi kolizija nekaterih predpisov (npr.
Zakon o invalidskih organizacijah, ki pogojuje statusnopravno obliko in Zakona o socialnem
varstvu, ki statusnopravne oblike ne omenja kot pogoja).
Podobno se včasih omejuje posebne pravice na podlagi določanja, kdo sme biti ustanovitelj.
Zakon o humanitarnih organizacijah določa (2. člen), da lahko status pridobijo tudi tiste
organizacije, ki jih za opravljanje humanitarne dejavnosti ustanovijo verske skupnosti in
druge organizacije, ki so po dejavnosti in organiziranosti sestavni del širše mednarodne
humanitarne organizacije, ustanovljene po tujem pravu.436 Pri mladinskih svetih so omejitve
vezane na starost članov in vodstva (več kot 70% le-teh mora biti starih med 15 in 29 let).
Omejitev je tudi pri potrošniških organizacijah, kjer lahko takšno organizacijo ustanovijo le
potrošniki (fizične osebe).437 Zakon o varstvu okolja določa, da lahko društvo, združenje
društev, ustanova ali zavod pridobijo status nevladne organizacije v javnem interesu, kadar
njihov ustanovitelj ni država, lokalna skupnost, druga oseba javnega prava ali politična
stranka. To je prvi primer doslednega razlikovanja oseb zasebnega prava od oseb, ki so v
celoti ali delno osebe javnega prava.438
Nekateri predpisi sicer naštevajo več statusno pravnih oblik, a še vedno nekaterim
statusnopravnim oblikam (tistim, ki so izpuščene) odrekajo možnost pridobitve statusa
javnokoristne organizacije. Tako npr. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
taksativno našteva oblike, ki lahko pridobijo status (vključuje tudi zavode, ustanove,
zadruge), enako Zakon o varstvu okolja (ne vključuje zadrug), podobno je (iz zakonodajnega
•
opravlja dejavnost skladno s kodeksom etičnih načel.
Npr. zasebni zavodi in ustanove ne morejo biti invalidske organizacije (samo društva in zveze
društev). Podobno v tujini najdemo številne zasebne šole, organizirane v obliki društva, v Sloveniji pa
zakonodaja favorizira statusno obliko zavoda. Glej tudi dr. Verica Trstenjak, Društva: K sodobni pravni
ureditvi društev, v Pravna praksa št. 441 z dne 16.9.1999, str. 4.
436
Glede na besedilo v teh primerih ni potrebno, da gre za društva ali zveze društev (kar je sicer
splošen pogoj), ampak pomeni, da imajo nekateri ustanovitelji (verske skupnosti) pravico ustanavljati
tudi druge pravnostatusne oblike organizacij, ki lahko pridobijo status.
437
Če torej hoče neka organizacija pridobiti status mora imeti vsaj dve fizični osebi za ustanovitelja,
lahko pa tudi poljubno število pravnih oseb. Navedeno je prišlo v poštev zlasti pri zavodih, ne pa pri
društvih, kjer šele novi predlog prinaša možnost ustanavljanja tudi s strani pravnih oseb.
438
Gre za oster kriterij, ki dodatno “čisti” položaj. Npr. ustanova, katere soustanoviteljica je občina, je
po Zakonu o ustanovah oseba zasebnega prava (kljub temu, da je njen soustanovitelj oseba javnega
prava), vendar po Zakonu o varstvu okolja ne izpolnjuje pogojev za NVO. Tako predlog izloča kvazi
NVO-je. Podobno rešitev je mogoče najti v Predlogu zakona o položaju in javnokoristnem delovanju
nevladnih organizacij, ki ga je pripravil PIC.
435
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postopka že umaknjeni) Predlog zakona o humanitarnih in invalidskih organizacijah
predvideval možnost takšnega statusa za zavode, društva, ustanove in zadruge.
Pri tem je potrebno še poudariti, da je položaj neusklajen zaradi različnih pogojev in kriterijev
tudi na enakih področjih dejavnosti. Če npr. ustanova izpolnjuje pogoje za splošnokoristnost,
ki jih je ministrstvo presodilo po Zakonu o ustanovah, se zastavlja vprašanje, zakaj so potem
v posebnem zakonu (npr. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu
okolja ipd.) za pridobitev statusa predpisani drugačni pogoji. V praksi to pomeni, da so za
splošnokoristnost (po Zakonu o ustanovah) pogoji in kriteriji drugačni kot za nevladno
organizacijo v javnem interesu (po Zakonu o varstvu okolja).
Številni so primeri, ko se je pri društvih z zakonom sicer določila pravna podlaga za izdajo
pravilnika in se je kar pravilniku prepustilo pogoje, kriterije in način pridobitve. Vrsta
pravilnikov je tako omejevala društva pri pridobivanju statusa v nasprotju z zakonom.439 V
zakonu bi morali biti določeni vsaj osnovni pogoji, ki so neodvisni od posebnosti posameznega
področja, kot npr. čas delovanja društev pred zaprositvijo za status, rok za katerega se status
podeljuje, splošna vsebina vloge, podatki evidenc itd.440 V nekaterih primerih pa celo
podzakonski predpisi ne določajo pogojev in kriterijev.441
Vsebinsko je problem postavljanje vprašljivih pogojev in kriterijev, kot npr.:

439

•

delovanje mora presegati interese članov,442

•

Zakon o vojnih invalidih in Zakon o žrtvah vojnega nasilja kot kriterij za pridobitev
statusa med drugim določata pogodbeno urejena razmerja med ministrstvom in
društvom za uresničevanje dejavnosti, ki so javni interes (vnaprej sklenjena
pogodba). Društvo nima nobenega sredstva, s katerim bi ministrstvo prisililo v
sklenitev pogodbe,443

•

nekateri predpisi imajo pogoj, da društvo na določenem področju že deluje neko
časovno obdobje (kultura, področje, ki ne sodi v pristojnost posameznega

Iz Analize MNZ: “Tako Pravilnik o društvih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture
postavlja pogoj, da lahko status pridobi le društvo, ki pet let nepretrgano deluje na določenih področjih,
medtem ko Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture tega pogoja ne postavlja. Prav
tako ne postavlja nobenih omejitev glede trajanja statusa Zakon o vojnih invalidih, Pravilnik o kriterijih
za podelitev statusa, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih invalidov pa določa, da se status
preverja na pet let, določa obveznost društva, ki mu je status podeljen, da pristojnemu ministrstvu
sporoča spremembe, pomembne za podelitev statusa ter uvaja možnost odvzema statusa. Enako
ureditev vsebujeta tudi Zakon o žrtvah vojnega nasilja in pravilnik s tega področja. Možnost odvzema
statusa in obveznost sporočanja sprememb določa tudi Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva,
ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov in urejanju vojnih grobišč, medtem ko Zakon o
vojnih veteranih teh določb nima. Pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem
interesu na področju pospeševanja turizma pa trajanje statusa omejuje na štiri leta ter določa pogoj
delovanja najmanj dve leti pred vložitvijo vloge. Takšnih omejitev in pogojev Zakon o pospeševanju
turizma ne vsebuje.”
440
Irena Kokalj, K mnenjem ob noveli zakona o društvih, v Pravna praksa, št 9/2000 z dne 30.3.2000,
str. 14.
441
Npr. navodilo na področju obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami opredeljuje samo
krog oseb, ki se za status lahko potegujejo, ne določa pa kriterijev, na podlagi katerih določeno društvo
pridobi status in so ti tako prepuščeni odločitvi ministrstva.
442
Takšna formulacija je terminološka in vsebinsko vprašljiva. Za javno koristnost ni potrebno, da je
doseženo preseganje interesov članov, ampak lahko subjekt deluje samo za svoje člane, če gre za
družbeno skupino, ki je takšnega varstva potrebna. Delno to že priznava predlog zakona o društvih
(dikcija “presega interese in je splošnokoristno”), saj uvaja tudi merilo splošne koristnosti, vendar še
vedno vztraja pri kumulativnem izpolnjevanju obeh pogojev. S tem onemogoča pridobitev statusa npr.
društvu, ki pomaga svojim 10 članom, ki so ogrožena družbena skupina, čeprav gre za splošnokoristno
delovanje. Tudi ICNL ugotavlja, da mora tudi takšno društvo imeti pravico pridobiti status.
443
Več glej Alenka de Jong-Nemanič, Društva: Kdo potrebuje predpise o društvih v javnem interesu, v
Pravna Praksa št. 437 z dne 29.7.1999, str. 47.
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ministrstva, kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo, ribištvo, veterinarstvo, prehrana,
turizem, vzgoja in izobraževanje), na drugih področjih pa ta zahteva ni podana. Tudi
zahtevana doba je različna. Pri tem obstoj organizacije določen čas ni nujno znak
kakovosti, poleg tega pa se ponavadi tako in tako presoja usposobljenost
organizacije,444
•

društvo mora biti imetnik priznanj na državni ali mednarodni ravni, pomembno mora
prispevati k promociji Slovenije,

•

del sredstev mora pridobivati s članarinami, imeti mora zadosti premoženja
(ustanova), zadosti zaposlenih (zavod) ali dovolj članov (društvo),445

•

večina članstva se aktivno ukvarja s športom.446

Naj še dodamo, da nekateri predpisi določajo, da izpolnjevanje pogojev ni potrebno oziroma
določajo izjeme. Tako npr. humanitarni zakon določa, da lahko status pridobijo tudi tiste
organizacije, ki so na podlagi ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb del
mednarodnih humanitarnih organizacij tudi v primeru, če ne izpolnjujejo posameznih meril.
Podobno določa invalidski zakon (19. člen) za reprezentativni status, saj pri številčnem
kriteriju (v primeru, da nobena organizacija ne izpolnjuje meril določenih z zakonom) določa,
da se reprezentativnost lahko prizna tisti invalidski organizaciji, ki vključuje največ invalidov z
enako vrsto invalidnosti oziroma invalidov z različno vrsto invalidnosti, vendar z enakim
statusom (pravnim, družbenim).
In še tole – med (sicer pestrimi) pogoji v slovenski ureditvi so nekateri pogoji redki. Tako je
npr. redko zaslediti prepoved vpletenosti NVO-ja v politične aktivnosti (npr. sodelovanje s
političnimi strankami) ali pa organiziranje v statusnopravni obliki NVO-ja (npr. društva) za
politično delovanje, čeprav o tem govorita tako Svet Evrope447 kot tudi ICNL.448 V manjšem
obsegu neodvisnost od političnih strank ureja Zakon o varstvu okolja, pa tudi (v preteklosti v
postopek sprejemanja vložen) Predlog zakona o lobiranju (ta namreč med drugimi zavode in
njihova združenja, društva in druga združenja državljanov, verske skupnosti ter njihove
organizacije določa kot interesne organizacije, za katere tudi ureja njihov položaj pri
lobiranju). Na tem področju Slovenija pri urejanju zaostaja za primerljivimi državami.449
Omenimo naj še urejanje nezdružljivosti oziroma konflikta interesov za delo posameznikov, ki
obenem delujejo v NVO-jih in javnem sektorju. Določba Zakona o javnih uslužbencih (100.
člen) našteva omejitve za opravljanje dejavnosti za uradnike, pri čemer določa, da omejitve in
444

Problematičen je tudi zaradi dejstva, da v Sloveniji nimamo kriterijev, po katerih bi presojali, katere
organizacije so aktivne (in ne samo registrirane) in katere ne.
445
Takšne določbe ima Zakon o varstvu okolja. Vprašljivo je, kaj dokazuje, da ima neka organizacija
zadosti zaposlenih in kako se to presoja. Enako ni logičen pogoj, da ima ustanova dovolj sredstev, saj ta
pogoj postavlja že statusna zakonodaja. Kakšna merila bi lahko uporabili za presojo ali ima neka
ustanova dovolj sredstev, predlog zakona ne pojasnjuje. Enako velja za zadostno število članov za
društvo, saj tudi ta pogoj ni smiseln, ker lahko tudi majhno društvo opravlja javnokoristno dejavnost,
tudi če nima velikega števila članov.
446
Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, 6. člen. Kako
namerava pristojni organ ugotavljati izpolnjevanje tega pogoja, v predpisu ni določeno.
447
Vpletenost v politične aktivnosti je lahko po mnenju Sveta Evrope pomemben pomislek pri vsakršni
odločitvi o odobritvi finančnih ali drugih ugodnosti.
448
ICNL navaja, da v večini držav ni mogoče pridobiti statusa javnokoristne organizacije, če prosilec
lobira ali pa je njegova dejavnost usmerjena v kampanjo za določeno politično opcijo.
449
Trend v regiji je sicer omogočanje vključevanja NVO-jev v politične aktivnosti (npr. Poljska dovoljuje
NVO-jem praktično vse aktivnosti). Kljub temu pa večina ureditev prepoveduje neposredno nominacijo
kandidatov s strani NVO-jev. Nekateri pa (npr. Makedonija) prepovedujejo tudi direktno promoviranje
kandidatov oz. njihovo financiranje. Drugi omejujejo pravico političnih aktivnosti v zvezi s financiranjem.
Latvija tako določa, da lokalne skupnosti in država ne financirajo nikakršne politične aktivnosti NVO-jev,
Madžarska pa določa, da lahko NVO-ji financirajo kandidate in politične stranke, če ne dobivajo sredstev
od države. Zanimivo tudi določa, da če finanancirajo takšno dejavnost niso upravičene do davčnih
olajšav, saj naj ne bi bile neodvisne od politike, kar je pogoj.
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dolžnost sporočanja konflikta interesov ne veljajo za delo v kulturnih, umetniških,
športnih, humanitarnih in drugih podobnih društvih in organizacijah.
Podobno določa tudi Zakon o obrambi (91. člen), smiselno podobno pa tudi Zakon o zunanjih
zadevah (39. člen). Nobene omejitve ni najti v zakonodaji, ki ureja delovanje NVO-jev, ki bi
npr. “funkcionarjem” v NVO-jih omejevala delo v političnih strankah, verskih skupnostih ali
državnih organih oziroma organih samoupravnih lokalnih skupnosti ipd.

5.8.5

Pravice javnokoristnih organizacij

Za NVO-je je odločilnega pomena, kaj s takšnim statusom pridobijo. Enako pomembno je za
splošne javnosti, ki delovanje NVO-jev v veliki meri prepoznavajo ravno po javnokoristnem
delovanju. Tako pozitivne posledice javnokoristnega delovanja, kakor tudi prepoznavnost letega v javnosti v Sloveniji nista na želenem nivoju. Tudi MNZ ugotavlja v svoji analizi, da šele
stimulativne posledice dajo smisel statusu delovanja v javnem interesu, s čimer odpadejo
razlogi za nezadovoljstvo društev in odpovedovanje pridobljenemu statusu.
Glede pravic je ureditev različna. Zakon o društvih sicer ne določa, da morajo posebni zakoni
določiti tudi pravne posledice pridobitve tega statusa, niti jih sam ne opredeljuje. To je (po
mnenju MNZ) logična posledica dejstva, da je težko predvideti vse posledice takšnega
statusa.
Tudi večina pravilnikov za pridobitev statusa društva v javnem interesu ne predvideva
nobenih posledic (ugodnosti) za NVO-je, posledično pa ne zavezujejo ministrstev k določenim
ravnanjem in finančni podpori NVO-jev, ki so jim status podelili. Posebna zakonodaja sicer
določa, da država določeno obdobje lahko krije nekatere stroške delovanja društev ali da
imajo le ti prednost pri financiranju, ne gre pa za zakonsko obveznost države financirati
dejavnosti, ki jih društvo izvaja v javnem interesu.450 V praksi je mogoče zaslediti razpise, kjer
imajo pri financiranju društva v javnem interesu prednost (ponavadi preko dodatnih točk pri
izpolnjevanju meril).
5.8.5.1 Trajanje pravic in koristi
Pri društvih je na nekaterih področjih status časovno neomejen in lahko društvu preneha
samo z odvzemom451 ali pa tudi odvzem statusa ni opredeljen s predpisi.452 Pri invalidskih
in humanitarnih organizacijah ni časovno omejen. Na nekaterih področjih je veljavnost
statusa časovno omejena, obstaja pa možnost podaljševanja.453 Torej že sama ureditev
društev ni konsistentna, če temu dodamo še nekatere druge posebnosti (npr. pri zavodih s
pravico javnosti trajanja v času veljavnosti pogodbe o koncesiji), so razlike še večje.,.
Nekateri predpisi določajo preverjanje trajanja statusa, npr. Pravilnik o kriterijih za podelitev
statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju žrtve vojnega nasilja določa, da
preverja status ministrstvo najmanj vsakih pet let. Po Zakonu o ohranjanju narave se status
preverja vsakih pet let.
5.8.5.2 Finančne koristi
450

Alenka de Jong-Nemanič, Društva: Kdo potrebuje predpise o društvih v javnem interesu, v Pravna
Praksa, št. 437 z dne 29.7.1999, str. 47.
451
Npr. socialno varstvo, vojni invalidi, vojni veterani, žrtve vojnega nasilja, znanost in tehnologija.
452
Npr. zdravstvo, obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
453
Kultura, področje, ki ne sodi v pristojnost posameznega ministrstva, gospodarstvo, kmetijstvo,
gozdarstvo, lovstvo, ribištvo, veterinarstvo, prehrana, turizem, vzgoja in izobraževanje.
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Status naj bi zlasti obsegal dodatne vire sredstev za javnokoristno delovanje oziroma
prednost javnokoristnih organizacij pri določenih oblikah financiranja.
Pravne posledice pridobitve statusa predvidevajo Zakon o humanitarnih organizacijah, Zakon
o financiranju društev vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja, Zakon o
invalidskih organizacijah ter Zakon o organizaciji financiranju znanstvene in raziskovalne
dejavnosti.
Zakon o humanitarnih organizacijah določa, da so le-te upravičene do kandidiranja za
sredstva Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), in sicer pod
pogoji, ki jih določajo akti FIHO. Pomembna je določba, ki omejuje osebne prejemke iz
naslova delovanja posameznikov v humanitarnih organizacijah (35. člen). Ti morajo biti
opredeljeni v aktih organizacije in ne smejo biti višji, kot je to določeno z zakonom in s
kolektivno pogodbo za področje zdravstva in socialnega varstva.454
Izjemnega pomena je davčna zakonodaja. Glede na nedorečenost ureditve javnega interesa
na področju NVO-jev tudi sistemsko v drugi zakonodaji niso urejene posledice pridobitve
takšnega statusa. Tako npr. davčna zakonodaja ne stimulira takšnih NVO-jev, podobno tudi
drugi zakoni ne določajo ugodnosti.
5.8.5.3 Pridobitna dejavnost
Zakon o invalidskih organizacijah določa, da lahko invalidska organizacija opravlja tudi
pridobitno dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo društva. Enako tudi društva v javnem
interesu nimajo posebnih pravic glede opravljanja ekonomske dejavnosti. Na splošno torej
javnokoristni status ne prinaša prednosti pri opravljanju pridobitnih dejavnosti (zlasti prodaja
blaga in storitev), pa tudi ne omejitev. Podobno lahko Študentska organizacija Slovenije in
druge študentske organizacije v okviru notranjih organizacijskih enot opravljajo dejavnosti,
določene s temeljnim aktom, če se opravljajo za potrebe študentov in če cilj ni pridobivanje
dobička. Zakon o skupnosti študentov še določa, da lahko organizirajo tudi gospodarske ali
druge dejavnosti za dosego svojih, v temeljnem aktu določenih, ciljev po predpisih, ki te
dejavnosti urejajo (8. člen).
Urejajo pa nekateri zakoni pravico ustanavljanja drugih subjektov. Tako npr. invalidska
organizacija lahko ustanovi invalidsko podjetje, ustanovo ali zavod, če je ustanovitev
povezana z namenom njenega delovanja in opredeljena v temeljnem aktu (8. člen). Lahko pa
tudi vlaga sredstva v podjetje, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo, izključno iz sredstev, ki
so mu dodeljena izrecno za tak namen.

5.8.5.4 Druge pravice
Dovoljenja za opravljanje dejavnosti
Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih opravljajo javno službo, če izpolnjujejo pogoje
določene z Zakonom o gasilstvu. Rdeči križ Slovenije opravlja številne naloge, ki jih določa
zakon kot javno pooblastilo (obveščanje, usposabljanje itd). Ribiški okoliši se izročijo v
upravljanje ribiški organizaciji (20. člen Zakona o sladkovodnem ribištvu), ki zagotavlja pogoje
za varstvo in gojitev in za pospeševanje ribištva (objekti, naprave, strokovni kadri ipd.).
454

Pojavi se vprašanje smiselnosti takšne omejitve v primerih, ko humanitarna organizacija sredstva
zagotavlja iz drugih virov, ne iz javnih.
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Podobno ureja prenos lovišč tudi Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju
lovišč (24. člen).
Javno službo lahko na podlagi koncesije opravljajo potrošniške organizacije, vpisane v register
pri Uradu za varstvo potrošnikov in strokovne organizacije. Klasične igre na srečo smejo
občasno prirejati samo društva in neprofitne humanitarne organizacije, ki imajo sedež na
območju RS. Na področju drog izvajajo NVO-ji z nacionalnim programom usklajene dejavnosti
ter dopolnjujejo dejavnosti javne službe na področju preprečevanja in obravnave odvisnosti
od prepovedanih drog (13. člen).
Jamarsko društvo, ki deluje v javnem interesu, in je jamo raziskalo, ustrezno dokumentiralo in
skrbelo zanjo do objave javnega natečaja, ima prednostno pravico v postopku izbora za
skrbništvo (27. člen Zakona o varovanju podzemnih jam). Jamarska društva, ki delujejo v
javnem interesu, lahko organizirajo prostovoljne nadzornike, ki so člani društva, za
neposredni nadzor nad odprtimi jamami, ki niso predmet koncesije ali skrbništva.
Po določbah Zakona o javnih glasilih postanejo izdajatelji javnega glasila (razen RTV
programa) tudi zavod, društvo in nevladna ali druga organizacija, če je to povezano z njihovo
dejavnostjo. Zakon o socialnem varstvu določa, da storitve, ki jih zakon določa kot javno
službo (socialna preventiva, prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini za dom in na
domu itd.), opravljajo v okviru mreže javne službe pod enakimi pogoji socialno varstveni
zavodi ter druge pravne (in fizične) osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu (torej tudi
NVO-ji), izven mreže javne službe pa osebe, ki pridobijo dovoljenje za delo, ki ga daje (in
odvzame) ministrstvo, pristojno za socialno varstvo (41b. člen).
Tudi Zakon o športu določa, da lahko naloge v športu opravlja vsaka domača ali tuja fizična
ali pravna oseba kot pridobitno ali nepridobitno dejavnost (4. člen), izvajalci letnega
programa športa so tako tudi športna društva in nacionalne panožne športne zveze in zveze
športnih društev, zveze v tujini, ustanove ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v
športu itd.
V Zakonu o pospeševanju turizma je določilo, da občina vključuje aktivnosti turističnih društev
s statusom društva, ki deluje v javnem interesu (3. člen).
Pravica zastopanja javnosti
Redko predpisi posebej urejajo možnost udeležbe NVO-jev v postopkih, kjer zastopajo
interese svojih članov ali javni interes,455 največkrat pa takšni NVO-ji nimajo nobene posebne
pravice v sodnih postopkih ali postopkih pred državnimi organi.
Zastavlja se vprašanje, ali je javnokoristen NVO že zaradi javnokoristnega dela »kvalificiran«
za sprožanje in vodenje takšnih postopkov in kako je s stroški takšnih postopkov (kdo jih
nosi, če NVO sproža postopke v javnem interesu). Vprašanje stroškov je rešeno v Predlogu
zakona o bolniškem zagovorništvu in varstvu pravic na področju duševnega zdravja, ki daje
pravico, da v primeru, ko pridržana oseba ni izbrala zagovornika, dodeli le-tega sodišče po
uradni dolžnosti iz seznama nevladnih organizacij s področja duševnega zdravja (11. člen). Za
umestitev na seznam so bili določeni pogoji, enako je predlog reševal tudi kritje sredstev za
takšno delovanje NVO-jev.
Ravno neurejenost plačila stroškov, ki nastanejo z morebitno sprožitvijo postopka je v praksi
ena glavnih ovir za aktivno udeležbo NVO-jev v teh postopkih, saj velika večina NVO-jev pač
nima sredstev za takšno dejavnost. Delno sicer pomagajo določbe Zakona o brezplačni pravni
pomoči, ki v nekaterih primerih omogoča pokritje stroškov.
455

Zakon o ohranjanju narave: "Društvo, ki pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu, ima
pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih."
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Zakon o invalidskih organizacijah (18. člen) daje reprezentativnim organizacijam (ko
določa njihovo vlogo) pravico, da predstavljajo in zastopajo invalide in njihove interese v
dialogu z organi na državni in mednarodni ravni. Predstavljanja in zastopanja zakon ne
omejuje le na člane reprezentativne organizacije, kar pomeni, da te organizacije predstavljajo
tudi nečlane, ki so lahko dveh kategorij (tisti, ki so člani drugih nereprezentativnih organizacij,
in pa tiste, ki sploh niso člani nobene organizacije). Delno je takšno ureditev skušal
zakonodajalec “omiliti” z določbo “da so državni organi dolžni tudi invalidskim organizacijam,
ki nimajo statusa reprezentativnosti, zagotoviti možnost, da predstavijo interese in mnenja
invalidov”. Vendar je ta določba manj zavezujoča (ne omenja zastopanja) in tudi teh
organizacij pri predstavljanju ne omejuje na svoje članstvo.
Posebno ureditev vsebuje še zakon, ki ureja potrošniške organizacije (74. in 75. člen). Tožbo
zoper podjetja, ki npr. uporabljajo metode poslovanja ali oglašujejo na načine, ki nasprotujejo
prisilnim predpisom ali dobrim poslovnim običajem, lahko vloži vsaka organizacija, ki je
pravna oseba, ustanovljena za varovanje pravic in interesov potrošnikov. Nenavadno je, da
zakon ne veže te pravice na vpis v register, ampak določa poseben pogoj – da je od
ustanovitve organizacije do vložitve tožbe že preteklo najmanj eno leto in da organizacija
dejansko deluje.
In končno – Zakon o enakih možnostih žensk in moških določa (22. člen, pobuda za
obravnavo primera), da pisno pobudo za obravnavo primera pri zagovornici oziroma
zagovorniku enakih možnosti lahko dajo (med drugimi) nevladne organizacije, sindikati in
druge organizacije civilne družbe ali druge pravne osebe.
Pravica do podpore za povezovanje (mreženje)
Subjekti zasebnega prava se lahko povezujejo, če to želijo, in si prosto določajo cilje in
namene lastnega povezovanja. Kljub temu nekateri predpisi dodatno regulirajo to
povezovanje, zlasti pa ga omejujejo v delu, ko določajo oblike povezovanja, namene in cilje
ter način urejanja medsebojnega povezovanja, istočasno pa nekateri zagotavljajo tudi
sredstva in pogoje za povezovanje.
Zakon o invalidskih organizacijah tako določa, da se lahko reprezentativne invalidske
organizacije in tudi druge invalidske organizacije (vendar le, če delujejo na državni ravni)
povezujejo v nacionalni svet invalidskih organizacij (svet se ustanovi s pogodbo med
organizacijami, z njo se določijo tudi naloge in razmerja med povezanimi organizacijami).
Podobno ureja povezovanje tudi Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o
obravnavi uživalcev prepovedanih drog, ko določa (14. člen), da se lahko NVO-ji prostovoljno
združujejo v Združenje nevladnih organizacij in tudi določa dejavnosti združenja.
Tudi Zakon o potrošniških organizacijah določa, da se potrošniške organizacije (registrirane
pri uradu) lahko povezujejo v zvezo potrošniških organizacij z namenom aktivno podpirati in
krepiti njihove interese.
Druge pravice
Po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno se za humanitarno, karitativno in
prostovoljno delo šteje brezplačno opravljanje dela za organizacije, ki so registrirane kot
humanitarne ali karitativne ter organizirano prostovoljno delo v okviru drugih NVO-jev (11.
člen). To je pomembno, saj se takšno delo po zakonu ne šteje za delo na črno in ni
sankcionirano. Je pa opredelitev “brezplačno opravljanje dela” nepopolna v primerjavi z
Zakonom o humanitarnih organizacijah, ki dodatno določa, da se za plačilo ne šteje
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nadomestilo materialnih stroškov prostovoljcu.456 Vprašljivo je tudi omejevanje te
možnosti samo na nekatere statusnopravne oblike NVO-jev.
Podobno je pri opravljanju dela (najmanj 80, največ 240 ur), ki ga v korist humanitarnih
organizacij namesto kazni zapora opravi obsojeni po Kazenskem zakoniku. Takšno delo je
torej mogoče le v humanitarnih organizacijah, ne pa v drugih javnokoristnih NVO. Zakon o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti pa vsebuje določbo, da se lahko
zavarovancu zniža denarno nadomestilo, če odkloni začasno ali občasno humanitarno ali
drugo podobno neplačano primerno delo, ki traja največ 64 ur mesečno in ga organizira javni
zavod ali po dogovoru z zavodom neprofitna nevladna organizacija.
Zakon o upravnih taksah oprošča plačevanja taks v določenih zadevah:
•
•
•

dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč za spise in
dejanja v zvezi z izvajanjem namena za katerega so ustanovljene,
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 veljavnim predpisi, za spise in dejanja v zvezi z
izvajanjem njihovega dobrodelnega ali splošnokoristnega namena, za katerega so
ustanovljene.457

Za razliko od upravnih taks so sodnih taks oproščene le humanitarne organizacije.458
Zakon o brezplačni pravni pomoči določa, da so upravičenci do brezplačne pravne pomoči
NVO-ji in združenja, ki delujejo neprofitno in v javnem interesu ter so vpisani v ustrezen
register v skladu z veljavno zakonodajo, v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem
interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljeni.
In končno, nekaj predpisov omenja možnost podeljevanja priznanj, ki jih lahko pridobijo tudi
NVO-ji. Neposredno predpisi ne omenjajo samo javnokoristnih NVO-jev, je pa pogoj ponavadi
tudi nek javnokoristen rezultat delovanja.
Po Zakonu o policiji lahko priznanje za širjenje varnostne kulture itd. pridobijo tudi društva.
Tudi Zakon o zaščiti živali določa, da lahko za najvišje dosežke prejme nagrado skupina,
društvo, ustanova, zavod ali druga organizacija. Zakon o živinoreji pa določa možnost
podeljevanja skupinam, društvom, ustanovam, zavodom ali organizacijam v živinoreji.
Javnokoristnim organizacijam se ne upošteva njihov status pri razpisih javnih del ali podobnih
del, ki se izvajajo na podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti.459

456

Da je nujno potrebna celostna ureditev prostovoljnega dela, je bilo razvidno iz številnih dokumentov
in razprav med NVO-ji. Tako je s pomočjo UNDP (United Nations Development Programe) nastal v letu
2003 na PIC-u Predlog zakona o prostovoljnem delu (predlog je dostopen na spletni strani www.pic.si,
kjer je tudi odprt forum za razprave o vsebini).
457
Določa še oprostitve za sindikate, ne pa npr. za zasebne zavode.
458
11. člen Zakona o sodnih taksah: “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”. Iz dikcije je razbrati, da so humanitarne organizacije
brezpogojno oproščene sodnih taks (tudi če ne zaprosijo za oprostitev). Zakaj samo humanitarne mi ni
znano, kakor tudi ne, zakaj v primerjavi z upravnimi taksami tu ni nobenih pogojev (vezanost zadeve na
delovanje ipd.). Druge možne oprostitve taks se določijo s posebnim zakonom, vendar mi ni znano, da
bi bili NVO-ji omenjeni še v kakšnem posebnem zakonu.
459
Npr. Zakon o vojaški dolžnosti v preteklosti ni ločeval med NVO-ji v javnem interesu in drugimi NVOji, kar je pomenilo, da so lahko civilno služenje vojaškega roka opravljali naborniki v katerem koli NVOju, ki je imel podpisano pogodbo z ministrstvom za notranje zadeve. To gotovo ni bilo v javnem
interesu.
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5.8.6

Razprava

V nadaljevanju omenjamo samo bistvene pravne probleme povezane z ureditvijo, pri tem pa
zanemarjamo dejstvo, da je večina slovenskih javnokoristnih organizacij v slabšem položaju
oz. uživajo bistveno manj pravic kot primerljive organizacije v tujini.
Prvi problem je neenotnost oz. večstopnost odločanja o javni koristnosti. Pri ustanovah gre za
presojo v enotnem postopku, za društva in zavode pa sta postopka ustanavljanja in
pridobivanja posebnega statusa ločena (s številnimi dodatnimi pogoji pri društvu). V tej luči
gre omeniti priporočilo Sveta Evrope, da naj bodo postopki o odločanju o statusnih zadevah
in odločitve o kvalificiranosti NVO-ja za pridobitev finančnih ali drugih ugodnosti sprejete
ločeno od statusnih odločitev in naj jih sprejme drugo telo. Enako priporoča ICNL, dodaten
pogoj je neodvisnost tega telesa.460 Res pa je, da Zakon o ustanovah ugodnosti za
splošnokoristne ustanove ne predvideva.
Koncentriran sistem odločanja v enem državnem organu, kjer neredko isti organ oziroma isti
ljudje odločajo o statusnih zadevah, ki se dotikajo delovanja NVO-ja (npr. javnega interesa),
o pravicah in obveznostih (npr. o izvajanju pogodbe, s katero financirajo NVO) in o politikah
(npr. kritično mnenje NVO-ja o ravnanju tega državnega organa), je lahko sporen. Oseba
oziroma organ ima tako na voljo kar nekaj mehanizmov “discipliniranja neposlušnih” NVO-jev,
kar nevarno zmanjšuje neodvisnost NVO-jev.461
Ministrstvo za notranje zadeve ugotavlja, da v praksi težave nastajajo, kadar je za podelitev
statusa na določenem področju potrebno pridobiti soglasje ministra, na katerega področju
društvo tudi deluje, pri čemer v nekaterih primerih (npr. na nekaterih področjih, kjer ni bil
sprejet niti zakon niti začasen podzakonski predpis) sploh ni pravne podlage za odločanje oz.
statusa sploh ni mogoče dobiti. Nedopustno je, da na nekaterih področjih družbenega
življenja sploh ni mogoče pridobiti takšnega statusa (pravosodje, mednarodno sodelovanje,
promet in zveze itd.).
Pojavlja se problem različnih pravnih podlag, ki vplivajo na odnos med statusi oziroma
podvajanje nekaterih statusov (npr. društvo v javnem interesu, ki podpiše tudi koncesijsko
pogodbo in s tem pridobi status “društva v interesu javnosti” po zakonu o zavodih, enako
velja za vprašanje nekaterih specializiranih pravnih oblik – npr. potrošniška organizacija, ki je
organizirana kot društvo in pridobi še status društva v javnem interesu ipd.). MNZ izpostavlja
vprašanje, ali je potrebno in smotrno status društva v javnem interesu podeljevati društvom,
ki jim že poseben zakon podeljuje status humanitarne organizacije (Rdeči križ Slovenije,
prostovoljna gasilska društva – takih je skoraj največ med prosilci za status društva v javnem
interesu), ali pa jim na drug način neposredno zagotavlja opravljanje in financiranje
dejavnosti, ki je v javnem interesu (lovske in ribiške družine). Pred uveljavitvijo Zakona o
invalidskih organizacijah so imele organizacije zelo različne statuse.462
460

Glej Overview of NGO Framework legislation in CEE, Douglas Rutzen and Michael Durham, ICNL,
2002.
461
Neformalno je mogoče v nevladnih orgnizacijah izvedeti, da so v Sloveniji že imeli primere
omejevanja NVO v nasprotju s pogodbo, ki jo imajo ti sklenjeno s posameznim ministrstvom zaradi
tega, ker je NVO v postopkih oblikovanja politik nastopal kritično do državnega organa. Prihajalo je do
zamikov plačil, zahtev, ki niso temeljile na pogodbi ipd. Vse to vpliva na medsebojne odnose in
zmanjšuje medsebojno neodvisnost ter slabi civilni dialog.
462
Društvo laringektomiranih je pridobilo status na področju socialnega varstva, Zveza paraplegikov
status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstva, šolstva, športa in kulture. Zveza
gluhih in naglušnih je pridobila še statusa društva, ki deluje na področju javnega interesa za šolstvo in
šport ter kulturo. Društvo študentov invalidov je pridobilo status na področju socialnega varstva ter
šolstva in športa. V letu 2001 je imelo status društva, ki deluje na različnih področjih javnega interesa,
16 organizacij, le dve ga nista imeli. Podrobneje glej gradivo za drugo obravnavo predloga Zakona o
invalidskih organizacijah (EPA 615 – II), Poročevalec št. 32, 02.04.2002. Ker Zakon o invalidskih
organizacijah izključuje podvajanje statusa s humanitarnim, so verjetno ta društva (če so pridobila tudi
status invalidske organizacije) ohranila tudi status društev v javnem interesu na različnih področjih.
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Izjema (ki prinaša jasnost) je Zakon o humanitarnih organizacijah, ki določa, da statusa
ne morejo pridobiti društva in zveze, ki imajo status invalidske organizacije po Zakonu o
invalidskih organizacijah in obratno (humanitarne organizacije ne morejo pridobiti statusa
invalidskih).463 Podobno tudi predlog Zakona o društvih preprečuje zmedo glede podvajanja
statusov, saj določa, da so v javnem interesu društva, ki jim je 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 upravljanje in financiranje dejavnosti.
Problem je tudi neurejen odnos podrejenosti oziroma nadrejenosti posameznih statusov. Tako
Zakon o invalidskih organizacijah prinaša status invalidske organizacije in pa status
reprezentativne invalidske organizacije. Zanimivo je, da so kriteriji za reprezentativno
invalidsko organizacijo464 precej podobni kriterijem za humanitarno organizacijo. Humanitarni
zakon sicer ne pozna reprezentativnih organizacij,465 vsebuje pa številčni pogoj pri
organizacijah za kronične bolnike, da organizacija sploh pridobi takšen status.466 Podobno
nejasnost glede hierarhije statusov je moč najti pri ustanovah, saj njihova splošnakoristnost
po Zakonu o ustanovah ni ekvivalent koristnosti po drugih predpisih. Tako mora neka
(splošnokoristna) ustanova na področju okolja za status nevladne organizacije v javnem
interesu po npr. Zakonu o varstvu okolja zaprositi posebej.467
Težava je pogojevanje glede odnosov med prosilci za status. Pravilniki na področjih vojnih
veteranov in urejanja vojnih grobišč, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja za primer, da
obstaja več sorodnih društev, ki imajo opredeljene enake ali podobne cilje, določajo, da se
lahko status podeli le zvezi društev (krovni organizaciji) ali društvu, ki uresničuje največji del
javnokoristnega interesa. S tem so izključena vsa društva, ki delujejo na teh področjih, saj je
možnost pridobitve statusa pravilnik prenesel na zvezo, čeprav zakon društvu izrecno
463

Zakon sicer še dodaja (2. člen), da lahko status humanitarne organizacije dobijo tudi tiste
organizacije, ki jih za opravljanje humanitarne dejavnosti ustanovijo verske skupnosti in druge
organizacije, ki so po dejavnosti in organiziranosti sestavni del širše mednarodne humanitarne
organizacije, ustanovljene po tujem pravu. To pomeni dodatno kršenje enakopravnosti subjektov, saj
lahko subjekt (npr. zavod ali ustanova), ki ga ustanovi verska skupnost, pridobi status humanitarne
organizacije, če pa je ustanovitelj neka druga (pravna ali fizična) oseba, pa to ni mogoče.
464
Delovanje na področju celotne države, še posebej pa pogoj glede množičnosti (več kot 33%
invalidov z enako vrsto invalidnosti…) članov oziroma vključevanja.
465
Informativno navajamo ureditev Zakona o reprezentativnosti sindikatov, ki določa, da so
reprezentativni tisti sindikati, ki so demokratični, neprekinjeno delujejo najmanj 6 mesecev, se
financirajo pretežno iz članarine in imajo določeno število članov. 7., 8. in 9. člen:
Kot reprezentativne se določijo zveze ali konfederacije sindikatov za območje države, v katere se
povezujejo sindikati iz različnih panog, dejavnosti ali poklicev, in v katere so včlanjenih najmanj 10%
delavcev iz posamezne panoge, dejavnosti ali poklica.
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 to, pa je v panogi, dejavnosti, poklicu, občini oz. širši lokalni skupnosti reprezentativen tudi
tisti sindikat, ki ni včlanjen v zvezo ali konfederacijo, če je vanj včlanjenih najmanj 15% delavcev
posamezne panoge, dejavnosti, poklica, občine oziroma širše lokalne skupnosti. Pod temi pogoji je
reprezentativen tudi sindikat v organizaciji.
466

Ureditev že meji na zapleteno ureditev Madžarske, ki razlikuje 4 oblike nevladnih oziroma
nepridobitnih organizacij. V kontekstu statusnih razmerij so pomembne tri oblike, in sicer organizacije, ki
niso javno koristne (non-public benefit organizations), navadne javno koristne organizacije (ordinary
public benefit organizations) in prednostno javnokoristne organizacije (prominently public benefit
organizations). Različen status pomeni različno raven pravic. V Sloveniji bi lahko to pomenilo, da so
reprezentativne invalidske organizacije ekvivalent “prednostno javnokoristnih”, vse druge pa so le
“navadne” javnokoristne organizacije.
467
To zanika tezo MNZ-ja v nadaljevanju, da so ustanove že same po sebi splošnokoristne in lahko
delujejo le v javnem interesu. Natančneje – lahko da so splošnokoristne, vendar niso dovolj
splošnokoristne za nekatere posebne zakone.
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priznava pravico in sposobnost, da se poteguje za pridobitev posebnega statusa.
Drugačno situacijo ureja Zakon o humanitarnih organizacijah, ki določa, da lahko status
pridobi tudi zveza organizacij, namenjenih osebam s kronično boleznijo na posameznem
specifičnem področju, ki posamično ne izpolnjujejo meril, jih pa z združenjem izpolnjuje zveza
(27. člen).
Neprimerna je tudi dikcija v nekaterih predpisih, ki govori o diskreciji podeljevalca
javnokoristnega statusa, ki v primeru, da prosilec izpolnjuje pogoje in kriterije, status podeli
ali ne.468 Organ v primeru, da ugotovi, da prosilec izpolnjuje pogoje in kriterije, ne bi smel
imeti pravice presojati ali status podeliti ali ne, ampak je to dolžan storiti.
Vprašljivo je tudi samo izvajanje zakonodaje, saj ministrstva marsikdaj ne upoštevajo pravnih
podlag pri odločanju oziroma jih upoštevajo samo delno.469
5.8.6.1 Proces urejanja javnokoristnega statusa
Problematika javnokoristnega delovanja je eno od osrednjih področij urejanja nevladnih
organizacij v zadnjem obdobju ter eno od večkrat prednostno določenih področij. V Sloveniji
je bilo v preteklosti večkrat ugotovljeno, da obstaja vrsta težav in slabosti na tem področju.470
V gradivu za 1. Nacionalno konferenco so NVO-ji poudarili,
“da obstaja potreba po novem enotnem sistemskem mehanizmu presoje javne koristnosti
delovanja nevladnih organizacij, postopka in meril pri presojanju le te, institucij, ki o tem
odločajo ter posledičnih pravic in obveznosti (JAVNA KORISTNOST).“
Vlada je v svoji strategiji sodelovanja z NVO-ji zapisala:
“Med funkcije NVO Vlada šteje tudi določene vrste javnih storitev (str. 8), v katere sodijo
različne oblike pomoči posameznikom, ki potrebujejo določeno storitev ali varstvo, da bi
preživeli, izboljšali življenjske pogoje ali se lahko razvijali (npr. del funkcij s področja
zdravstva, šolstva, socialnega skrbstva, kulture, varstva potrošnikov idr.). Vlada ugotavlja, da
NVO nudijo državljanom strokovne storitve, ki jih Vlada, na podlagi javno ugotovljenega
interesa, pogosto tudi financira (npr. svetovanje potrošnikom v zvezi z njihovimi pravicami).
Za izvajanje teh nalog prevzamejo NVO del odgovornosti za splošno dobrobit in družbeni
razvoj, zato so NVO, poleg formalnega priznanja njihovega pomena, upravičene tudi do
pravne varnosti in sozagotavljanja materialnih in drugih pogojev na vseh ravneh njihovega
delovanja (lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni).”
Ministrstvo za notranje zadeve je v svoji analizi podalo za rešitev opisanih problemov
naslednja priporočila:
468

Npr. “Če društvo izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom, mu minister lahko podeli status
društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture” (5. člen Pravilnika o društvih, ki delujejo v
javnem interesu na področju kulture).
469
Več glej analiza MNZ-ja, str. 4.
470
V okviru gradiva za 1. Nacionalno konferenco je NVO sektor izpostavil potrebo po analizi ključnih
slabosti veljavne statusne in področne zakonodaje, primerjavi le-te s tujimi rešitvami v okviru
mednarodnih primerjalnih projektov, priprave predlogov »najboljših modelov rešitev« ter sodelovanje
NVO-jev pri pripravi novih predpisov in ukrepov, ki urejajo njihovo delovanje, vse z namenom sistemske
harmonizacije in poenotenja obravnave NVO-jev (HARMONIZACIJA). Podobno se je do problema pravne
ureditve opredeljevala vlada, ki je kot odgovor na pričakovanja NVO-jev sprejela naslednji sklep: “Vlada
Republike Slovenije je naložila Komisiji, da s ciljem sistematične krepitve pogojev delovanja in razvoja
nevladnih organizacij do 30.07.2004 izdela celovito analizo pravnega ter ekonomskega okvira za delo
nevladnih organizacij ter analizo vključevanja nevladnih organizacij v pripravo in izvajanje vladnih
politik. Na podlagi rezultatov opravljenih analiz Komisija do 31.10.2004 predlaga Vladi Republike
Slovenije ustrezne ukrepe.”
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1. Za izvajanje določbe 38. člena Zakona o društvih je potrebno na vseh področjih, na
katerih se lahko v izvajanje posamezne dejavnosti učinkovito vključujejo tudi društva,
zagotoviti njihov čim enakopravnejši položaj ter s tem omogočiti potreben vpliv civilne družbe
na vsa pomembna družbena dogajanja in odločitve. Takšen položaj je društvom treba
zagotoviti z opredelitvijo možnosti pridobitve statusa društva, ki deluje v javnem interesu, na
podlagi 3. in 38. člena Zakona o društvih v vseh zakonih, ki urejajo področje posamezne
dejavnosti kot tudi organizacijo in zlasti financiranje te dejavnosti. V kolikor posamezne
dejavnosti ne ureja poseben zakon, je potrebno pogoje, kriterije in način pridobitve statusa
opredeliti v posebnem zakonu. V podzakonskih aktih je dopustno ta vprašanja urejati le, v
kolikor je to v skladu z določbami Zakona o državni upravi in Zakonom o splošnem upravnem
postopku.
2. Pri določanju pogojev in kriterijev za pridobitev statusa je potrebno v zakonih kot splošne
pogoje in kriterije določiti:
•
•
•
•
•

pogoj, da mora društvo pred podelitvijo statusa delovati najmanj 2 leti, vendar
pogoj ne sme presegati 5 let delovanja pred podelitvijo statusa;
pogoj, da ima društvo dejavnosti, ki so v javnem interesu, opredeljene v temeljnem
aktu;
da je v določenem obdobju sredstva društva pretežno uporabljalo za opravljanje teh
dejavnosti;
omejitev veljavnosti statusa na dobo 5 let z možnostjo podaljšanja za enako dobo;
možnost odvzema statusa, v kolikor društvo več ne izpolnjuje pogojev, določenih za
pridobitev statusa.

Posebne pogoje in kriterije za pridobitev statusa na posameznem področju je potrebno
določati zgolj na podlagi dejanskih potreb in zahtev pri izvajanju posamezne dejavnosti.
3. Zakoni, ki urejajo pridobitev statusa, zlasti pa zakoni, ki urejajo organizacijo in financiranje
posamezne dejavnosti, morajo vsaj v osnovi opredeliti tudi, na kakšen način se lahko društva,
ki ta status imajo, vključujejo v izvajanje dejavnosti, ki je v javnem interesu, ter na kakšen
način je mogoče za izvajanje teh dejavnosti pridobiti tudi javna sredstva.471
4. Predpisi, ki urejajo posamezne pravice in obveznosti pravnih oseb morajo, kjer je to glede
na naravo stvari mogoče, dopustno ter za zagotavljanje določene dejavnosti potrebno,
predvideti za društva, ki imajo pridobljen status, dodatne ugodnosti oziroma olajšave za
izvajanje določenih dejavnosti, ki so v javnem interesu.
5. Pri opredeljevanju statusa društva v javnem interesu je potrebno izhajati iz dejanske
potrebe po opredelitvi tega statusa. Društvom, ki imajo poseben položaj, določen s posebnim
zakonom (in na podlagi samega zakona), ki določa tudi način opravljanja določene dejavnosti
v javnem interesu in financiranje te dejavnosti, status društva, ki deluje v javnem interesu, ni
potreben.
6. Pri opredeljevanju drugih statusov, ki jih lahko poleg društev pridobijo tudi drugi subjekti,
je v predpisih potrebno med kriteriji za pridobitev tega statusa upoštevati tudi pridobljen
status društva, ki deluje v javnem interesu, v kolikor je na določenem področju ta status
mogoče pridobiti.
Ministrstva in drugi nosilci javnih pooblastil so pri izvajanju zakonov in drugih splošnih
predpisov dolžni upoštevati naslednja stališča Vlade Republike Slovenije:
1. Pri podeljevanju statusa v javnem interesu društvom, katerih dejavnost se razteza na
področje dela več ministrstev, je potrebno dosledno upoštevati, da je mogoče soglasje iz
471

Vsebinsko to pomeni predhodnico sklepu vlade o pomembnosti prenosa nekaterih nalog na NVO-je in
predhodnico predloga NVO-jev o upoštevanju t.i. načela vključevanja. Opozarjam, da gre pri priporočilih
MNZ-ja samo za segment društev.
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drugega odstavka 38. člena Zakona o društvih dati le v primeru, če društvo izpolnjuje vse
predpisane pogoje za pridobitev statusa tudi na področju, za katerega se soglasje daje.
Pridobljeni status lahko društvo uveljavlja na vseh področjih, na katerih izpolnjuje pogoje in
mu je bila izdana odločba.
2. Društvom, ki imajo status društva v javnem interesu, pri uveljavljanju pravic in ugodnosti,
kjer se za uveljavljanje teh pravic in ugodnosti ugotavlja javni interes, izpolnjevanja tega
pogoja ni potrebno posebej izkazovati.
Ponujene rešitve želi konkretizirati tudi novi Predlog zakona o društvih472 (na področju, ki
ureja delovanje društev). Država naj bi vsaj za društva z njim omilila zmedo na tem področju.
Predlog določa poenotenje pogojev za pridobitev statusa društva v javnem interesu,473 ureja
pa tudi prepletanje različnih statusov oziroma položajev.474
Predlog predvideva (zelo omejene) prednosti, ki se vežejo na status. Država sicer ni
neposredno zavezana, da bi društvu zaradi statusa zagotavljala sredstva, ni pa potrebno
dokazovati javne koristi njegovega delovanja v vsakokratnem postopku in ima zato prednost
(če izpolnjuje druge pogoje) pred ostalimi društvi (ne pa pred subjekti, ki so organizirani v
drugi statusnopravni obliki). Druge možnosti (oz. prednosti) predlog ne določa, ampak samo
splošno napotuje, da se lahko uredijo v drugih predpisih.
Na te izzive je skušal odgovoriti tudi PIC-ov Predlog zakona o položaju in javno koristnem
delovanju NVO-jev (ki vsebuje celostne rešitve glede javno koristnega delovanja NVO-jev po
vzoru ICNL-ovih modelnih določb). Predlog je bil pripravljen za javno obravnavo in je bil
deležen številnih predlogov, komentarjev in pripomb. Zanimivi so prvi komentarji NVO-jev iz
2. letnega forma,475 med drugim opozorila:
•
•
•
•

pomembno je ločevati med dejavnostjo organizacij in njihovim delovanjem,
problematičnost javne koristi je tudi v preteklih zlorabah tega instituta,
problem političnega odločanja o statusu,
presoditi je potrebno, ali s tem več dobimo ali izgubimo.

Tako nevladne organizacije kot tudi vlada pa so se zavedale, da vsak nov zakonski poseg v to
področje prinaša na kratki rok še dodatne zaplete (razmerje do obstoječih statusov ipd.),
472

Ta prinaša tudi druge novosti, ki pa niso neposredno povezane z javnokoristnim delovanjem (npr.
spregled pravne osebnosti, spremembe glede pridobitne dejavnosti, ustanoviteljstvo s strani pravnih
oseb – pri čemer po zadnji različi skrb povzroča možnost, da društva ustanavljajo tudi subjekti javnega
prava). Natančneje glej predlog zakona o društvih.
473
“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,
- 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.”
474
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.
475
Podrobno glej www.cnvos.si (2. letni forum, rezultati dela v skupinah).

Celovita analiza pravnega okvira za delovanje nevladnih organizacij

143
vendar na dolgi rok le enoten mehanizem prinaša več jasnosti v ureditev, kakor tudi jasen
nabor pravic in obveznosti, ki ga je težko uskladiti.476
S problematiko so je ukvarjalo tudi več delovnih skupin na 1. Nacionalni konferenci.477
Poglavitne ugotovitve:
•
•
•
•
•
•
•

na eni strani moramo imeti zakon o NVO-jih, po drugi strani pa je to opredeljeno v
siceršnji zakonodaji,
urediti bi bilo potrebno status delavca v javnem interesu,
uskladiti bi bilo potrebno pravne zakone z naravnimi in matematično logiko,
pozor na “kvazi” NVO-je,
problem reprezentativnosti na strani NVO-jev pri sprejemanju predlogov,
manjka nam ažurnih informacij o sistemski zakonodaji,
problem odprtih in zaprtih definicij.

Ministrstvo za notranje zadeve se v enem od svojih dopisov s predlogom PICa ni strinjalo, saj
je v postopku priprave Zakona o društvih zapisalo (smiselno povzemamo):478

“Status društva v javnem interesu je pridobilo že preko 1.000 društev.479 Delovni skupini za
pripravo novega Zakona o društvih je bila dana naloga, da status poenoti z opredelitvijo
pogojev in kriterijev. Pri tem se je skušala čimbolj približati kriterijem, ki jih za NVO-je določa
Evropska komisija. To pomeni, da društvo s pridobljenim statusom pri izkazovanju, da gre za
nevladno organizacijo, ne bi smelo imeti težav. Ustanove po sedaj veljavnem zakonu lahko
delujejo le v javnem interesu, zaradi česar ne vidimo nobenega smisla, da bi zanje ta status
urejali posebej. Tako ostaja vprašanje ali je ta status potrebno urediti posebej za zasebne
zavode. Smiselno je, vendar le, če se tudi posebne pravice in obveznosti opredelijo posebej,
kar pa zahteva spremembo tudi drugih predpisov, predvsem davčnih. Postavlja pa se
vprašanje čemu potem dva zakona, saj mora NVO absolutno izpolnjevati pogoj delovanja v
javnem interesu.”
Drugačnega mnenja so bile NVO-ji, ki so na 2. letnem forumu ugotovili, da bi bilo potrebno
posebno pozornost nameniti zagotovitvi, da se pri ugotavljanju javne koristnosti NVO-jev
izhaja iz vnaprej določenega splošnega javnega interesa (pripravljenega v demokratičnem in
transparentnem postopku ob sodelovanju civilne družbe). Možna rešitev je v zakonski
določitvi vsebinskih področij v javnem interesu, kjer se zagotovi za javno koristno delovanje
posebne pravice, olajšave in ugodnosti. Na takšnih področjih pa bi potem presojali delovanje
posamezne nevladne organizacije, ki mora ustrezati merilom, določenim z zakonom
(zmanjševanje diskrecije organa odločanja). Preprečiti je treba, da o tem odloča organ
izvršilne oblasti, in zagotoviti vlogo civilne družbe pri odločanju (v smislu neodvisnega telesa,
v katerem prevladujejo predstavniki civilne družbe in NVO-jev).
Vse navedeno vodi k zaključku, da je smiselna (ne glede na že dobljen status ali druge
posebne položaje, ki ga imajo NVO-ji po drugih predpisih ter sofinanciranje s strani državnih
organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti) uvedba enotnejših mehanizmov
presojanja javne koristnosti na vseh področjih družbenega življenja, na podlagi katerih bi
vsem NVO-jem, ki izpolnjujejo merila javno koristnega delovanja po novi rešitvi, priznali še
posebne pravice, ugodnosti in olajšave.480 To je verjetno smiselno tudi zaradi tega, ker bomo
morali v statusni zakonodaji dodati nekatere oblike, ki jih v Sloveniji ne poznamo (zasebne
476

Zagotovo pa bi moral (možni) zakon previdno urediti razmerja do obstoječih predpisov. Da je
problematika težka, kaže dejstvo, da pripravljalec predloga zakona o položaju in javno koristnem
delovanju NVO-jev (PIC) ravno končnih in prehodnih določb še ni pripravil, saj gre za obsežno urejanje.
477
Glej “Rezultati dela v skupinah na 1. Nacionalni konferenci”, moderator Tadej Petek, januar 2004.
478
Dopis z dne 27.08.2002, šifra 1341/03-SL./2002.
479
Pri tem dodaja, da gre v večini primerov za prostovoljna gasilska združenja, ki po mnenju MNZ-ja
statusa niti ne potrebujejo, ker jim ga določa že Zakon o gasilstvu.
480
Takšno rešitev predlagajo tudi NVO-ji v svojem gradivu za 1. Nacionalno konferenco.
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ustanove ipd.), kar bo urejenost javnokoristnega delovanja dodatno zapletalo. Ob tem naj
ponovno opozorimo na tezo, da NVO-ji, kot jih večinoma razumemo v Sloveniji, niso sami po
sebi javnokoristni v smislu upravičenosti do dodatnega nabora pravic.
Pomembno je poudariti, da iz javnokoristnega delovanja morajo izhajati pravice in obveznosti. Tudi če bi
postavili trditev, da so v Sloveniji vsi NVO-ji že sami po sebi javnokoristni (saj opravljajo različne
koristne dejavnosti), se postavlja vprašanje ali je vsa njihova dejavnost za državo dovolj pomembna, da
jih je pripravljena stimulirati. Zato obstajata “teoretično” vsaj dve kategoriji koristnosti:
1. splošna, ko neka organizacija sicer koristno deluje, pa to ni predmet stimulacije države, saj je
nekatera področja npr. ne zanimajo ali pa nima sredstev zanje in
2. javnokoristno delovanje, ki ga država stimulira s posebnimi mehanizmi.
Za zakonsko urejanje je pomembna tista, ki je zanimiva za državo. Zato tudi dejstvo, da so NVO-ji po
definiciji opredeljeni kot javnokoristne organizacije (npr. po definiciji Komisije EU) samo po sebi ne
prinaša pravic, ampak je prag ugotavljanja njihove koristnosti določen s kriteriji in po postopku,
katerega bistvo je, da se ugotovi ali koristnost organizacij izpolnjuje merila po zakonskih kriterijih. Če
da, potem jih država nagradi s posebnimi ugodnostmi.
V praksi to lahko pomeni, da ima neka organizacija v Sloveniji javnokoristen status, saj npr. nudi pomoč
ciljni skupini, v neki drugi državi pa to ni dovolj pomembna dejavnost, da bi imela takšen status (čeprav
je še vedno koristna oz. “ni škodljiva”), enako je možno celo na področju iste države (npr. zaradi
različnih potreb po regijah). Problem se pojavi, če država smiselno in potrebno javnokoristno delovanje
razglasi za “premalo” koristno in ne podeli statusa. Zato je zaželeno, da se o tem odloča v neodvisnih
organih, ki niso obremenjena z vsakdanjo politiko.

Miselni proces za odločanje o javni koristnosti je lahko naslednji:
1. Najprej je potrebno opredeliti področje družbenega življenja, ki ga država šteje za
dovolj pomembnega, da ga želi krepiti (npr. varstvo okolja). Primer je določba
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (“za področja delovanja, ki so v
javnem interesu na področju kulture štejejo…“). S tem postanejo nekatera področja
družbenega življenja (in morebitna podpodročja) “razglašena” za področja
družbenega življenja v javnem interesu. Dobro bi bilo, da so določena skladno z
mednarodno klasifikacijo neprofitnih dejavnosti. Področja v javnem interesu bi bila
tako vsa tista področja družbenega življenja, kjer Republika Slovenija podpira
uresničevanje splošnega družbenega interesa izven javnega sektorja s priznavanjem
posebnih pravic, ugodnosti in olajšav javno koristnim nevladnim organizacijam, zlasti
z davčnimi ugodnostmi.
2. Ne gre torej za posamično dejavnost ali organizacijo, ki bi bila v javnem interesu. Ko
imamo področja družbenega življenja v javnem interesu, potrebujemo podlago za
vključitev javnokoristnega delovanja organizacij v ta področja. To je možno storiti na
dva načina. Prvi je, da v predpisu taksativno naštevamo dejavnosti, ki jih organizacije
opravljajo (organiziranje delavnic, priprava izobraževalnih gradiv itd.). Pojavlja se
vprašanje smiselnosti takšnega naštevanja in možnosti celostnega zajetja vseh
različnih dejavnosti. V tem primeru se ponavadi tudi dejavnost presoja po posamičnih
dejavnostih, ne pa kot delovanje v celoti, kar ponavadi vodi k projektnemu
financiranju ne pa k programski podpori celotnemu delovanju organizacije.
Druga možnost je, da se načelo vključevanja opredeli celostno v smislu, da država in
lokalne skupnosti na področjih družbenega življenja v javnem interesu vključujejo in
razvijajo javnokoristno delovanje NVO-jev. Javnokoristno delovanje v takšnem smislu
presega izvajanje posameznih dejavnosti, saj zajema tako cilje, namene, vrednote in
izvajanje dejavnosti organizacije kot celote. S tem smo v 1. točki opredeljen javni
interes nadgradili.
3. Na tej podlagi je država zainteresirana, da NVO-ji za svoje javnokoristno delovanje
pridobijo določene pravice, ugodnosti in olajšave, če izpolnjujejo za to predpisana
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merila. Med merili je pomembno, da organizacija dejansko deluje in s svojim
delovanjem pomembno prispeva k reševanju oziroma uresničevanju potreb družbe
kot celote ali potreb določene skupine posameznikov. Merila bi se morala nanašati
zlasti na ustanovitveni akt takšne organizacije, ki bi določil, da je njegov namen in cilj
delovanje na enem ali več področjih v javnem interesu, določenih z zakonom. Poleg
tega bi moral biti namen in cilj delovati v javnem življenju v zvezi z zadevami in
vprašanji, povezanimi z družbo kot celoto, posameznim področjem družbenega
življenja ali z določeno skupino posameznikov, pri čemer bi morala organizacija
delovati izključno ali v pretežni meri na posameznih področjih in biti javno
razpoznavna. Pomembno je, da organizacija s svojim delovanjem dejansko
pomembno prispeva k reševanju oziroma uresničevanju potreb družbe kot celote ali
potreb določene skupine posameznikov, pri čemer ima taka skupina zaradi določenih
subjektivnih ali objektivnih okoliščin slabši položaj v družbi ali delovanje v podporo
skupini pomeni posebno korist za družbo kot celoto. Dodatno pomembno merilo je
skladnost delovanja s strokovnimi standardi.

To je bistveno višji prag, zaradi česar organizacija ni samo „v javnem interesu«, ampak je
javnokoristna. Navedeno pomeni odmik od stališča, da govorimo o organizacijah v javnem
interesu (npr. poimenovanje “društvo v javnem interesu”) in uvajamo termin “javnokoristno
delovanje” oziroma “javnokoristna organizacija”. Če se ujemata spodnja (področje, na
katerem organizacija deluje, je v javnem interesu) in zgornja premisa (izpolnjevanje meril in
posledično javnokoristno delovanje) lahko organizacija pridobi pravice, ugodnosti in olajšave.
To obenem pomeni, da nekatere javnokoristne organizacije ne morejo pridobiti pravic,
ugodnosti in olajšav, če delujejo na področju, ki ga država izrecno ne določi kot področje v
javnem interesu (kar je logična posledica prednostnih nalog posamezne države).
Ostaja še odločitev, kje in po kakšnem postopku urejati v zgornjih točkah opredeljeno
materijo. Tu je za določitev področja družbenega življenja v javnem interesu in za
nadgraditev (načelo vključevanja) primerna podlaga zagotovo zakon. Enako velja za podlage
za pogoje, merila in kriterije za javnokoristno delovanje, kakor morajo biti zakonska materija
tudi pravice, ugodnosti in olajšave, ki izhajajo iz statusa oziroma javnokoristnega delovanja.
Vse našteto torej ostaja v domeni zakonodajne veje oblasti. Ostane še postopkovno
presojanja pogojev, meril in kriterijev. Ker gre tudi tu za odločanje o tem, ali je delovanje
(posamične organizacije kot prosilke za pravice, ugodnosti in olajšave) javnokoristno, ne gre
za izvajanje (ki bi bilo lahko pridržano izvršilni veji oblasti), ampak določanje javne koristi.
Zato je primerno, da o takšnih odločitvah odločajo neodvisni organi (glej primerjalni pregled
tuje zakonodaje). Zakon bi uredil tudi enoten postopek pridobitve svojstva javno koristne
organizacije ter njeno preverjanje. Za razliko od dosedanjih poskusov pa bi tudi natančno
povzel, katere pravice bi takšn organizacije imele in uvedel celosten, davčni stimulativni okvir
za njihovo delovanje ter institucionalno podporo za takšen okvir.
Da gre za “celosten paket” (tudi ureditev pravic in obveznosti, sprememba davčne
zakonodaje itd.) je jasno tako državi (MNZ odgovor), kakor tudi NVO-jem (glej gradivo za 1.
Nacionalno konferenco in 2. letni forum). Zato zaključujemo, da bo (glede na zgodovino
razvoja in dosedanje urejanje) izjemno težko doseči bistven preboj na področju pravic in
ugodnosti NVO-jev v sferi javnokoristnega delovanja brez celostnega pristopa, to je enotnega
zakona.
Če primerjamo položaj javnokoristnih organizacij z gospodarskim sektorjem, zlasti v
segmentu malih podjetij oz. malega gospodarstva ugotovimo podobne potrebe. Ni pretirane
želje po ukvarjanju s statusnopravnimi vprašanji, saj je za uspešnost poslovanja zlasti
odločujoče pravno, politično in finančno okolje, v katerem se subjekt nahaja in pogoji za delo.
Enako velja tudi za javnokoristno delovanje v nepridobitnem sektorju. Po vseh kazalcih (FDV
raziskava, CIVICUS študija ipd.) je to okolje v Sloveniji neprijazno, primerjalno gledano s
tujino pa tudi bistveno manj stimulativno.
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V gospodarstvu se je država razvoja lotila sistematično in to ravno zaradi razvojnega
zaostanka Slovenije.
5.8.6.2 Primerjava z gospodarstvom
Osnovni pomen Strategije razvoja malega gospodarstva je doseganje pospešene rasti
sektorja malega gospodarstva, kar bo omogočalo najhitrejšo možno stopnjo dohitevanja
primerljivih držav članic Evropske Unije. V Sloveniji je zaradi razvojnega zaostanka potrebna
bistveno hitrejša rast sektorja malega gospodarstva.
Strategija se osredotoča predvsem na želeno rast malih podjetij in si kot cilj postavlja
pospeševanje, podpiranje in razvoj malega podjetništva v Sloveniji.
Med načeli so zanimiva naslednja:
•

preoblikovanje
sedanjega
institucionalnega
okvira
pospeševanja
malega
gospodarstva, ki mora uveljaviti veliko pestrost iniciativ, organizacijskih in lastniških
oblik, širših in lokalnih interesov in zagotoviti čvrsto sodelovanje in usklajevanje
različnih državnih institucij in drugih organizacij pri programih in sredstvih zanje.
Uresničevanje razvojne politike bo decentralizirano, s povezovanjem lokalnih in
regionalnih programov in projektov in dejavnosti, ki bodo povezovale pobude “od
spodaj” in “od zgoraj”),
temeljno odgovornost za uresničevanje strategije malega gospodarstva ima
Minstrstvo za gospodarstvo, zlasti področje za malo gospodarstvo z Uradom za obrt,
Pospeševalni center za malo gospodarstvo - PCMG in Sklad za razvoj malega
gospodarstva,
pri uresničevanju strategije razvoja malega gospodarstva bodo sodelovala zasebna
podjetja in podjetniki, nevladne organizacije, poslovna združenja in zbornici.

•

•

Pri instrumentih realizacije začrtane strategije ugotavljajo, da je treba v razvijanju malega
gospodarstva v Sloveniji veliko pozornost posvetiti regionalnemu vidiku razvoja. Razvoj
malega gospodarstva lahko v večji meri prispeva k enakomernejšemu razvoju regij, če bo
ekonomska politika spremenjena in bodo uporabljeni različni instrumenti, med njimi:
•
•
•

razvoj lokalnih skladov, ki bodo dopolnili lastna sredstva podjetnikov,
nastanek lokalnih razvojnih koalicij, ki bodo podprle podjetniške dejavnosti,
ustrezno usmerjanje regionalnih razvojnih sredstev.

V okviru institucionalne podpore za razvoj malega gospodarstva strategija predvideva
Pospeševalno mrežo za razvoj malega gospodarstva, Sklad RS za razvoj malega gospodarstva
idr.
Strategija nadalje predvideva še izboljšavo komunikacije med državo in lokalnimi skupnostmi,
ministrstvi, upravnimi enotami, državnimi in nevladnimi institucijami itd.
Na takšni podlagi je bil sprejet Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP), ki
določa organiziranost in ukrepe države za oblikovanje podpornega okolja za podjetništvo ter
določa naslednje cilje:
•
•
•

povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih
mest,
pospešitev izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov,
vzpostavitev učinkovitega podpornega sistema podjetnikov in podjetjem v vseh
fazah njihovega razvoja za dostop do informacij, storitev in virov financiranja,
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• spodbuditev oblik povezovanja
organizacijami ter gospodarstvom.

med

raziskovalnimi

in

izobraževalnimi

Zakon definira osnovne pojme, pri čemer ločuje med različnimi kategorijami podjetij481
(pomembno tudi v luči možnega razlikovanja med malimi, srednjimi in velikimi nevladnimi
organizacijami). Zakon določa sprejetje programa ukrepov za spodbujanje podjetništva
(sprejme vlada na predlog ministra za gospodarstvo), praviloma za obdobje petih let.
Program določa ukrepe, instrumente in kazalce za spremljanje učinovitosti porabe javnih
sredstev za spodbujanje podjetništva, izobraževanja, odpravljanja administrativnih ovir,
izboljšanja dostopa do informacij in storitev in razvoja novih oblik dela, spodbujanje
inovativnosti, vlaganj v razvoj, spodbujanje povezovanja, financiranje in izboljšanje dostopa
do virov financiranja ipd.
Zakon določa, da se sredstva zagotavljajo v državnem proračunu ter iz drugih domačih in
tujih virov.
Zakon določa, da naloge za oblikovanje podjetniškega okolja država izvaja preko javnega
zavoda ali agencije za pospeševanje podjetništva. Vlada Republike Slovenije je zato
ustanovila Pospeševalni center za malo gospodarstvo (PCMG) z namenom razširjanja
učinkovitega podpornega okolja za pospešen razvoj podjetništva, obrti in samozaposlovanja v
Sloveniji ter za promocijo podjetniške kulture.
Strateški cilji PCMG so:
•
•
•
•
•

doseganje strukture gospodarstva, primerljive s strukturo gospodarstva v EU,
izboljšanje konkurenčne sposobnosti malih in srednjih podjetij v Sloveniji,
izboljšanje kakovosti ponudbe storitev,
izboljševati ugled podjetništva in sooblikovati ustvarjalno podjetniško kulturo,
razviti funkcijo inkubatorja podjetniških projektov širšega pomena.

Dejavnosti PCMG izhajajo iz predpostavke, da podjetniki za uspešen razvoj potrebujejo
pomoč pri dostopu do informacij in svetovalnih storitev, pri dostopu do trga, kvalitetnih
sodelavcev in različnih oblik financiranja, pri dostopu do prostora ter krajšanju upravnih in
drugih postopkov pri ustanavljanju podjetij in širjenju poslovanja.
V skladu s tem so poglavitne naloge in aktivnosti PCMG naslednje:
•
•
•
•
•
•
•
•

481

koordinacija in krepitev kvalitete storitev pospeševalne mreže na lokalni ravni,
koordinacija in razvoj storitev mreže EIC,
koordinacija in strokovna pomoč delovanju sekcij in klubov (Sekcija podjetniških
svetovalcev Slovenije – SPSS, Sekcija slovenskega tveganega kapitala – SLEVCA, Klub
poslovnih angelov,…),
zbiranje podatkov in informacij, oblikovanje in redna distribucija paketov informacij
različnim ciljnim skupinam uporabnikov,
raziskave in razvoj v podporo programom razvoja podpornega okolja podjetništva in
promocije podjetniške kulture,
izvajanje vladnih in medresorskih programov spodbujanja razvoja podjetništva,
mednarodno sodelovanje z namenom prenosa informacij, dobrih praks in
vzpostavljanja možnosti za izboljševanje informacij v podporo internacionalizacij MSP
in PMMG,
publiciranje, vzdrževanje spletnih strani, promocija mreže in programov in
vzdrževanje stikov z javnostmi.

Mikro podjetje (število zaposlenih manj kot 5, letni prihodek manj kot 50.000.000 SIT), malo
podjetje (število zaposlenih manj kot 50, letni prihodek manj kot 2.300.000.000 SIT), srednje veliko
podjetje (število zaposlenih manj kot 250, letni prihodek manj kot 11.500.000.000 SIT)
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PCMG deluje tudi kot koordinator Pospeševalne mreže za malo gospodarstvo – PMMG in
podpornih subjektov za podjetništvo v Sloveniji na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
PCMG koordinira njihove vzpodbude na področju podjetništva in jih preko Pospeševalne
mreže za malo gospodarstvo – mreže lokalnih in regionalnih podjetniških centrov Slovenije posreduje uporabnikom, vsem ciljnim skupinam malih in srednjih podjetij, Sekciji podjetniških
svetovalcev Slovenije, mreži Euro Info Centrov Slovenije, nacionalnim partnerjem ter
zunanjim strokovnim sodelavcem.
Zanimiv je program vavčerskega svetovanja, ki vključuje subvencionirane storitve
podjetniškega svetovanja in usposabljanja za potencialne podjetnike ter mikro, mala in
srednja podjetja v fazi ustanavljanja ali delovanja. Program sofinancira Evropski sklad za
reginalni razvoj, in sicer vključuje:
•
•
•

brezplačno oz. subvencionirano podjetniško svetovanje iz različnih področij
poslovanja,
podatke o preverjenih svetovalcih, ki zagotavljajo hitro dostopne in kakovostne
svetovalne storitve,
postopek koriščenja:

1. Vzpostavitev stika z lokalnim podjetniškim centrom (LPC),
2. Uvodni svetovalni intervju s svetovalcem - organizatorjem v lokalnem podjetniškem
centru,
3. Izdaja vavčerjev za izbranega svetovalca,
4. Spremljanje podjetnika.
Uporabniki svetovanj prostovoljno izbirajo svetovalce, ki so na podlagi javnega razpisa
oziroma poziva vpisani v katalog podjetniških svetovalcev in svojo strokovno usposobljenost
dokazujejo s pridobljenim strokovnim znanjem, izkušnjami in referencami. Za uvrstitev v
katalog je potrebna prijava na javni poziv, na podlagi katere komisija presodi, ali prijavitelj
izkazuje ključna strokovna znanja, izkušnje in reference.
Vlada je (v letu 2005) PCMG, ki je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Pospeševalnega
centra za malo gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/92 in 68/96), preoblikovala v Javno
agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije.
Za izvajanje upravnih nalog opredeljenih v programu ukrepov lahko minister, pristojen za
gospodarstvo, v skladu z določbami zakona, ki ureja državno upravo, za določen čas, z
odločbo, na podlagi javnega natečaja, podeli javno pooblastilo. Za pridobitev so določeni
nekateri pogoji (delovanje najmanj dve leti, dejavnosti s področja spodbujanja podjetništva
so opredeljene v ustanovitvenem aktu, usposobljen kader, mednarodno primerljive
reference). Določeno je, da postopek natančneje uredi minister. V zakonu pa sta urejena
odvzem pooblastila ter nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil.
Zakon poleg tega določa še izvajalce nalog in programov inovativnega okolja. Gre za
subjekte, ki so vpisani v posebno evidenco, pri ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo.
Subjekti morajo izpolnjevati določene pogoje (deluje dve leti, dejavnost s področja razvojne
dejavnosti določene v aktih, usposobljen kader in tehnični pogoji za izvajanje storitev,
mednarodno primerljive reference), izvajajo pa naslednje naloge:
•
•
•

zagotavljanje ugodnejših prostorskih in tehničnih pogojev za nastajanje in delovanje
podjetij v zgodnjih fazah razvoja,
izvajanje storitev za ustanovitev in začetek delovovanja podjetij pod ugodnejšimi
pogoji,
izvajanje storitev na področju razvoja in raziskav za skupine podjetij povezanih v
okviru področij dejavnosti, tehnoloških področij, grozdov ali mrež.
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Sistem financiranja subjektov inovativnega okolja določa zakon. Subjekt inovativnega okolja
najprej na javni poziv ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, odda vlogo, ki vsebuje
program izvajanja storitev za določeno skupino podjetij za obdobje največ petih let. Komisija
pri ministrstvu oceni vlogo, ministrstvo pa s subjektom inovativnega okolja sklene pogodbo.
Poleg podjetniškega okolja določa zakon tudi ukrepe za finančno okolje. Zato zakon določa
ustanovitev Slovenskega podjetniškega sklada, ki izvaja ukrepe države za izboljšanje dostopa
do virov financiranja razvojnih naložb za mikro, mala in srednje velika podjetja v skladu s
programom ukrepov. Sklad je nacionalna finančna institucija, ustanovljena z namenom
olajšanja dostopa malim in srednje velikim podjetjem do virov financiranja razvojnih naložb
podjetij. Sklad zagotavlja ugodnejša finančna sredstva za investicijska vlaganja podjetij.
Viri za opravljanje dejavnosti Sklada:
•
•
•

sredstva in stvarno premoženje države, ki jih zagotavlja in prenaša ustanovitelj na
Sklad kot namensko premoženje,
sredstva iz državnega proračuna RS, ki jih ustanovitelj prenese na Sklad za izvajanje
sprejetih ukrepov,
mednarodni viri in prispevki pravnih in fizičnih oseb.

Poslanstvo in namen Sklada:
•
•
•
•
•
•

vzpodbujanje investicijskih vlaganj MSP v razvojne projekte,
vzpodbujanje ustanavljanja novih podjetij predvsem v institucijah inovativnega
okolja,
izenačevanje kreditnih in drugih finančnih pogojev MSP z večjimi podjetji,
vstopanje Sklada na finančni trg v tistem segmentu, kjer obstoječi bančni trg ne
deluje dovolj učinkovito,
vzpodbujanje kapitalskih vlaganj v vseh fazah razvoja MSP s kreditnimi sredstvi,
vzpodbujanje kapitalskih vlaganj z različnimi oblikami garancij.

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo pa določa, da Sklad:
1. izvaja ukrepe države za izboljšanje dostopa MSP do virov financiranja razvojnih
naložb;
2. razvija in izvaja storitve ter finančne spodbude na področjih:
o

o

o

zagotavljanje ugodnejših virov financiranja za razvojne naložbe podjetij s
subvencijami, ugodnimi kreditnimi viri in garancijami za najete kredite v vseh
fazah življenjskega cikla,
zagotavljanje storitev in začetnega kapitala za hitrejše nastajanje in zagon
novih podjetij z neposrednimi spodbudami za začetno financiranje
podjetniških projektov v fazi nastajanja in zagona,
spodbujanje zasebnih vlaganj in financiranja podjetniških projektov v vseh
fazah razvoja z lastniškim kapitalom, z zagotavljanjem ugodnih kreditnih
virov in garancij za investitorje.

Osrednja naloga Sklada je zagotoviti koordiniranje virov za zaporedne kroge financiranja v
MSP (zagonske finance, finance za zgodnjo rast, finance za hitro rast, finance za razširitev) in
s tem zagotoviti podporo za izvajanje zahtevnejših strateških projektov v sektorju MSP.
Prednost imajo na znanju in inovativnosti temelječi projekti, ki prinašajo visoko dodano
vrednost.
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5.9 Nadzor
5.9.1

Ustanove

5.9.1.1 Finančni nadzor
Zakon določa, da mora ustanova voditi poslovne knjige ter izdelati letna poročila v skladu s
predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in izdelavo računovodskih poročil za zavode482
(gre za posebne računovodske standarde, ki veljajo za zavode).
Uprava ustanove je dolžna do konca meseca marca pristojnemu ministrstvu predložiti poročilo
o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu483. Posebnega organa, ki bi
nadziral le delovanje ustanov, ni, saj zakon določa, da nadzor nad finančnim poslovanjem
opravljajo pristojni državni organi oziroma pooblaščene organizacije. Gre za npr. Davčni urad
Republike Slovenije glede oddaje napovedi za odmero davkov, Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve glede oddaje letnih poročil idr.
Ministrstvo ima na podlagi zakona pravico, da za določeno ustanovo zahteva, da njeno
poročilo o finančnem poslovanju revidira pooblaščen revizor484. Zakon pri tem ne določa
nobenih dodatnih pogojev, kdaj sme ministrstvo to narediti in mu pušča popolno diskrecijo.
Možna je ureditev, v kateri se določijo merila, po katerih je revizija finančnega poslovanja
obvezna.
V kolikor ustanova za svoje delo pridobiva proračunska ali javna sredstva, je za nadzor nad
temi pristojno tudi Računsko sodišče Republike Slovenije485.
5.9.1.2 Nadzor nad delom
Nadzor nad delom ustanove poteka ob že omenjenem poročilu o delu, ki ga mora uprava
ustanove do konca meseca marca predložiti ministrstvu. Pri tem zakon ne določa, ali lahko
ministrstvo zahteva dopolnitev poročila v primeru nejasnosti in kaj lahko stori, če se poročilo
ne dopolni.
Tako kot nadzor nad finančnim poslovanjem je tudi nadzor nad delom v pristojnosti različnih
državnih organov, glede na dejavnosti ustanove (npr. tržni inšpektor).
V kolikor ustanove pridobivajo sredstva od raznih zasebnih donatorjev, so podvržena tudi
nadzoru slednjih (vsebinskemu in finančnemu), a ta nadzor je predmet zasebnega prava in se
v to na tej točki ne bi spuščali.
Na tem mestu velja omeniti tudi določbo zakona, da oseba, ki opravlja nadzor nad ustanovo,
ne more biti član uprave486. Zakonodajalec je verjetno imel v mislih osebo iz državnega
organa, ki opravlja nadzor, saj ne bi bilo smiselno, da se zasebnemu donatorju, ki v upravi
predstavlja zastopnika donatorja onemogoči biti član uprave, ker bo kot donator sodeloval pri
razdeljevanju sredstev ali lahko pregledal, ali so bila njegova sredstva porabljena skladno z
obljubami in namenom donacije.
Z novelo zakona o ustanovah leta 2005 je pristojno ministrstvo dobilo pristojnost tudi za
izvajanje nadzora nad izvrševanjem tistih določb zakona, katerih kršitve so opredeljene kot
482
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prekrški487 (več o tem v poglavju 5.10 Kazenske določbe). Sprememba ministrstvu
omogoča sprožitev postopka pred sodnikom za prekrške.

5.9.2 Zavodi
5.9.2.1 Finančni nadzor
Zakon dokaj skopo določa, da nadzor nad finančnim poslovanjem zavoda opravljajo pristojni
državni organi oziroma pooblaščene organizacije. Ugotovimo lahko torej, da, podobno kot pri
ustanovah, ni posebnega organa, ki bi nadziral le delovanje zavodov, temveč gre za več
organov od katerih vsak nadzira del, za katerega je pristojen (Davčni urad Republike
Slovenije, Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve in drugi).
5.9.2.2 Nadzor nad delom
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda opravljajo pristojni državni organi488, tako da se zavodi
obravnavajo enako kot ostale pravne osebe. Podobno kot pri ustanovah je prisoten zasebni
oziroma pogodbeni nadzor podpornikov, financerjev ali donatorjev zavoda.
Še posebej zakon določa, da opravljajo z zakonom določeni strokovni organi zavoda nadzor
nad strokovnostjo dela zavoda489. Zakon že sam določa, da strokovni vodja ni obvezen, tako
da bi v praksi šlo za strokovni svet in direktorja zavoda (ki je tudi strokovni vodja, če funkciji
nista ločeni). S strani države izvajanje takšnega nadzora ni nadzorovano in bi bilo tudi
težavno.

5.9.2

Društva

5.9.3.1 Finančni nadzor
Društva morajo že kot pogoj za registracijo v svojem temeljnem aktu opredeliti tudi načine
svojega financiranja in način opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi
društva490. Običajno gre za organe kot so nadzorni odbori, ki o poslovanju društva izdelajo
poročilo in ga predlagajo najvišjemu organu društva v sprejem.
Zakon o društvih še posebej določa, da nadzor nad društvi izvaja tudi Računsko sodišče in
sicer v tistem delu, ki se nanaša na nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno
in učinkovito porabo javnih sredstev za svoje delo491. Podobno določa že Zakon o računskem
sodišču, ki revizijsko pristojnost Računskega sodišča razširja tudi na pravne osebe zasebnega
prava (kar je društvo že na podlagi Zakona o društvih492), če prejme pomoč iz proračuna
Evropske skupnosti, državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti493.
Društva so prav tako kot ostale oblike nevladnih organizacij zavezana k predložitvi letnega
poročila o poslovanju pooblaščeni agenciji do zadnjega dne v februarju. Še posebej je
določeno, da mora to poročilo prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju
društva ter mora biti sestavljeno v skladu z računovodskimi standardi za društva.
487
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30a. člen Zakona o ustanovah.
1. odst. 50. člena Zakona o zavodih.
3. odst. 50. člena Zakona o zavodih.
9. člen Zakona o društvih.
26. člen Zakona o društvih.
2. člen Zakona o društvih.
5. odst. 20. člena Zakona o računskem sodišču.
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Premisliti bi bilo treba o najprimernejšem roku za oddajo poročil, saj se morata po sedanji
ureditvi poročilo o poslovanju in letna bilanca oddati istočasno (konec februarja), kar v praksi
povzroča veliko problemov.
Društva, ki so humanitarne organizacije so podvržena nadzoru nad zakonito, namembno in
učinkovito porabo javnih sredstev s strani Računskega sodišča in drugih pristojnih organov494.
Dodatno pa nadzor nad porabo dodeljenih sredstev in naložb opravljajo tudi financerji, ki so
namensko dodelili sredstva humanitarni organizaciji.
V preostalem delu izvajajo nadzor nad poslovanjem društva drugi za to pristojni državni
organi oziroma pooblaščene organizacije kot za druge pravne osebe.
5.9.3.2 Nadzor nad delom
Nadzor nad delom društva se izvaja že znotraj društva v smislu nadzora nadzornih organov,
na katere pa država nima vpliva oziroma nima kontrole nad njihovo dejansko učinkovitostjo
Preostali nadzor je porazdeljen med pristojne državne organe (inšpekcije) in zasebne
financerje.
Posebej je nadzor zakonsko določen za društva, ki imajo status invalidske organizacije, in
sicer izvajajo nadzor nad izvajanjem njihovih posebnih socialnih programov in naložb (poleg
organov znotraj teh društev) posebni strokovni organi, ki jih lahko pooblastijo pravne in
fizične osebe, ki jim namenjajo sredstva495.
Podobno velja tudi za humanitarne organizacije, pri katerih lahko nadzor nad izvajanem
socialnih programov opravljajo tudi financerji, ki so organizaciji namensko dodelili sredstva.
Humanitarne organizacije imajo zakonsko povečan notranji nadzor - imajo obvezno
posvetovalno telo, ki organizacijo spremlja in strokovno vodi.
Predlog novega zakona o društvih (2005) uvaja strožji nadzor nad delom društev, ki ga izvaja
Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za notranje zadeve, znotraj tega pa inšpektor za
društva.

5.10

Kazenske določbe

5.10.1 Ustanove
Ustanova se kaznuje z globo od 200.000,00 do 4.000.000,00 SIT za prekršek:496
- če opravlja dejavnosti, ki niso nujne za uresničitev namena, za katerega je ustanovljena
ali pa dejavnosti, ki niso namenjene njeni promociji; šlo bi npr. za dejavnosti, ki nimajo
nobene povezave s samim namenom ustanove in z ničemer ne pripomorejo k njenemu
delovanju,
- če ne deluje v skladu z aktom o ustanovitvi, h kateremu je podalo soglasje pristojno
ministrstvo in s pravili, ki jih je ustanova predložila; gre za dobrodošlo rešitev, ki
vzpodbuja samokontrolo med nevladnimi organizacijami, ki je pri kazenskih določbah za
druge nevladne organizacije na najdemo,
- če ne vodi poslovnih knjig v skladu s predpisi in standardi, ki veljajo za ustanove (gre za
računovodska poročila, ki veljajo za zavode).
494
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1. odst. 38. člena Zakona o humanitarnih organizacijah.
1. odst. 25. člena Zakona o invalidskih organizacijah.
1. odst. 35. člen Zakona o ustanovah.
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Za vse omenjene kršitve odgovarja tudi odgovorna oseba ustanove in se kaznuje z globo
od 50.000,00 do 250.000,00 SIT497. Gre za predsednika uprave, ki ustanovo tudi zastopa.
Z globo 150.000,00 SIT se kaznuje ustanova za prekršek, če498:
- ne uporablja imena v skladu s svojim registriranim imenom,
- o spremembi imena, sedeža, namena ustanove, pravil, zmanjšanja ustanovitvenega
premoženja ali o sprejemu prenehanja ustanove ne obvesti pristojnega ministrstva
oziroma o spremembi naslova sedeža in pooblaščenih oseb ne obvesti ministrstva,
pristojnega za notranje zadeve, v roku 30 dni od sprejema odločitve,
- pristojnemu ministrstvu ne predloži pravil v treh mesecih od izdaje soglasja k aktu o
ustanovitvi,
- pristojnemu ministrstvu ne predloži letnega poročila o delu in finančnem poslovanju
ustanove do konca marca prihodnje leto.
Za vse omenjene kršitve se kaznuje tudi odgovorna oseba ustanove z globo 50.000,00 SIT.
Velja omeniti, da je bila pred novelo leta 2005 globa za vse prekrške ustanove najmanj
200.000,00 SIT brez zgornje meje. Razpolaganje ustanove z nepremičninami, brez da se
predhodno pridobi soglasje ministrstva, ni več prekršek, kljub temu da omejitev pri
razpolaganju ostaja. Prav tako ni več prekršek, če ustanova spremeni ime, sedež ali namen
ustanove v nasprotju z aktom o ustanovitvi, oziroma v skladu z namenom ustanovitelja ali v
nasprotju z dolžnostjo ravnanja dobrega gospodarja. Glede na to, da zakon sam določa, da je
odločitev o spremembi imena, sedeža ali namena veljavna, ko k njej poda soglasje pristojno
ministrstvo, se ni zdelo smiselno kaznovati ustanove, če ministrstvo oceni, da uprava ni
sledila namenu ustanove. V tem primeru namreč povsem zadošča, da ne poda potrebnega
soglasja.

5.10.2 Zavodi
Po sedaj veljavnem zakonu o zavodih je prekršek, ki ga lahko stori zavod le ta, da pri svojem
poslovanju ne uporablja imena tako, kot je vpisano v sodni register. Zagrožena globa za
omenjen prekršek je znesek od 1.200,00 SIT do 72.000,00 SIT, pri čemer se s kaznijo od
400,00 SIT do 16.000,00 SIT kaznuje tudi odgovorno osebo v zavodu499 (direktor zavoda).
Kot prekršek je bilo opredeljeno sklepanje pogodb zavoda ali opravljanje drugih pravnih
poslov izven okvira dejavnosti, ki je vpisana v sodni register, kar pa je Zakon o preprečevanju
dela in zaposlovanja na črno odpravil. Področni zakoni seveda zavodu prepovedujejo, da
opravlja posamezne dejavnosti, če nima priglašenih ali če ne izpolnjuje posebnih pogojev za
kakšno dejavnost.

5.10.3 Društva
Društvo se kaznuje s kaznijo 100.000,00 SIT za prekršek, če500:
- prekorači področje dejavnosti, določene s temeljnim aktom; lažje bi bilo, če bi društva v
temelje akte dejavnosti vnašala skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi stadardne
klasifikacije dejavnosti in ne zgolj opisno,
- v pravnem prometu ne uporablja le svojega registriranega imena (peti odstavek 4.
člena),
497
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2. odst. 35. člen Zakona o ustanovah.
35a. člen Zakona o ustanovah.
61. člen Zakona o zavodih.
32. člen Zakona o društvih.

Celovita analiza pravnega okvira za delovanje nevladnih organizacij

154
-

-

-

-

- spremeni temeljni akt ali zastopnika društva in v roku 30 dni od odločitve ne vloži
zahteve za spremembo registracije pri upravni enoti,
opravlja dejavnost, ki ni v skladu z nameni in nalogami društva; v praksi je verjetno
težko dokazati kdaj neka dejavnost nima prav nobene povezave z namenom društva, saj
gre lahko za kakšno podporno dejavnost, ki je namenjena preživetju društva,
pridobivanju sredstev, potrebnih za dosego namena in je tako zahtevana povezanost le
posredna,
ne porabi ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki za izvajanje osnovne dejavnosti
društva; gre za eno najhujših kršitev same zasnove društva kot neprofitne organizacije in
je pravilno, da je določena kot prekršek. Če bi bilo skupin prekrškov več, bi ta sodila med
težje,
neresnično izkazuje podatke o finančno-materialnem poslovanju oziroma poročila o
poslovanju ne predloži pooblaščeni organizaciji do zadnjega dne februarja za preteklo
leto,
v roku 30 dni po sprejetih statusnih spremembah pri upravni enoti ne vloži zahteve za
registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo, oziroma registracijo pripojitve društva.

Za vse omenjene prekrške se kaznuje z denarno kaznijo 20.000,00 SIT tudi zastopnik
društva501. Običajno gre za predsednika društva.

5.11

Prenehanje

5.11.1 Ustanove
Ustanova lahko preneha iz sledečih razlogov502:
- če njeno premoženje ne zadošča več za nadaljnje izpolnjevanje njenega namena,
- če njen namen postane nemogoč,
- če je izpolnjen namen, za katerega je bila ustanovljena in
- v drugih primerih, ko organ, pristojen za ustanove (pristojno ministrstvo), ugotovi, da
ni pogojev za nadaljnji obstoj ustanove.
V prvih treh primerih o tem odloči uprava ustanove, lahko pa to ugotovi pristojno ministrstvo
(več o pristojnostih v poglavju 5.6 Registracija), ko na kakšen način kako drugače izve za
obstoj kakšnega od pogojev. V primeru, da odločitev o prenehanju sprejme uprava ustanove,
mora k taki odločitvi podati soglasje ministrstvo.
Zoper odločitev ministrstva o izdaji omenjenega soglasja je možna pritožba, o kateri odloči
Vlada Republike Slovenije503.
O prenehanju ustanove ministrstvo obvesti sodišče, ki izvede postopek likvidacije oziroma
stečaja504 - to je okrajno sodišče505, na območju katerega ima ustanova sedež506. V primeru,
da od likvidacijske mase ostane še kaj premoženja (zakon govori tudi o ostanku stečajne
mase, ki pa se praviloma razdeli med upnike in tako ni ostanka), pa se to dodeli drugi
ustanovi, ki izvaja podoben namen. Ker sodišče ne razpolaga z evidenco ustanov v Sloveniji,
bo moralo pred odločitvijo o dodelitvi ostanka premoženja za seznam ustanov zaprositi
ministrstvo, ki to evidenco vodi. Iz evidence so razvidna tako imena, kot tudi nameni ustanov,
kar pa je podatek, ki ga sodišče potrebuje za svojo odločitev. Ker je seznam lahko velik507, bi
bilo smiselno, da mora že uprava predlagati, kateri ustanovi naj se morebiten ostanek
premoženja dodeli, sodišče pa bi tak predlog potrdilo ali zavrnilo in določilo drugo ustanovo.
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2. odst. 32. člena Zakona o društvih.
31. člen Zakona o ustanovah.
3. odts. 32. člena Zakona o ustanovah.
4. in 5. člen Zakona o ustanovah.
101. člen Zakona o sodiščih.
1. odst. 11. člena in 178. člen Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
V Sloveniji je registriranih preko 150 ustanov.
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Še bolje pa bi bilo, če se o zadevi izjasni ministrstvo, ko sodišče obvesti o prenehanju
ustanove. Ko se na sodišču s sklepom zaključi postopek likvidacije oziroma stečaja, se
postopek prenehanja ustanove zaključi. Koristno bi bilo, če bi bil lahko likvidacijski upravitelj
član uprave, kar bi uprava morala sama predlagati ministrstvu, slednje pa sodišču. Glede na
to se poraja tudi vprašanje smiselnosti vključevanja obeh državnih organov v prenehanje
ustanove, saj to pomeni dodatne stroške državi in daljši čas postopka za prenehanje
ustanove.
Za morebitne dolgove ustanove ustanovitelj ne odgovarja.

5.11.2 Zavodi
Zavod lahko preneha iz sledečih razlogov508:
- če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register,
- če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje
pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v roku, določenem z izrečenim ukrepom, ne
izpolni pogojev za opravljanje te dejavnosti,
- če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma
pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen,
- če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več
zavodov,
- če se organizira kot podjetje in
- v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi.
Zavod lahko preneha po registraciji, če se ugotovi ničnost vpisa v sodni register, ker je bil
npr. sklep o vpisu razveljavljen.
Ker mora zavod za opravljanje kakšnih posebnih dejavnosti pridobiti ustrezna dovoljenja (tudi
če ima dejavnost registrirano), tako kot druge pravne osebe, se lahko zgodi, da teh pogojev
ne izpolnjuje, dejavnost pa vseeno izvaja. V tem primeru lahko zavodu pristojni organ (npr.
inšpektor) izda odločbo, da mora te pogoje izpolnjevati v določenem roku, in če zavod po
preteku roka pogojev še vedno ne izpolni, je to razlog za njegovo prenehanja. Prenehanje
zavoda mora ugotoviti sodišče kot registrski organ, zato bi v tem primeru moral sprožiti
postopek likvidacije tisti organ, kot je ugotovil neizpolnjevanje pogojev po preteku
naloženega roka. Sankcija, da zavod preneha, se v tem primeru zdi prehuda, razen če se kaj
takega ugotovi pri edini dejavnosti zavoda, v nasprotnem primeru pa bi bilo bolj smiselno, da
se zavodu prepove takšno dejavnosti opravljati in je podvržen kazenski odgovornosti, v
kolikor s tem nadaljuje.
Zavod lahko preneha tudi na podlagi volje ustanovitelja, če ta sprejeme akt o prenehanju
zavoda, podobno kot je sprejel akt o ustanovitvi. Pri tem zakon ne daje svetu zavoda nobene
vloge, čeprav bi to morda bilo smiselno, saj ima ta običajno v praksi večji vpogled v delovanje
in potrebe po delovanju zavoda. Ne gre pa prezreti, da ima ustanovitelj svoje predstavnike
tudi v svetu zavoda in bi lahko to uporabil kot komunikacijo z zavodom glede takšne
odločitve. Zakon tudi dodatno pogojuje, kdaj lahko ustanovitelj sprejme akt o prenehanju
zavoda in sicer, če prenehajo potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katere je
bil zavod ustanovljen. Ni smiselno, da se ustanovitelja omejuje, kdaj lahko zavod zapre, saj
lahko ta za obveznosti zavoda odgovarja in si kot ustanovitelj tega ne želi več, pa zavoda ne
more zapreti, ker potrebe oziroma pogoji niso izpolnjeni. Gre za velik poseg v voljo
ustanovitelja, da zapre pravno osebo, ki jo je sam ustanovil.
Zavod prav tako lahko preneha, če se pripoji k drugemu zavodu ali se spoji z drugim
zavodom. Dobrodošla je tudi možnost, da se zavod lahko razdeli v dvoje ali več zavodov, ali
508

1. odst. 54. člena Zakona o zavodih.
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pa preoblikuje v gospodarsko družbo. V teh primerih se postopek prenehanja rešuje
skupaj s postopki registracije novonastalih zavodov.
Zavod pa lahko preneha tudi v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi.
Posebnih drugih primerov v praksi ustanovitelji ponavadi ne predvidevajo, ostajajo pa seveda
tudi pri tem omejeni že s prej omenjenimi pogoji.
Zavod lahko preneha tudi na podlagi stečaja, če ustanovitelj ni odgovoren za obveznosti
zavoda509. To pomeni, da se v primeru nelikvidnosti ali nesolventnega poslovanja nad
zavodom ne sproži postopek likvidacije ali stečaja, saj lahko upniki zahtevajo povračilo
obveznosti neposredno od ustanovitelja. Problem bi nastal, če je odgovornost ustanovitelja
omejena do določene vsote in ta ne zadošča za poplačilo dolgov vseh upnikov. V teh primerih
bi bilo smiselno, da postopek stečaja vseeno steče in se vsota, do katere ustanovitelj
odgovarja, prišteje v stečajno maso. Podobna bi bila tudi situacija, ko ustanovitelj odgovarja,
a nima premoženja, iz katerega bi se upniki poplačali, pa zakon ne predvideva stečaja.
Zakon pa ne ureja kaj se zgodi s premoženjem, ki ostane, ko se poplačajo vsi morebitni
upniki in se zavod likvidira. Javna sredstva je potrebno vrniti ustreznim državnim organom
oziroma proračunu, glede preostanka pa ostaja pravna praznina. Prva možnost je analogija z
ostalimi nevladnimi organizacijami - premoženje se prenese na drug zavod s podobnim
namenom, o čemer bi lahko odločil ustanovitelj, če bi sprejel akt o prenehanju zavoda, ali pa
bi o tem odločalo sodišče v postopku likvidacije na podlagi predloga likvidacijskega
upravitelja. Pri tem ni jasno, ali mora izbrati isto pravno organizacijsko obliko ali ne. Druga
možnost pa je analogija z gospodarskimi družbami, saj se tako kot zavodi vpišejo v sodni
register, postopek likvidacije je isti in bi preostanek premoženja prejel ustanovitelj. Takšna
rešitev je verjetno bližje korektni ureditvi, saj je ustanovitelj tisti, ki je zavodu priskrbel
potrebna sredstva za delovanje, problem pa seveda ostaja, kaj če ustanovitelj zapre zavod,
ko je ta pridobil veliko premoženje in recimo ni več omejitev glede razlogov za zaprtje, kot
predlagano zgoraj. Dodatno velja omeniti, da zakon o zavodih na nobenem mestu ne
napotuje na uporabo predpisov, ki urejajo gospodarske družbe.

5.11.3 Društva
Društvo lahko preneha iz sledečih razlogov510:
- po volji članov društva,
- s spojitvijo z drugim društvom,
- s pripojitvijo drugemu društvu ali
- po samem zakonu.
Po volji članov društvo preneha, če njegovi člani sprejmejo sklep o prenehanju društva. Kateri
organ je za to pristojen, je stvar društva, saj je prvi zakon o društvih določal, da mora
odločitev sprejeti najvišji organ, z novelo pa je bilo to odpravljeno. Omenjen sklep o
prenehanju društva mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, ustanovljenega na
podlagi slovenskega zakona o društvih, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese
premoženje društva511. V kolikor takega društva ni, se sredstva prenesejo na lokalno
skupnost, ne morejo pa si jih razdeliti člani ali ustanovitelji med seboj. V kolikor ima društvo
še kakšna proračunska sredstva, je ta potrebno vrniti v proračun. Za razliko od ustanov je
tukaj nevladna organizacija tista, ki določi, kam se njeno premoženje ob prenehanju prenese,
in o tem ne odloča državni organ (ki bi sicer tudi težko glede na veliko število društev v
Sloveniji (preko 19.200512) našel tistega, ki je po namenu najbližji društvu, ki se zapira). Če
društvo ne določi takšnega društva, ga mora upravna enota pozvati preden potrdi prenehanje
društva, da takšno društvo imenuje, če pa društvo želi prenesti premoženje na društvo, ki ne
509
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55. člen Zakona o zavodih.
27. člen Zakona o društvih.
2. odst. 28 člena Zakona o društvih.
NGO Sustainabilty index report Slovenia 2004.
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obstaja, se sredstva dodelijo lokalni skupnosti. Če društvo imenuje drugo društvo, ki
obstaja, pa mora upravna enota preveriti, ali gre po namenu za sorodno društvo, za kar bi
morala pridobiti statut tega društva, v kolikor z njim ne razpolaga (ker ima izbrano društvo
sedež na območju druge upravne enote). Pravilna je rešitev, da naj društvo samo izbere, kam
naj se prenese njegovo premoženje, vprašanje pa je, ali ga je pri tem smiselno omejevati, da
mora biti to drugo društvo in še po namenu sorodno. Šele v kolikor je društvo neaktivno in
tudi po pozivu ne predloži sklepa izbranega društva (ali druge organizacije) pa bi bilo
smiselno, da upravna enota sama dodeli premoženje lokalni skupnosti (ali še bolje, drugemu
društvu), ko se poravnajo vse obveznosti in vrne proračunska sredstva.
Da lahko upravna enota odloči o prenehanju društva in izbrisu iz evidence, zakon določa, da
je potrebno sklepu o prenehanju društva predložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi društva,
iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih
sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja na drugo društvo ali lokalno
skupnost513. Že ob predložitvi zahteve o prenehanju društva je potrebno tako predložiti
dokazila o vrnitvi potrebnih sredstev in dodelitvi ostanka premoženja drugemu društvu. Če
društvo tega ne stori, odloči o prenosu premoženja pristojno sodišče514, kar pomeni, da bi
morala takšen postopek predlagati sodišču upravna enota. Zakon pa pri tem ne ureja
situacije, ko izbrano društvo ne ustreza zakonskemu pogoju, da gre po namenu za sorodno
društvo. Če bi upravna enota ali celo sodišče ugotovila kaj takega, bi se morala sredstva
vrniti, dodatno pa se lahko zaplete, če je društvo, ki je sredstva pridobilo, ta vmes že
porabilo. Glede na navedeno, bi bilo morda smiselno, da se postopek vodi v dveh fazah, pri
čemer se v prvi poda upravni enoti (ali morda sodišču) načrt prenehanja društva (obseg
premoženja, obseg obveznosti, izbrano društvo, ki dobi ostanek sredstev in podobno), ko ga
ta potrdi, pa se prenosi izvršijo in se o tem poda končno poročilo, na podlagi preverbe tega
pa se izda sklep o prenehanju (podobno kot likvidacijski upravitelj poda svoja poročila v
postopku likvidacije na sodišču). Dodatno se stvari zapletejo, če mora sodišče določiti drugo
društvo, ki je prejemnik premoženja in je po namenu sorodno društvu, ki se ukinja, saj ne
razpolaga z ustreznimi evidencami imen in statutov društev.
Če je podan sklep z vsemi prilogami in upravna enota ugotovi skladnost z zakonom, izda
sklep o prenehanju ter ga objavi na svoji oglasni deski in hkrati tudi navede, da jo lahko
upniki obvestijo o svojih terjatvah do društva v 30 dneh od objave, sicer so bo izdal sklep o
izbrisu društva iz registra društev. Če takšnega obvestila ni, upravna enota izda sklep o
izbrisu in postopek prenehanja društva se konča. V kolikor pa kakšen upnik obvesti upravno
enoto o svoji terjatvi, se mu s sklepom naloži, da pred sodiščem v 30 dneh predlaga uvedbo
postopka likvidacije in dokazilo o tem predloži upravni enoti515.
Društvo lahko preneha tudi, če se spoji oziroma pripoji drugemu društvu, pri čemer je
potrebno novo nastalo društvo registrirati kot novo društvo. Zaprtje prvega društva se rešuje
skupaj s postopkom registracije novega društva. Zakon pa ne predvideva možnosti, da se
društvo razdeli na več društev.
Po samem zakonu pa društvo preneha, če dejansko neha delovati ali če s svojim delovanjem
meri na protipravno rušenje ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbuja k
narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihuje narodno, rasno, versko ali
drugo sovraštvo in nestrpnost oziroma spodbuja k nasilju in vojni516. Prenehanje društva v
tem primeru ugotovi upravna enota z odločbo, ko na kakršenkoli način izve za takšno
dejavnost društva. V tem primeru sklep o prenehanju objavi na oglasni deski in pozove
upnike, da prijavijo svoje terjatve do društva. Če se ti ne prijavijo v 30 dneh, se izda sklep o
izbrisu društva iz evidence društva, v nasprotnem primeru pa steče postopek likvidacije na
sodišču.
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Po samem zakonu bi društvo lahko prenehalo tudi v postopku stečaja, ki bi se lahko pričel
že v omenjenih postopkih na sodišču, če ne bi bili izpolnjeni pogoji za postopek likvidacije.
Dodatne omejitve glede premoženja društev ob njihovem prenehanju veljajo za društva, ki
imajo status invalidske ali humanitarne organizacije. Lastnina, ki jo društvo pridobilo v času,
ko je imelo status invalidske organizacije, preide v deležu, ki ga je prispevala Fundacija za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, njej517 (FIHO). Če
društvo izgubi status humanitarne organizacije, se neporabljena javna sredstva, ki jih je
dobilo ravno na podlagi tega statusa, v ustreznih delih prenesejo na financerje, ki so jih
organizaciji dodelili518. Ni povsem jasno, kdo so financerji društva, saj ta pridobivajo sredstva
na podlagi svojega statusa neposredno od FIHO. Posebnih določb glede situacije prenehanja
humanitarne organizacije ni. Pri odločanju o pridobljenih sredstvih, ki se pridobijo na te
načine od invalidskih oziroma humanitarnih organizacij, se prednostno upošteva potrebe
invalidskih oziroma humanitarnih organizacij519 (premoženje naj bi prešlo na organizacijo z
istim statusom).
Nov predlog zakona o društvih uvaja tudi dodatno možnost prenehanja društva na podlagi
zakona in sicer v primeru, če je bilo društvo v razdobju 5 let dvakrat pravnomočno kaznovano
za prekršek delitve premoženja med člane društva.
Za morebitne dolgove društva ustanovitelji ne odgovarjajo.

5.12

Civilni dialog

5.12.1 Informiranje
V Sloveniji dostop do informacij celovito ureja Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja520, ki ureja postopek pridobivanja informacij in obveznosti državnih organov v zvezi s
tem. Slovenijo zavezuje tudi Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri
odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija)521.
Konvencija celovito ureja vse splošne elemente civilnega dialoga, določa minimalne standarde
in dostop do pravnega sredstva, vendar samo na področju varstva okolja.
Določbe o informiranju pa vsebujejo tudi nekateri drugi zakoni, kot npr. Zakon o skupnosti
študentov, Zakon o mladinskih svetih, Zakon o invalidskih organizacijah, itd522. Ponavadi
zakoni vsebujejo splošno dolžnost informiranja relevantnih akterjev (npr. Mladinskega sveta
Slovenije oziroma mladinskih svetov lokalnih skupnosti, Študentske organizacije Slovenije,
itd.) o stvareh, ki jih zadevajo. Dolžnost obveščanja pa lahko poteka tudi v obratni smeri (od
NVO-jev k javnim institucijam)523.
V praksi obveščanje oziroma informiranje poteka preko spletnih strani državnega zbora, vlade
in posameznih ministrstev, kjer je v skladu z ZDIJZ objavljen tudi katalog informacij javnega
značaja.

5.12.2 Posvetovanje
517

2. odst. 33. člen Zakona o invalidskih organizacijah.
39. člen Zakona o humanitarnih organizacijah.
519
3. odst. 33. člena Zakona o invalidskih organizacijah in 40. člen Zakona o humanitarnih
organizacijah.
520
Ur.l. št. 24/03, 61/05.
521
Ur.l. št. 62/04.
522
Seznam zakonov, ki vsebujejo določbe o mehanizmih civilnega dialoga, je v prilogi.
523
Zakon o zaščiti živali, Zakon o varstvu podzemnih jam, ipd.
518
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Zakon o državni upravi524 pooblašča ministra, da lahko za obravnavo strokovnih vprašanj

ustanovi strokovni svet525. Določbe o posvetovanju z javnostjo oziroma področnimi NVO-ji se
nahajajo v številnih zakonih, ki pa vsebujejo le splošno dolžnost posvetovanja, ne
predpisujejo pa nobenih načel ali minimalnih standardov.

Poslovnik Vlade Republike Slovenije526 kar precejšnjo pozornost namenja javnosti dela vlade,

določa pa tudi svete vlade, ki jih z namenom vzpostavitve dialoga z organizacijami civilne
družbe in nevladnimi strokovnimi institucijami na posameznem področju (so)ustanavlja
vlada527.

Dolžnost posvetovanja vsebuje npr. Zakon o skupnosti študentov528, ki določa, da mora
pristojni državni organ in organ z javnimi pooblastili obravnavati ter sprejeti stališča do
prejetih mnenj in pobud Študentske organizacije Slovenije. Tudi 4. člen Zakona o invalidskih
organizacijah529 vsebuje obveznost posvetovanja, saj pravi, da invalidske organizacije
sodelujejo pri oblikovanju nacionalnih politik in ukrepov za zagotavljanje enakih možnosti in
enake obravnave invalidov. Državni organi se o vseh teh zadevah posvetujejo z invalidskimi
organizacijami. Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev
prepovedanih drog530 posvetovanje uvršča kar med dejavnosti NVO-jev, saj med dejavnostmi
Združenja NVO-jev našteva tudi »svetovanje vladnim in drugim službam ter organizacijam«.

5.12.3 Sodelovanje
Poslovnik Državnega zbora531 omogoča zainteresirani javnosti sodelovanje na sejah delovnega

telesa. Sodelovanje sicer ni splošno, saj poslovnik določa, da se na sejo k obravnavi
posameznih točk lahko med drugimi povabijo tudi predstavniki zainteresirane javnosti. Poleg
dnevnega reda za sejo pa se mora članom delovnega telesa poleg drugih prilog poslati še
morebitna mnenja zainteresirane javnosti. Skupina državljanov (najmanj 5000 volilcev) ima
tudi možnost zakonske iniciative532.
NVO-ji lahko sodelujejo pri oblikovanju politik preko posvetovalnih svetov, katerih člani so
predstavniki ministrstev in nevladnih organizacij. Sodelovanje pri oblikovanju splošnih politik
je omogočeno preko Državnega sveta RS.
Sodelovanje z nevladnimi organizacijami določajo strateški dokumenti in zakonski akti.

Nacionalni programi ponavadi na splošno deklarirajo pomembnost nevladnih organizacij in
sodelovanja z njimi na določenem področju. Novejši nacionalni programi oziroma njihovi
predlogi pa postavljajo že jasne cilje in ukrepe na tem področju.

Nacionalni program varstva okolja533 zelo poudarja sodelovanje med državnimi organi, javnimi

in zasebnimi podjetji ter javnostjo v vlogi tako državljanov kot potrošnikov. Sodelovanju daje
tudi prednost pred neposrednim urejanjem s strani države. Med cilji na področju sodelovanja
javnosti našteva:
• razviti različne oblike ozaveščanja in usposabljanja za vse družbene skupine kot pogoj
za oblikovanje okoljske in etične zavesti ter razvoj vrednot in odgovornega odnosa do
okolja,
524

Ur.l. št. 52/02, 110/02, 56/03, 61/04, 123/04, 24/05 – uradno prečiščeno besedilo.
Največ strokovnih svetov je ustanovljenih na področjih varstva okolja, socialnega varstva, enakih
možnosti, itd.
526
Ur.l. št. 43/01, 23/02, 54/03, 114/04.
527
5. člen Poslovnika vlade.
528
Ur.l. št. 38/94.
529
Ur.l. št. 108/02.
530
Ur.l. št. 98/99.
531
Ur.l. št. 35/02, 60/04.
532
88. člen Ustave RS, Ur.l. št. 33/91–I, 42/97, 66/00, 24/03.
533
Ur.l. št. 83/99.
525
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•
•

• zagotoviti zainteresirani javnosti enostaven dostop do informacij ter vzpostaviti
javno dostopne zbirke podatkov,
vzpostaviti permanentne komunikacijske kanale z vsemi potencialnimi partnerji,
povečati odgovornost javnosti za uresničitev trajnostnega razvoja z aktivnejšim
sodelovanjem javnosti pri institucionalnem urejanju varstva okolja ter s tem
porazdeliti odgovornost med vse aktivne subjekte družbe (državna oblast, lokalne
oblasti, interesne skupine, NVO, lokalna podjetja in gospodarstvo, znanstvene in
raziskovalne institucije, prebivalci, finančne ustanove in razvojni skladi ...).

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja534 med načela in strateške usmeritve

prišteva med drugim tudi dvig okoljske ozaveščenosti, dialog z vsemi zainteresiranimi ter
sodelovanje javnosti. Resolucija meni, da je najpomembnejše področje delovanja okoljskih
NVO vplivanje in oblikovanje politike in zakonodaje v Sloveniji, kakor tudi na ravni Evropske
skupnosti, in pa ozaveščanje javnosti na področju okolja in trajnostnega razvoja. Med cilji na
področju sodelovanja javnosti pri odločanju resolucija našteva:
• odpiranje političnega prostora za vse akterje civilne družbe,
• dvigovanje kulture odprtosti in prostega dostopa do informacij,
• zagotavljanje aktivne participacije različnih javnosti v zakonodajnih procesih
ministrstva,
• povezovanje različnih okoljskih akterjev.
Nekateri ukrepi za doseganje ciljev:
• uvajanje rednih delovnih srečanj MOP-NVO in po potrebi tudi za druge interesne
skupine,
• vključevanje NVO v pripravo strateških dokumentov in predpisov,
• prenos javnih funkcij na NVO (npr. okoljski informacijski center, ki bo posredoval
različne »zelene« informacije in nasvete vsem javnostim),
• usposabljanje in ozaveščanje javnih uslužbencev na vseh nivojih glede pravice
dostopa do okoljskih podatkov,
• izdelava navodil o pridobivanju okoljskih informacij.

Nacionalni program varstva potrošnikov 2001–2005535 sodelovanja javnosti praktično ne

omenja, razen ko povzema določbe Zakona o varstvu potrošnikov glede strokovnega sveta.
Zato pa Resolucija o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2006–-2010536 v poglavju
Krepitev sodelovanja z nevladnimi potrošniškimi organizacijami (NVPO) napoveduje, da bo
Republika Slovenija v duhu odprte uprave:
• okrepila partnerski odnos z nevladnim sektorjem,
• razvijala strokovno sodelovanje med vladnimi in nevladnimi programi na področju
varstva potrošnikov,
• okrepila sistemske mehanizme sodelovanja (konzultacije) NVPO pri sprejemanju
zakonodaje, ki vpliva na interese potrošnikov,
• vzpodbujala preverjanje gospodarskih, socialnih in okoljskih učinkov predpisov s
področja varstva potrošnikov,
• vzpodbujala in podpirala zastopanost predstavnikov NVPO v usklajevalnih telesih oz.
posvetovalnih telesih za varstvo potrošnikov in medresorskih delovnih skupinah, ki
obravnavajo za potrošnike pomembna vprašanja na nacionalni, evropski in globalni
ravni,
• vzpodbujala in podpirala zastopanost nevladnih organizacij potrošnikov v procesu
standardizacije na nacionalni, evropski in globalni ravni,
• omogočala posvetovanje z NVPO pri pripravi stališč Republike Slovenije do
dokumentov Evropske unije, ki zadevajo interese potrošnikov.
Ukrepi in naloge za krepitev sodelovanja pa vključujejo:

534
535
536

www.npvo.si/dokumenti/resolucija_npvo.pdf.
Ur.l. št. 61/00.
www.uvi.si.
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•

• krepitev sistemskih mehanizmov sodelovanja z NPVO v postopkih odločanja s
pobudami za ustanovitev posvetovalnih odborov/teles/delovnih skupin, v katera so
vključene NVPO,
krepitev že obstoječih formalnih oblik posvetovanja z nevladnimi organizacijami
potrošnikov pri sprejemanju zakonov in političnih dokumentov, kot tudi pripravi stališč
RS do dokumentov EU.

Določbe o sodelovanje so, kot rečeno, vsebovane v številnih področnih zakonih, ki največkrat
vsebujejo določbe o ustanovitvi posvetovalnega sveta, katerega člani so tudi predstavniki
nevladnih organizacij. Tako 62. člen Zakona o varstvu potrošnikov537 predvideva ustanovitev
strokovnega sveta pri Uradu za varstvo potrošnikov, ki 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. Strokovni svet sestavljajo
predstavniki zainteresiranih pristojnih upravnih organov, organizacij potrošnikov, podjetniških
zbornic in združenj ter ugledni strokovnjaki s področja varstva potrošnikov. Zakon o varstvu
okolja538 v 150. členu določa, da Državni zbor za spremljanje stanja na področju varstva
okolja ustanovi Svet za varstvo okolja Republike Slovenije, ki ima 15 članov. Trije od teh
članov so predstavniki nevladnih organizacij s področja varstva okolja, imenujejo pa jih NVOji. 6. člen Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi539 pravi, da Vlada Republike
Slovenije za spremljanje stanja in razvoja na področju ravnanja z GSO ustanovi komisijo za
ravnanje z GSO, ki jo med drugimi sestavljata tudi dva predstavnika nevladnih organizacij s
področja varstva okolja in po en predstavnik nevladnih organizacij s področja varstva
potrošnikov in varovanja zdravja.540
Lahko pa zakoni določajo tudi druge načine sodelovanja z NVO-ji. Zakon o enakih možnostih
žensk in moških541 npr. v 3. členu vsebuje splošno določbo o sodelovanju vlade in pristojnih
ministrstev s socialnimi partnerji in NVO, ki delujejo na področju enakih možnosti. Zakon o
rdečem križu542 v 10. členu določa, da pristojni državni organi sodelujejo z Rdečim križem

Slovenije pri opravljanju njegovih nalog. Državni organi so dolžni ob naravni ali drugi nesreči
Rdečemu križu Slovenije zagotoviti prednost pri prevozu oseb in materiala z javnimi
prometnimi sredstvi in prednost pri obveščanju prebivalstva po javnih medijih in sistemih
telekomunikacij. Zakon o skupnosti študentov med dolžnosti Študentske organizacije prišteva
tudi zagotavljanje sodelovanja študentov pri upravljanju lokalnih zadev, javnih zadev in delu
državnih organov ter pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki urejajo življenje in
delo študentov. Na drugi strani zakon zavezuje državne in lokalne organe, da zagotovijo
sodelovanje Študentske organizacije pri obravnavi vseh zadev, ki zadevajo interese študentov
na lokalni ravni oziroma zadev, ki urejajo vprašanja ekonomske in socialne varnosti študentov
ter drugih področij, ki vplivajo na njihovo življenje in delo.

Zakonodaja ureja tudi sodelovanje, ki je opredeljeno na osnovi dejavnosti NVO (primer
invalidskih, okoljskih organizacij).

5.12.4 Soodločanje
Soodločanje še v nobeni evropski državi ni zelo razvito, tako tudi v Sloveniji še ni primera,
kjer bi NVO-ji soodločali pri posamezni odločitvi. Poznani so sicer določeni primeri dolžnosti
pridobitve soglasja, vendar gre tudi tu za subjekte, ki bi jih sicer lahko uvrstili širše med
organizacije civilne družbe, ne pa čisto med NVO-je.
537

Ur.l. št. 20/98, 46/98, 23/99, 110/02, 97/03, 51/04.
Ur.l. št. 41/04.
539
Ur.l. št. 23/05.
540
Popoln seznam zakonov, ki vsebujejo možnost ali dolžnost ustanovitve posvetovalnih svetov, je
priložen v obliki posebne tabele.
541
Ur.l. št. 59/02.
542
Ur.l. št. 7/93.
538
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Zakon o športu543 v 5. členu določa, da se način uresničevanja javnega interesa v športu

opredeli z nacionalnim programom, ki ga sprejme Državni zbor na predlog Vlade Republike
Slovenije. Vlada mora pred določitvijo predloga nacionalnega programa dobiti soglasje
Olimpijskega komiteja Slovenije. Če Olimpijski komite Slovenije in Vlada ne dosežeta soglasja
v šestih mesecih, Vlada predloži nacionalni program v obravnavo Državnemu zboru, če z njim
po ponovni obravnavi soglaša Strokovni svet Republike Slovenije za šport.

5.12.5 Vrednotenje
Vrednotenje oziroma ocenjevanje aktivnosti informiranja, posvetovanja in aktivnega
sodelovanja vladi omogoča določitev njenega uspeha pri krepitvi odnosov z državljani.
Smotrnost, učinkovitost in ustreznost aktivnosti informiranja, posvetovanja in aktivnega
sodelovanja vlada preverja glede na vnaprej postavljene cilje. Pri tem lahko uporablja vrsto
sredstev, pomembno pa je tudi, da razjasni, kateri podatki bodo uporabljeni pri ocenjevanju
(npr. podatki iz javnomnenjskih raziskav) in kako se bo meril uspeh (npr. s prisotnostjo
državljanov pri tem itd.).
Med vrednotenje bi lahko uvrstili tudi analizo učinkov predpisov544. Slovenija predpisov o
analizi učinkov predpisov in drugih postopkih vrednotenja še nima.

5.12.6 Omejevanje civilnega dialoga
Pri civilnem dialogu naj bi sodelovali vsi NVO-ji in bili pri tem v enakopravnem položaju ne
glede na velikost, območje delovanja, čas obstoja in druge kriterije za razločevanje med NVOji. Vendar kljub temu prihaja do omejevanja, ki je lahko prostovoljno (samoorganiziranost
NVO-jev, ki z izgradnjo lastne strukture prispevajo k omejevanju dialoga) ali neprostovoljno
(državni ali drug javni organ omeji izvajanje civilnega dialoga, če obstajajo za to utemeljeni
objektivni razlogi).
Postopek je lahko omejen tako, da sam predpis poimensko določa organizacije, ki lahko
sodelujejo. Npr. Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture545 določa, da
nosilci javnega interesa izvajajo svoje naloge v sodelovanju s civilno družbo, ki jo med drugim
predstavljajo tudi nacionalni svet za kulturo in Kulturniška zbornica Slovenije.
Lahko je pogoj tudi status ali položaj. Zakon o invalidskih organizacijah v 18. členu določa, da
reprezentativne invalidske organizacije predstavljajo in zastopajo invalide in njihove interese v
dialogu z organi na državni in mednarodni ravni. Reprezentativne invalidske organizacije tudi
predlagajo predstavnike invalidov v delovna telesa pri državnih in drugih organih, ki
obravnavajo vprašanja invalidov, prav tako pa tudi predlagajo ali imenujejo predstavnike
invalidov v organe istovrstnih mednarodnih organizacij in združenj. Zakon sicer določa tudi
dolžnost državnih organov in drugih javnih institucij zagotoviti invalidskim organizacijam, ki
nimajo statusa reprezentativnosti, možnost predstavitve svojih interesov in mnenj. Po Zakonu
o varstvu okolja imajo pravico predlagati ali imenovati predstavnike v organe, delovna telesa
ali postopke tisti NVO-ji, ki so vpisani v register. V register na ministrstvu pa so vpisani samo
NVO-ji, ki imajo status javno koristne organizacije, za kar pa morajo izpolnjevati posebne
zakonske pogoje546.
Omejevanje je lahko določeno tudi na podlagi področja delovanja. Zakon o ravnanju z gensko
spremenjenimi organizmi določa, da komisijo za ravnanje z GSO sestavljata med drugimi tudi

dva predstavnika nevladnih organizacij s področja varstva okolja in po en predstavnik
nevladnih organizacij s področja varstva potrošnikov in varovanja zdravja.
543
544
545
546

Ur.l. št. 22/98.
Glej mednarodni pregled civilnega dialoga.
Ur.l. št. 75/94.
152. – 155. člen ZVO-1.
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Zakoni, ki na tak ali drugačen način omejujejo posvetovanje, ne vsebujejo samega postopka
izbire predstavnikov. Ponavadi se sklicujejo na kak drug predpis ali pa določajo, da postopek
predpiše minister.
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6. CILJNA PRIMERJALNA ANALIZA UREDITVE PROSTOVOLJNEGA
DELA
6.1 Stanje prostovoljnega dela v Sloveniji
6.1.1

Temeljne značilnosti in okviri prostovoljstva v Sloveniji

Prostovoljno delo v Sloveniji ima že dolgo tradicijo. Predvsem je potrebno izpostaviti gasilsko
prostovoljstvo, delo društev upokojencev, društev prijateljev mladine, planinskih društev,
Rdečega križa, Karitasa, organizacij za samopomoč ter drugih humanitarnih, kulturnih in
športnih organizacij. V letu 1996 je bil organiziran 1. slovenski kongres prostovoljcev (leta
1999 še drugi, leta 2001 tretji, leta 2003 četrti, januarja 2006 pa bo peti). Tudi danes je
prostovoljno delo znatno prisotno v družbi in predvsem pri reševanju najbolj perečih
družbeno socialnih problemov. Večinoma se opravlja v nevladnih organizacijah, predvsem v
društvih, nadalje v zasebnih zavodih, ustanovah, pa tudi v okviru nekaterih javnih zavodov
(zdravstvo, socialno varstvo, šolstvo). Več organizacij se na zelo širokem področju ukvarja
izključno s prostovoljnim delom, usposabljanjem in posredovanjem prostovoljcev tako v
državi kot za delo v tujini. Prostovoljno delo se opravlja pretežno na socialnem, športnem,
rekreativnem, izobraževalnem, zdravstvenem, kulturnem, okoljskem in turističnem področju,
posebej organizirano pa je tudi za reševanje kriznih situacij. S prostovoljnim delom se pri nas
ukvarja tudi več strokovnjakov, katerih strokovna obravnava prostovoljstva pomeni
pomemben prispevek k strokovni literaturi, ki nastaja na tem področju. Z reformo šolstva
pred nekaj leti je prostovoljno delo našlo svoje mesto v šolstvu kot pomembna oblika
vzgojnega dela s šolsko mladino – v osnovnih šolah kot interesna dejavnost učencev in v
srednjih kot interesna dejavnost v okviru programa obveznih izbirnih vsebin, za katero se
lahko dijaki sicer svobodno odločajo.
Ko poskušamo umestiti prostovoljno delo v današnjo družbo, naletimo na dva nasprotujoča si
vidika prostovoljnega dela:
1. družbeno vzdušje ni naklonjeno podpori prostovoljnega dela. Družba s sistemom vrednot,
ki teži k individualizmu, tekmovalnosti ter uspehu, katerega pokazatelj so predvsem
materialne dobrine, ni naklonjena posamezniku, kateremu prostovoljno delo predstavlja
vrednoto, saj čas, v katerem živimo, terja, da se vsak vložek posameznika v času in
angažiranju izrazi tudi v denarju oziroma drugačni osebni koristi posameznika. Na kratko,
prostovoljno delo ni izstopajoča vrednota in ni ovrednoteno,
2. na drugi strani pa je dejstvo, da so potrebe po prostovoljnem delu vse večje. Družbeni
problemi naraščajo, so posledica staranja družbe, osamljenosti in odtujenosti
posameznikov, družina in sosedstvo izgubljata svojo povezovalno funkcijo, narašča
nasilje. Teh problemov ne more država reševati z birokratskimi ukrepi, temveč se
najuspešneje rešujejo v stiku človeka s človekom – tu je tudi največja zakladnica
prostovoljnega dela, je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in
ustvarja možnost aktivnega delovanja državljanov v družbi ter je tako edina družbena
rezerva za blažitev nastalih in prihajajočih družbenih problemov.
Tem družbenim okoliščinam je potrebno dodatno pristaviti še naslednje, ki tudi vplivajo na
izvajanje prostovoljnega dela v Slovenije:
•
•

premalo razvito donatorstvo, kar je delno posledica tudi premalo naklonjene davčne
zakonodaje,
organizacija in vodenje prostovoljnega dela ni zastonj: prostovoljno delo je potrebno
primerno organizirati, mentorsko voditi, predvsem na občutljivih socialnih področjih
delovanja (narkomani, starejši, invalidi in podobno) skrbeti za redno supervizijo dela
prostovoljcev – skratka prostovoljno delo je potrebno primerno organizirati, voditi in ga
negovati, kar morajo delati izkušeni kadri, pogosto je za to potreben profesionalen kade,
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• prostovoljci ne morejo delati na lastne stroške in riziko: javni prevoz, tveganja pri
fizičnih delih za poškodbe, ki imajo lahko tudi trajne posledice,
• država na več področjih pričakuje prostovoljno delo, ki pa ga ne podpre dovolj (z izjemo,
da je v zadnjem času v nekaterih razpisih ministrstev zaslediti tudi priznavanje minimalnih
stroškov za organizacijo prostovoljnega dela),
• organizacije, ki se ukvarjajo s prostovoljnim delom, so razpršene, se ne povezujejo, saj so
si konkurenčne v »dnevnem boju za preživetje«, kar otežkoča doseganje uspehov in
rezultatov, ki bi jih lahko ob morebitnem skupnem nastopanju do države.
Mnogo lažje bi se bilo za uveljavitev prostovoljnega dela zavzemati, če bi to zavzemanje
podpirala tudi ustrezna statistika opravljenega prostovoljnega dela v Sloveniji npr. v enem
letu. Tako zgolj nekatere prostovoljske organizacije vodijo zase statistiko opravljenih
prostovoljskih ur, ni pa to predvideno v obveznih poročilih nevladnih organizacij (npr. društev
ali zavodov – kar bi lahko bila postavka v finančnih poročilih); prav tako ni mehanizma, ki bi
na državnem nivoju zbral te podatke.
Tako pridemo zgolj primeroma do naslednjih podatkov:
•
•

•

prostovoljci Združenja za gerontologijo in gerontagogiko Slovenije so v letu 2004 opravili
134.944 ur prostovoljnega dela (podatek iz revije Prepletanja št. 13),
po rezultatih raziskave, ki je bila narejena v okviru projekta Civicus, naj bi kar 12% ljudi v
zadnjem letu opravljalo prostovoljno delo znotraj organizacije civilne družbe in več kot
polovica (52%) izven take organizacije. Najpogostejše oblike prostovoljnega dela izven
organizacij so bile nakupovanje za druge, tehnična popravila, poučevanje in varstvo otrok
(podatek iz Javnomnenjske raziskave v okviru projekta Civil society indexs – Civicus,
www.pic.si),
nekateri konkretni podatki so razvidni tudi iz Nacionalnega programa varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami (glej podrobno v točki 5.1.2.).

6.1.2

Pregled pravnih okvirov prostovoljnega dela v Sloveniji

Veljavna zakonodaja najbolj izstopajoče priznava prostovoljno delo v Zakonu o socialnem
varstvu, Zakonu o gasilstvu, Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakonu o
vojaški dolžnosti. Tudi na področju šolstva je bil z oblikovanjem nacionalne mreže
prostovoljnega dela šolske mladine narejen velik korak. Vendar pa prostovoljstvo še vedno ni
definirano celovito, niti niso določeni osnovni okviri pravic.
Zakon o socialnem varstvu547 že v splošnih določbah (2. člen) vpeljuje prostovoljno delo
na področju socialnega varstva in zavezuje državo, da zagotavlja in razvija delovanje socialno
varstvenih zavodov, ustvarja pogoje za zasebno delo v socialno varstveni dejavnosti ter
podpira in spodbuja razvoj samopomoči, dobrodelnosti, oblik neodvisnega življenja invalidov
in drugih oblik prostovoljnega dela na področju socialnega varstva. Nadalje zakon tudi
definira dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije (62.
do 64. 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,
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,
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

547 Ur.l. RS št. 54/1992 in spremembe.
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ogrožajo socialni položaj invalidov. Dejavnosti invalidskih organizacij lahko zajemajo
tudi posamezne sestavine dobrodelnosti in samopomoči.

Posamezne socialno varstvene storitve lahko opravljajo pod vodstvom strokovnih delavcev s
prostovoljnim in nepoklicnim delom tudi laični delavci, za katere strokovna izobrazba ni
posebej predpisana (72. člen). Na podlagah, ki jih dajejo navedene definicije dobrodelne
organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije, sta bila sprejeta tudi
Zakon o invalidskih organizacijah in Zakon o humanitarnih organizacijah.
Zakon o invalidskih organizacijah548 se dotika prostovoljnega dela v pomembni točki in
sicer invalidske organizacije med svojimi nalogami izvajajo tudi usposabljanje prostovoljcev za
delo z invalidi (6. točka 10. člena). Opredelitev te naloge v temeljnem aktu organizacije je
tudi eden izmed pogojev za pridobitev statusa invalidske organizacije.
Zakon o humanitarnih organizacijah549 pod svoj režim združuje tako dobrodelne
organizacije kot organizacije za samopomoč iz Zakona o socialnem varstvu. Eno izmed meril
(pogojev) za pridobitev statusa humanitarne organizacije je tudi prostovoljnost in sicer
“merilo prostovoljnosti izpolnjuje organizacija, ki svojo dejavnost v celoti ali pretežno opravlja
s prostovoljci, ki delo opravljajo po svobodni odločitvi in brez plačila. Za plačilo se ne šteje
nadomestilo materialnih stroškov prostovoljcu. Šteje se, da organizacija dejavnost izvaja s
prostovoljci, če je večina izvajalcev prostovoljcev.” (18. člen).
Uredba o prostovoljnem služenju vojaškega roka550 po prenehanju obveznega služenja
vojaškega roka ureja pogoje za služenje vojaškega roka na podlagi prostovoljne odločitve prostovoljno služenje vojaškega roka.
Socialna zbornica, ki je bila ustanovljena z Zakonom o socialnem varstvu, največ vsebine
prostovoljnemu delu posveča v svojem statutu551, kjer določa, da Socialna zbornica podpira
in razvija prostovoljno delo v socialnem varstvu. Kodeks etičnih načel v socialnem
varstvu552 določa enakopravnost prostovoljnega dela, pri čemer prostovoljci prevzemajo
konkretne delovne naloge na osnovi usposobljenosti in izkušenj ter Kodeksa etičnih načel.
Prostovoljno delo poteka v okviru sprejetega dogovora med izvajalci in uporabniki pomoči ter
odgovornim organizatorjem prostovoljnega dela. Prostovoljcem pa je potrebno omogočiti
usposabljanje in supervizijo. Socialno varstvene ustanove zavezuje k odprtosti za
prostovoljce.
Zakon o delovnih razmerjih553 se s prostovoljnim delom ne ukvarja, razen v 124. členu,
kjer govori o volonterskem pripravništvu. Glede volonterskega opravljanja pripravništva se
uporabljajo določbe tega zakona o delovnem času, odmorih, počitkih, o posebnem varstvu
delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti ter o odškodninski odgovornosti (214. člen).
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami554 določa, da je vsak državljan
ob naravni ali drugi nesreči dolžan pomagati. Vsak državljan med 18. in 63. letom – moški in
55. letom – ženske (15. in 17. člen) je tudi dolžan sodelovati v Civilni zaščiti. Predvideno je
tudi sodelovanje prostovoljcev, in sicer lahko prostovoljno sodelujejo moški in ženske, ki so
stari najmanj 15 let, matere in samohranilci, z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let starosti ter
moški in ženske, ki jim je že prenehala dolžnost obveznega služenja. Osebe, ki prostovoljno
služijo v Civilni zaščiti, imajo enake pravice in dolžnosti kot drugi pripadniki Civilne zaščite
(18. člen).
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V posebni Uredbi o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem
nalog zaščite, reševanja in pomoči555 so določene tudi materialne pravice prostovoljcev,
ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči v operativnih sestavah nevladnih organizacij
v skladu s predpisi (gasilci, rdeči križ,....). Gre za pravico do nadomestila plače oziroma
izgubljenega zaslužka in povračila stroškov (1. člen). Nadomestilo plače vključuje pravico do
nadomestila plače, pokojnine ali denarnega nadomestila za brezposelne, nadomestilo za
posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost in za tiste, ki sploh nimajo dohodkov.
Nadomestilo plače izplača delodajalec v breme države (11. člen). Nadomestilo stroškov prevozni stroški, dnevnica, nadomestilo za prehrano in prenočišče na službeni poti se
izplačujejo v višini povračil stroškov v zvezi z delom.
Zakon o gasilstvu556 določa, da lahko naloge gasilstva opravljajo tudi prostovoljci, ki so za
to usposobljeni. Lahko so organizirani v prostovoljne enote (21. člen). 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 (20. člen). Da je oseba lahko prostovoljni gasilec, mora izpolnjevati naslednje
pogoje (19. člen):
•
•
•
•

je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisani izpit za
prostovoljnega gasilca,
ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in je
zdravstveno sposobna za opravljanje gasilske službe,
ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
je stara od 18 do 63 let - moški oziroma 18 do 55 let - ženske.

V 25. členu so določene pravice prostovoljcev: Prostovoljnemu gasilcu med intervencijo
pripada nadomestilo plače. Nadomestilo plače pripada prostovoljnemu gasilcu tudi med
usposabljanjem na podlagi poziva pristojnega organa lokalne skupnosti. Nadomestilo plače
izplača delodajalec v breme lokalne skupnosti. Če traja intervencija več kot štiri ure, imajo
udeleženci pravico do brezplačne prehrane. Prostovoljnega gasilca delodajalec zaradi
udeležbe na intervenciji ali na usposabljanju ne sme odpustiti, razporediti na drugo delovno
mesto ali ga kako drugače oškodovati.
Prostovoljci so med intervencijo in usposabljanjem tudi zavarovani po predpisih o
zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in
poklicne bolezni (26. člen). Prostovoljnemu gasilcu, ki ni zaposlen ali za katerega je to
ugodneje, pripada nadomestilo za čas zadržanosti od dela zaradi take poškodbe pri delu v
višini 100% povprečne mesečne plače na zaposlenega delavca v državi v zadnjem mesecu
pred nastankom poškodbe. Če pa je prostovoljni gasilec med intervencijo ali med strokovnim
usposabljanjem izgubil življenje, imajo njegovi družinski člani pravico do pokojnine v skladu s
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, enkratne denarne pomoči in povračila
stroškov prevoza in pogreba. Če se prostovoljni gasilec med intervencijo ali med strokovnim
usposabljanjem poškoduje brez svoje krivde, tako da je njegov organizem okvarjen najmanj
za 20%, ima pravico do enkratne denarne pomoči po predpisih o vojaških invalidih, ki ne sme
biti manjša od 12 povprečnih plač zaposlenih v državi v zadnjih šestih mesecih. Gasilska
organizacija mora zavarovati operativne člane svoje gasilske enote za primer smrti, trajne
izgube splošne delovne zmožnosti in prehodne nezmožnosti za delo, nastale v nesreči pri
gašenju in reševanju, na vajah ali med šolanjem.
Zakon o Rdečem križu Slovenije557 določa, da je Rdeči križ Slovenije sestavni del
mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca (2. člen), pri katerem je
prostovoljnost eno od sedmih temeljnih načel, njegova naloga pa je, da pomaga oblastem pri
preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja ljudi ter zagotavljanju
spoštovanja človekovih pravic in širjenju načel mednarodnega humanitarnega prava. Tako
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določa Statut Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca
(http://www.ifrc.org).
Sklep št. 3/00 Pridružitvenega sveta Slovenija – EU o sprejemu določil in pogojev
za sodelovanje Slovenije v programu skupnosti »Mladina«558, s katerim se je
Republika Slovenija zavezala sodelovati v programu Mladina. Pri tem bo upoštevala cilje,
merila, postopke in roke, ki jih določa sklep št. 103172000/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 13. april 2000, s katerim se uvede program Skupnosti Mladina, ter poskrbela za
učinkovito vodenje tega programa prostovoljnega dela na nacionalni ravni. Zavezala se je
oblikovati ustrezno strukturo za usklajeno izvajanje dejavnosti programa na nacionalni ravni
ter sprejeti ukrepe, potrebne za zagotovitev ustreznega financiranja agencije, ki bo za svojo
dejavnost prejela nepovratna programska sredstva. Slovenija mora za izvajanje tega
programa v proračun EU prispevati določen znesek, prav tako pa je na podlagi predloženih
programov tudi prejemnik določenih denarnih prispevkov za izvajanje tega programa.
Program MLADINA je program Evropskih skupnosti, ki podpira mednarodno sodelovanje
mladih z namenom, da prispevajo in sodelujejo pri oblikovanju Evrope in krepitvi evropske
zavesti med vsemi njenimi prebivalci, še posebej pa med mladimi. Skupaj s programom
SOKRATES in LEONARDO DA VINCI predstavlja trojček programov na področju izobraževanja,
usposabljanja in mladine. Program omogoča pridobitev finančne podpore za posamezne
oblike mednarodnega sodelovanja na področju mladine, in sicer za izmenjavo skupin mladih,
izmenjavo prostovoljcev za obdobje 12 mesecev, skupinske pobude mladih ter različna
usposabljanja in seminarje, katerih vsebina je neposredno povezana z mladinskimi
izmenjavami in izmenjavo prostovoljcev. Program je namenjen vsem mladim med 15. in 25.
letom starosti. Prijavitelji projektov pa so lahko vse pravne osebe (društva, javni zavodi,
zasebni zavodi ...), ki s svojimi aktivnostmi niso usmerjeni k ustvarjanju profita. Nacionalna
agencija za izvajanje programa Mladina je MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih. Zgoraj
citirani sklep zavezuje Slovenijo, da bo storila vse potrebno za zagotavljanje prostega gibanja
in bivanja mladih in drugih upravičencev, ki se gibljejo med Slovenijo in državami članicami
skupnosti zaradi sodelovanja v dejavnostih programa. Dejavnosti programa morajo biti v
Sloveniji oproščene posrednih davkov, carin, prepovedi in omejitev pri uvozu in izvozu blaga
in storitev.
Zakon o tujcih559 je pomemben z vidika tujca, ki bi v Sloveniji opravljal prostovoljno delo. V
primeru bivanja tujca, ki traja več kot 90 dni, za kar je mogoče pridobiti vizum, potrebuje ta
dovoljenje za začasno prebivanje, ki se lahko izda zaradi različnih namenov, med drugim tudi
zaradi sodelovanja oziroma udeležbe v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev (30.
člen). Vendar pa mora imeti tujec veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj tri
mesece daljša od nameravanega prebivanja v RS, ustrezno zdravstveno zavarovanje in
zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja oziroma mu mora biti preživljanje kako
drugače zagotovljeno (27. člen).
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev560 sicer prostovoljcev ne omenja, je pa pomemben
za delo tujih prostovoljcev v Sloveniji. V 3. členu je navedeno, da se zakon med drugim ne
uporablja za tujce, ki nepridobitno opravljajo delo v okviru organiziranih mladinskih taborov in
drugih občasnih oblik sodelovanja mladih na mednarodni ravni, ki jih organizirajo
pooblaščene organizacije, šole, institucije, ministrstva ali lokalne skupnosti in tujce, ki
opravljajo duhovniški poklic v okviru ustanovljenih verskih skupnosti in tujce, ki organizirajo
oziroma vodijo karitativno in humanitarno dejavnost v okviru registriranih organizacij in
verskih skupnosti.
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo561. Ko govori o statusu društev in
drugih organizacij v javnem interesu na področju kulture, zakon določa, da se tak status
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lahko podeli tudi društvu, če to izvaja kulturne dejavnosti, ki pomenijo dopolnjevanje
mreže javnih zavodov po vsebini dela ali po načinu delovanja (prostovoljci) (80. člen). V 52.
členu pa zakon uvaja takoimenovano »sobotno leto« - delavcem, ki opravljajo najzahtevnejše
umetniške oziroma strokovne naloge s področja dela javnega zavoda, se lahko prizna pravico
do poglobljenega usposabljanja in izpopolnjevanja, v skupnem trajanju največ do dvanajst
mesecev, če je to v javnem interesu. V takem primeru se delodajalec in delavec dogovorita o
uresničevanju te pravice in o prerazporeditvi njegovih delovnih obveznosti.
Sobotno leto predvideva tudi Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti562 - 31. člen in Zakon
o visokem šolstvu563– 64. člen.
Tudi Zakon o političnih strankah564 omenja prostovoljno delo, in sicer ko govori o
premoženju političnih strank. Za lastna sredstva se namreč šteje članarina, prostovoljni
prispevki fizičnih oseb in prostovoljno delo (34. člen).
Zakon o posebnem davku na določene prejemke565. Ta davek plačujejo pravne osebe
in zasebniki, ki opravljajo dejavnost in izplačujejo v zakonu določene prejemke (1. 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 ali po
obligacijskem zakoniku (3. člen). Ker sta oba navedena zakona relativno nova, je tako
smiselna osnova za izplačilo podjemna in avtorska pogodba (ne pa več pogodba o delu po
prejšnji delovno pravni ureditvi). V bruto izplačilo štejejo tudi vsa povračila stroškov, ki jih je
posamezna oseba prejela v zvezi z opravljanjem storitve. Za opravljeno storitev po zakonu pa
ne šteje izplačilo (3. člen):
•
•
•
•

fizični osebi, ki opravlja določeno funkcijo na podlagi imenovanja državnega ali drugega
organa,
fizični osebi, ki opravi storitev na podlagi napotitve upravnega organa,
fizični osebi na podlagi napotitve oziroma poziva na določeno opravilo s strani državnega
ali drugega organa,
nagrad in povračil stroškov osebi, ki prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva
sodeluje v prostovoljnih, ljubiteljskih, humanitarnih, invalidskih, izobraževalnih,
zdravstvenih, kulturnih, športnih, raziskovalnih dejavnosti ter v dejavnostih društev in
njihovih zvez, zaradi uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi katerih so društva
ustanovljena, ne pa v okviru opravljanja gospodarskih (pridobitnih) dejavnosti po Zakonu
o društvih, 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.

Ustavno sodišče je že leta 1997 odločilo, da določilo v zadnji alineji ni v skladu z ustavo, ker
vladi brez določitve zakonskega okvira prepušča podrobnejšo določitev stroškov v zvezi z
delom in določitev višine teh stroškov, do katere se povračilo zanje ne vštevajo v osnovo za
davek od osebnih prejemkov oz. od katerih se ti stroški priznavajo kot odhodek pri
ugotavljanju davčne osnove. Državni zbor bi moral neskladje odpraviti v šestih mesecih,
vendar določba še vedno velja.
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju566 določa pravice iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja v 4. členu. Nadalje določa sistem obveznega zavarovanja. V 34.
členu določa, da se lahko v obvezno zavarovanje prostovoljno vključijo tudi osebe, ki ne
izpolnjujejo pogojev za obvezno zavarovanje, vendar le pod določenimi pogoji, ko:
•
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• traja suspenz pogodbe o zaposlitvi,
• so na dodiplomskem oziroma na podiplomskem šolanju,
• služijo vojaški rok, opravljajo naloge nadomestne civilne službe ali se usposabljajo za
rezervni sestav policije,
• skrbijo za otroka, mlajšega od sedmih let oziroma za invalidno osebo, ki je nezmožna za
samostojno življenje in delo, ali za uživalca dodatka za pomoč in postrežbo,
• opravljajo samostojno kmetijsko dejavnost in ne izpolnjujejo pogojev iz druge alinee
prvega odstavka 16. člena tega zakona,
• so kot brezposelne osebe vpisani v katero od evidenc pri zavodu za zaposlovanje. Zavod
za zaposlovanje obvesti zavod o izbrisu osebe iz evidence brezposelnih,
• bivajo v tujini kot zakonci oziroma kot zunajzakonski partnerji zavarovancev, poslanih na
delo ali usposabljanje v tujino,
• so kot invalidi v varstvenih delavnicah,
• so na strokovnem izpopolnjevanju ali na specializaciji po prenehanju obveznega
zavarovanja,
• so zaposleni s krajšim delovnim časom od polnega, vendar le za razliko do polnega
delovnega časa.
Ne glede na izpolnjevanje navedenih pogojev pa se lahko državljan Republike Slovenije v
roku šestih mesecev po prenehanju obveznega zavarovanja prostovoljno vključi v
zavarovanje, če je bil v zadnjih desetih letih najmanj pet let vključen v obvezno zavarovanje.
Za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni,
so obvezno zavarovane tudi (26. člen) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni
praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado, ter dijaki in študenti na
dodiplomskem in podiplomskem študiju pri opravljanju dela prek pooblaščenih študentskih
servisov.
V primeru posebnih aktivnosti pa so za invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot posledico
poškodbe pri delu, zavarovane tudi osebe (če niso že na kakšni drugi podlagi), ko (28. člen):
•
•
•
•

•
•
•
•

•

sodelujejo pri organiziranih delovnih akcijah, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in
reševanju v primerih naravnih in drugih nesreč,
kot udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji sodelujejo pri opravljanju del
oziroma nalog na mladinskem taboru,
opravljajo naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne zaščite, službe za
opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze ter pri
usposabljanju za obrambo in zaščito,
pomagajo policiji in pooblaščenim uradnim osebam državnih organov pri izpolnjevanju
nalog s področja varstva ustavne ureditve, osebne varnosti občanov in varnosti
premoženja, vzdrževanja javnega reda in miru, pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih
dejanj ter pri odkrivanju in prijemanju storilcev in pri varovanju pred kršitvami
nedotakljivosti državne meje,
opravljajo naloge policije kot osebe v rezervnem sestavu policije,
opravljajo na poziv državnih in drugih pooblaščenih organov javno in drugo družbeno
funkcijo ali državljansko dolžnost,
kot športniki ali šahisti, trenerji ali organizatorji v okviru organizirane športne ali šahovske
dejavnosti sodelujejo pri športnih ali šahovskih akcijah,
kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri
gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju
na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in
demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni
varnosti,
kot člani gorske reševalne službe ali potapljači opravljajo naloge reševanja življenj ali
odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenja ali premoženje
oziroma se organizirano usposabljajo za navedene naloge.
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Iz navedenih določil je razvidno, da prostovoljci v Sloveniji trenutno izvajajo svoje
prostovoljno delo večinoma na lasten rizik.
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju567 v 17. členu določa,
da so za poškodbe pri delu in poklicno bolezen zavarovane tudi osebe, ki so po končanem
šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado, in
volonterji. Za poškodbe pri delu so zavarovane tudi (18. člen):
•
•
•
•
•
•
•
•

•

osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih
akcijah ali pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah,
udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji,
osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe,
narodne zaščite, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih
služb ali enot za zveze ter pri usposabljanju za obrambo in zaščito,
osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov
pri opravljanju njihovih nalog v skladu z zakonom,
osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu
organov za notranje zadeve,
osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblaščenih organov, javne in druge
družbene funkcije ali državljansko dolžnost,
športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo
pri športnih akcijah,
osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo
naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju,
zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih
nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi
o požarni varnosti,
osebe, ki kot člani gorske reševalne službe ali potapljači opravljajo naloge reševanja
življenj ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali
premoženje občanov.

Osebe, za katere ni predvideno obvezno zavarovanje, se lahko zavarujejo pri zavarovalnici v
smislu nadomestnega zavarovanja (61. člen).
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti568 je vseboval določbo
o položaju pripravnikov volonterjev, ki naj bi imeli pravico do priprave za zaposlitev, ki obsega
vse oblike izobraževanja ali usposabljanja, kritje stroškov ter denarno pomoč v skladu z
zakonom (39. člen), vendar je bil člen leta 1998 črtan.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu569 v 2. členu določa, da se določbe tega zakona
uporabljajo v vseh dejavnostih za vse osebe, ki so po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju ter zdravstvenem zavarovanju zavarovane za primer poškodbe pri
delu in poklicne bolezni, kakor tudi za vse druge osebe, ki so navzoče v delovnem procesu.
Med izbirnimi vsebinami, ki jih predvideva Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja570 v izobraževalnem programu (12. člen), je tudi prostovoljno socialno delo
(pregled dostopen na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo www.zrss.si
Srednje šole – Obvezne izbirne vsebine).
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005571 že med cilji postavlja v
ospredje razvoj prostovoljnega dela in zavezuje državo, da bo ta razvoj omogočila in
spodbujala. Da bi država omogočila vzpostavitev enovitega sistema socialnega varstva, ki bo
567
568
569
570
571

Ur.l.
Ur.l.
Ur.l.
Ur.l.
Ur.l.

RS
RS
RS
RS
RS

št.
št.
št.
št.
št.

9/1992 in spremembe.
5/1991 in spremembe.
56/1999 in spremembe.
12/1996 s spremembami.
31/2000.
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temeljil na pluralnosti programov in izvajalcev ter razvoj prostovoljnega dela,
dobrodelnosti, samopomoči in donatorstva, bo skrbela za večjo neposredno finančno podporo
in za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in zasebništva ter za uveljavitev dodatnih
davčnih mehanizmov, ki bodo spodbujali nastajanje, razvoj in financiranje socialnih
programov. Država bo financirala socialno varstvene programe, pri čemer bodo imeli prednost
programi nacionalnega pomena, ki bodo imeli zagotovljene tudi druge vire financiranja in se
bodo delno izvajali po načelih prostovoljnega opravljanja dejavnosti. Med nosilci izvajanja
programa predvideva civilna in prostovoljska združenja, ki sodelujejo pri načrtovanju in
izvajanju ukrepov ter organizirajo razne skupnostne akcije, spremljajo uresničevanje
programa in opozarjajo na učinke ter predlagajo dopolnitve ali spremembe ter dajejo pobude
za uvajanje novih dejavnosti. Za dograditev nacionalnega sistema socialnega varstva bo
potrebno spodbuditi še različne oblike solidarnosti, samopomoči, dobrodelnosti in
prostovoljnega dela ter mehanizme, ki bodo omogočali razvoj zasebne iniciative in drugih
organizacij civilne družbe. Zato bo država zagotovila finančne in druge vzpodbude za razvoj
neprofitnih organizacij in volonterskega sektorja.
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji572 ugotavlja, da je več kot 80%
športnih delavcev volonterjev, ki opravijo preko 40% dela v športu. Okoli 70% športnih
organizacij je pretežno volonterskih. Zagotoviti je potrebno tudi strokovno delo volonterjev,
pri čemer mora Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani kot najvišja pedagoška in znanstvena
institucija na področju športa med drugim skrbeti tudi za čim višjo strokovno raven
profesionalnih in volonterskih strokovnih kadrov. Država ima nalogo posebej podpirati
usposabljanje in izpopolnjevanje volonterskih delavcev. Med sredstvi za financiranje programa
športa in nacionalnega programa je navedeno tudi volontersko delo.
Resolucija o nacionalni programu na področju drog 2004-2009573 predvideva kot
preventivo v lokalni skupnosti in civilni družbi prostovoljno delo v preventivnih programih
nevladnih organizacij.
Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji
do leta 2010574 poudarja pomembnost strokovnih delavcev tudi v prostovoljskih
organizacijah.
Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 20052013575 v usposabljanje za prekinitev kroga nasilja predvideva tudi vključitev prostovoljcev,
ki delujejo v kriznih centrih.
Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami576 navaja:
• da je v javnih službah, Civilni zaščiti in drugih silah za zaščito, reševanje in pomoč
organiziranih blizu 5% vseh državljanov, ki večinoma delujejo prostovoljno ali na podlagi
državljanske dolžnosti,
• da je v Sloveniji deluje 1440 prostovoljnih gasilskih društev, v katerih deluje okoli 44000
operativnih gasilcev,
• v okviru gorske reševalne službe deluje okoli 620 prostovoljnih gorskih reševalcev
• v podvodni reševalni službi deluje 90 prostovoljnih potapljačev.
Sam program pa ima za cilj tudi izboljšati status prostovoljnih gasilcev.

6.2 Primerjalna ureditev prostovoljnega dela
6.2.1
572
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Ur.l.
Ur.l.
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24/2000.
28/2004.
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Nemčija ima že dolgo tradicijo prostovoljnega dela. Že v letu 1964 je bil sprejet zakon, ki
promovira prostovoljsko socialno leto. Zakon je definiral okvir socialnih aktivnosti za mlade
med 16. in 27. letom z obvezno uvajalno (izobraževalno) podporo (najmanj 25 dni
izobraževanja za socialno leto doma in 5 tednov za socialno leto v tujini, za katerega država
plača določen znesek na osebo), davčnimi olajšavami, socialno varnostjo (zavarovanjem),
prehrano in žepnino. Prostovoljno delo je usmerjeno predvsem na delo v dobro skupnosti, še
posebej v socialno skrbstvo, pomoč otrokom in mladostnikom, vključno z izvenšolskimi
dejavnostmi in delo z mladostniki. Opravlja se kot celodnevna negovalna, vzgojna ali
gospodinjska pomoč.
Prostovoljci niso delavci, vendar so glede vključenosti v sistem socialne varnosti obravnavani
enako kot delavci. Vsak prostovoljec dobi s strani nosilca prostovoljnega dela mentorja s
ciljem posredovanja socialnih izkušenj in krepitve občutka odgovornosti za skupno dobro.
Obvezna je tudi udeležba pri začetnih, vmesnih in končnih seminarjih, ki trajajo skupaj
najmanj 25 dni, štejejo pa se kot delovni čas.
Gostiteljske organizacije plačujejo vse prispevke za socialno varnost, vključujoč pokojninsko
zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti. Prostovoljci – starši lahko v zvezi z
otroci uveljavljajo vse pravice in pripadajoče davčne olajšave. Če je prostovoljno delo
povezano tudi s prostovoljčevim področjem študija, lahko pridobi »credit points« za študij.
Prostovoljna služba se lahko opravlja tako doma kot v tujini. V letu 2002 je bilo sprejeto še
dopolnilo k Zakonu o prostovoljnem socialnem letu z namenom vzpodbuditi predvsem mlade
k prostovoljnemu delu. Država pa je tudi bistveno povečala proračunska sredstva za izvajanje
prostovoljne službe. Izobraževanje v zvezi z usposabljanjem za prostovoljno delo je za
prostovoljce obvezno, izvajati pa se mora v Nemčiji (vključno z jezikovnim usposabljanjem).
Prostovoljno delo traja od 6 do 18 mesecev, praviloma pa eno leto.
Prostovoljec lahko pri služenju dobi brezplačno bivališče, oskrbo in delovno obleko, kot tudi
primerno žepnino (ki ne sme presegati 6% plače zagotovljene delavcem in zaposlenim
vključenim v pokojninsko zavarovanje), oziroma namesto bivališča, oskrbe in delovne obleke
primerno denarno nadomestilo.
Oseba pridobi status prostovoljca že, ko se preko pristojne organizacije usposablja za
prostovoljno delo. Večkratno služenje prostovoljnega socialnega leta ni možno. Prostovoljec
mora z organizacijo, ki organizira prostovoljno delo skleniti dogovor, o prostovoljnem delu
lahko vedno dobi potrdilo, na koncu pa mora dobiti poseben izkaz o opravljenem služenju.
Zakon določa celo vrsto zgoraj navedenih konkretnih pravic, pri čemer se sklicuje na določila
drugih predpisov, ki naj veljajo tudi za prostovoljce. V letu 1993 je bil v podobni vsebini
sprejet tudi zakon o prostovoljnem ekološkem letu.

6.2.2

Italija

V Italiji imajo dva koncepta prostovoljstva: plačano prostovoljstvo, ki se odvija v obliki
sodelovanja v mednarodnih programih in prostovoljstvo s polovičnim delovnim časom, kar
pomeni podporo nevladnim organizacijam v prostem času s svojim delom brez namena
pridobivanja dobička.
Prostovoljci, ki opravljajo delo v tujini pod okriljem državnih programov, dobijo za svoje delo
nagrado, višina plačila pa je odvisna od njihove vloge in države, kjer delajo. Gre za evropske
države, s katerimi mora Italija skleniti dvostranske mednarodne pogodbe. Delo v povprečju
traja 2 leti, obvezen pa je predhodni tečaj. V tem času jim morebiten status brezposelnega in
s tem povezane pravice ne ugasnejo.
Prostovoljce omenja tudi zakon, ki ureja delo organizacij v socialnem sektorju. Te so namreč
lahko oproščene plačila nekaterih davkov ali prispevkov, vendar pa prostovoljcev ne sme biti
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več kot polovico vseh delavcev. Prostovoljci po tej ureditvi imajo tudi pravico do povračila
stroškov in so zavarovani za primere nesreč.
Poseben zakon o prostovoljcih podaja tudi definicijo prostovoljnega dela – delo, ki ga oseba
opravlja svobodno in ni plačano. Gre za opravljanje dela nekaj ur na teden, cilj tega pa je
pomoč socialno ogroženim. Po tem zakonu so prostovoljci oproščeni plačila davkov za
povrnjene stroške. Posebej je tudi poudarjeno, da prostovoljci ne smejo imeti nikakršne
druge povezave z organizacijo, kjer opravljajo prostovoljno delo v smislu delovnega razmerja.
Prostovoljne organizacije imajo tudi omejitev glede zaposlovanja; zaposlijo lahko namreč le
toliko delavcev, kolikor je to potrebno za njihovo normalno delovanje in doseganje ciljev.
Prostovoljcev se ne obravnava kot zaposlenih delavcev, kar posledično pomeni, da jim
organizacije, kjer delajo, niso dolžne plačevati socialnih prispevkov.
Prostovoljci, ki delujejo izven teh pravnih okvirjev, so praktično nezaščiteni in se morajo sami
dogovarjati z organizacijo, kjer delajo, glede zavarovanj. Če teh organizacija ne nudi, lahko
neko stopnjo zaščite prostovoljec dobi preko EVSja (Program Evropska prostovoljna služba),
če je vključen v ta program. Prostovoljci nimajo pravic do javnih in socialnih podpor, te so
odvisne od njihovega drugega (osnovnega) statusa – kot brezposelnega ali študenta.
Obstaja tudi zakon, ki ureja zagotavljanje dela za dalj časa brezposelne, mlade brez izkušenj,
ljudi, ki niso dokončali šol in za invalide. Delo jim posredujejo posebna združenja, katerih
namen je vključevanje državljanov v razne dejavnosti za dosego socialne blaginje. Poleg
nekaterih davčnih olajšav lahko v teh združenjih delajo tudi prostovoljci, a največ do polovice
vseh delavcev. Ti prostovoljci imajo pravico do povrnitve stroškov in so zavarovani za primer
nesreče.
Posebna odredba Ministrstva za šolstvo je uredila tudi razlago »uvajanja« v okviru šolske
reforme. Ta se izvaja tudi na področjih kulture, športa, umetnosti in prostovoljstva. To delo
mora biti opravljeno izven izobraževalne ustanove, zahteva pa se, da organizacije, kjer osebe
taka dela opravljajo, pošljejo potrdila (certifikate) šolski ustanovi o opravljenem delu, kar
pomaga pedagoškim delavcem pri končnem ocenjevanju.
Začasen zakon (ki velja do leta 2006) ureja prostovoljstvo pri civilnem služenju vojaške
obveznosti, dokler se le-to ne bo izvajalo zgolj na prostovoljni bazi. Število prostovoljcev, ki
bodo lahko civilno služili vojaško obveznost je odvisno od možnih sredstev iz Sklada za civilno
služenje. Na takšno služenje je možno posameznika napotiti tako v organizacijo v Italiji kot k
organizacijam v tujini; skupno pa jim je zasledovanje ciljev, kot so civilna zaščita,
mednarodno sodelovanje in solidarnost, zaščita okolja, zgodovinske dediščine in podobno.
Postavlja se tudi pogoje za same organizacije, ki želijo imeti takšne prostovoljce (da so
neprofitne, opravljajo dejavnost na podlagi zakona,…). Prostovoljci so za opravljanje dela tudi
plačani (433 €/mesec), če pa delajo v tujini, se temu prištejejo še stroški bivanja tam, stroške
potovanja in zavarovanje za primer nesreče in odgovornosti do tretjih oseb. Z letom 2003 so
prostovoljci, ki delajo v okviru sklada, oproščeni davka na prihodke, kar pa se tiče pokojnine,
lahko to delo uveljavijo enako kot eno leto dela v državni upravi.
V praksi nastajajo problemi, kadar želijo tuji prostovoljci delati v Italiji – problem vizumov in
obdavčevanja plačila, ki ga ti prostovoljci dobijo. Organizacije, v katerih prostovoljci delajo, se
ne štejejo za delodajalca, kar pomeni, da jim ni potrebno plačevati socialnih prispevkov in
drugih davkov. Prostovoljci se lahko prijavijo kot nezaposleni in dobivajo ustrezno denarno
pomoč. Ravno tako ostane možnost znižanja davkov za družine, v katerih so mladi študenti,
tudi če ti delajo kot prostovoljci v tujini preko zgoraj omenjenih programov.

6.2.3

Nizozemska

Zakona, ki bi urejal položaj prostovoljcev ni, obstajajo pa predpisi s področja davkov in
socialnega varstva. Tamkajšnje Ministrstvo za
zdravstvo, blaginjo in šport razume
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prostovoljno delo kot delo, h kateremu prostovoljec ni zavezan, ni plačano in zanj ne
pomeni načina preživljanja. Razen tega neke uradne razlage ni in zato prostovoljci, ki delajo
polni delovni čas, nimajo nikakršnih davčnih olajšav. Nizozemski center za prostovoljno delo
razume prostovoljno dejavnost kot nezavezujočo in neplačano dejavnost, ki se organizirano
izvaja v korist drugih ali širše javnosti. Cilj takega dela ni dobiček in prostovoljčevo delo je
smatrano kot dodatno, kar pomeni, da v primeru, če se preneha, to ne povzroči organizaciji
nikakršnih problemov. Osrednje pravilo je časovna omejitev prostovoljnega dela, ki ga lahko
opravljajo osebe, ki prejemajo socialne prispevke. Ko so namreč brezposelni, morajo biti
dosegljivi za programe iskanja zaposlitve in sami iskati zaposlitev, tako da je prostovoljno
delo možno le izven tega časa. Imajo tudi druge pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je
prostovoljec še upravičen do nadomestila za čas brezposelnosti (ne sme pridobivati kakšnih
nadomestil namesto plače, ne sme nadomestiti plačanega dela).
Zakon o socialnem varstvu ureja tudi obdavčevanje prostovoljnega dela s tem, ko izvzema
obdavčevanje povračila stroškov, postavlja pa tudi dodatne pogoje, kdaj to pride v poštev
(največji možni znesek - 20 EUR na teden in 700 EUR na leto, ne glede na višino dejanskih
stroškov). Če si organizacija teh nadomestil ne more privoščiti, jih lahko prostovoljec izkoristi
kot davčno olajšavo pri plačilu dohodnine.
Pravne podlage za zavarovanje prostovoljcev pri delu ni, v praksi pa se vseeno organizacije
pogosto odločajo za zavarovanje za primer nesreč, bolezni in odgovornosti do tretjih oseb.
Prav tako prostovoljci nimajo pravice do socialne podpore, to je odvisno od njihovega
drugega statusa, kot je status študenta ali brezposelne osebe. Če opravljajo prostovoljno delo
v tujini, se jim status brezposelne osebe in s tem povezane pravice lahko prekine. Prav tako
lahko študentje izgubijo štipendijo, če med študijem za eno leto odidejo v tujino na
prostovoljno delo.
Problemi nastajajo tudi s tujimi prostovoljci, ki bi želeli delati na Nizozemskem, saj težko in
počasi dobijo dovoljenje za bivanje, poleg tega pa se jim obdavčijo prihodki, ki jih pri tem
dobijo. Poseben položaj imajo prosilci za azil, ki lahko opravljajo prostovoljno delo, če so bili
pred tem vsaj 6 tednov nastanjeni v centru za iskalce azila, brez da bi pri tem utrpeli kakšno
izgubo pravic ali statusa.
Vlada je v letih 2000-2002 podprla vrsto programov za promocijo in podporo prostovoljnega
dela, v glavnem na lokalnem nivoju, hkrati pa preučevala potrebe po pravni ureditvi tega
področja. Uvedli so tudi programe, v katerih mladi v letih 12-16 poleg šole opravljajo tudi
prostovoljna dela povezana z izobraževanjem, ki pa so se kljub pozitivnemu odzivu končali.
Obvezno služenje vojaškega roka formalno še vedno obstaja, vendar pa se ne izvaja več.
Tako tudi ne obstaja več služba, ki je skrbela za obveznike, ki so služenju ugovarjali in bili
napoteni na civilno služenje. Večina teh obveznikov je delala na običajnih delovnih mestih, v
glavnem pri nevladnih organizacijah, v upravi in v neprofitnem sektorju. Stroške sta si delili
organizacija in vlada.

6.2.4

Belgija

Zakona o prostovoljcih trenutno ni (zakon je v parlamentarni proceduri od leta 2001),
posledično tudi ni jasne definicije; koncept je odvisen od samega področja, kjer se
prostovoljstvo pojavlja. Pojavi se v davčnih predpisih in predpisih socialnega varstva. Poznajo
sicer status prostovoljne organizacije, ki s tem pridobi nekaj ugodnosti, dolžna pa je poskrbeti
za usposabljanje prostovoljcev. Podzakonski akti dovoljujejo, da se prostovoljcem povrne
stroške, ki jih imajo z delom, vendar postavljajo zgornjo mejo – 25 €/dan oziroma 1000
€/leto. Davkov so lahko oproščeni tudi mladi, ki opravljajo prostovoljno delo polni delovni čas
v okviru Programa Evropske prostovoljne službe (EVS).

Celovita analiza pravnega okvira za delovanje nevladnih organizacij

176
Kljub temu, da prostovoljci delajo brez potrebne pravne podlage in niso v delovnem
razmerju, jim dejstvo, da delajo za neko organizacijo, daje potrebne pravice in zaščite kot so
zakoniti dopust, enakovrednost moških in žensk, varovanje pred nadlegovanjem itd. Nimajo
pa pravic do socialne podpore, ta je odvisna od njihovega drugega (osnovnega) statusa, kot
je status študenta ali brezposelne osebe. Lahko pa dobivajo podporo za brezposelne, če
opravljajo prostovoljne aktivnosti, ki izpolnjujejo dane pogoje, kot je delo v javni koristi in
amaterske športne aktivnosti za največ 12 mesecev.
Ko ljudje zaključijo s študijem, mora poteči 9 mesecev preden lahko dobijo prvo podporo za
brezposelne. V primeru, če delajo prostovoljno v Evropski prostovoljni službi, pa jim ta čas
lahko vseeno teče in podporo lahko dobijo. Obstajajo pa tudi omejitve – časovne in področja,
kjer je tako prostovoljno delo možno.
Delavci v delovnih razmerjih imajo možnost, da za eno leto prekinejo delo in delajo
prostovoljno na področjih kot so sociala, kultura ali razvojno področje brez posledic za samo
delovno razmerje in za delodajalca.
Zakon o prostovoljcih je bil predlagan leta 2001; predvsem se skuša rešiti praktične probleme
na področju odgovornosti, poškodbenega in zdravstvenega zavarovanja, davkov ter uvajanja,
a do sprejetja še ni prišlo.
Problemi nastajajo, ko želijo tujci opravljati prostovoljno delo v Belgiji, saj delovno pravo
dovoljuje tujcem delo, le če so v pogodbenem razmerju in imajo delovno dovoljenje. Izjema
so državljani EU, kjer je pravno gledano to olajšano, v praksi pa prostovoljci še vedno čakajo
več mesecev, da se potrebna dovoljenja uredijo.

6.2.5

Španija

Obstaja okvirni zakon, ki ureja prostovoljno delo, vendar pa je področje podrobneje urejeno
različno v različnih regijah. Zakon podaja definicijo prostovoljnega dela – skupek dejavnosti,
ki jih opravlja posameznik na podlagi svoje svobodne volje, ki ni plačano, ni motivirano s
strani osebnih ali zakonskih obveznosti in se izvaja v okviru zasebne ali javne organizacije.
Kriteriji veljajo tudi za te organizacije – pravna osebnost, neprofitnost in opravljanje
dejavnosti, ki veljajo za splošno dobro.
Zakonodaja loči med delavcem in prostovoljcem, za prostovoljca se namreč posebej navaja,
katere pravice in dolžnosti veljajo zanj (uvajanje, nadzor, zavarovanja, zavrniti morajo
kakršnokoli plačilo…). Zakon zahteva sporazum med prostovoljcem in organizacijo, ki mora
imeti nekaj nujnih sestavin (pravice in dolžnosti obeh strani, opis dela, čas…). Organizacije,
kjer delajo, pa so zavezane, da prostovoljce primerno zavarujejo za primer nesreče pri delu,
krijejo njihove stroške povezane z delom, poskrbeti morajo za uvajanje in vodenje, jim izdati
potrebna dokazila, da opravljajo prostovoljno delo. Povračila stroškov so zelo striktno
določena - mora pa iti resnično le za stroške, ki so tesno povezani z njihovim prostovoljnim
delom. To pomeni, da so ostali prihodki, ki jih dobijo prostovoljci – žepnina, povrnitev
stroškov za nastanitve - obdavčeni. Vendar obstaja meja, pod katero davkov ni potrebno
plačati in pogosto je ti prihodki ne presegajo. Izjema od tega pa so prostovoljci, ki so v tujini
na podlagi uradnih državnih razvojnih programov; ti imajo namreč pravico do denarne
podpore za bivanje v tujini in za njih se predvideva vrsta davčnih olajšav.
Glede položaja prostovoljcev v sistemu zdravstvenega varstva ni posebnih določb, kar pa niti
ni problematično glede dostopa do zdravstvenih storitev, saj so te zagotovljene po španski
ustavi vsem, ne glede na delovni ali ekonomski status. Problemi nastajajo, kadar opravljajo
prostovoljci delo v tujini s polnim delovnim časom, saj te pravice ne morejo prenesti s seboj v
drugo državo, če so tam dalj kot 3 mesece. Pri dostopu do socialnega varstva pa se stvar
zaplete zaradi odsotnosti pravne ureditve in se rešuje vsak konkreten primer posebej.
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Zakon predvideva pospeševanje prostovoljstva s strani države in mu daje tudi ustrezno
finančno podporo v okviru znižanja cen javnega prevoza in kulturnih prireditev, nakazuje pa
na možnost prostovoljstva kot alternative k obveznem služenju vojaškega roka, ki je bilo
ukinjeno.
Obstaja tudi etični kodeks prostovoljcev, ki vsebuje vrsto pravic in dolžnosti med prostovoljci
in organizacijami, kjer delajo. Sprejet je bil preko zveze nevladnih organizacij, ki so tudi njeni
podpisniki. Za prostovoljce, ki delajo v tujini, se tak status priznava le tistim, ki so tam v
okviru uradnih španskih programov.

6.2.6

Portugalska

Za prostovoljca se šteje oseba, ki aktivno participira v družbi, s tem da brez ekonomskega
interesa ponuja svoj čas in napore za dobrobit ostalih. Obstaja več zakonov, ki urejajo
prostovoljno delo. Zakon o prostovoljnem delu promovira prostovoljno delo in omogoča vsem
državljanom udeležbo v teh aktivnostih, prav tako pa določa tudi minimalni zakonski okvir,
pod katerim naj se prostovoljno delo izvaja in razvija. Prostovoljno delo definira kot socialne
aktivnosti in aktivnosti v korist skupnosti, brez ekonomskega interesa, v okviru projektov in
programov, ki jih za neprofitne namene izvajajo javne ali zasebne organizacije v korist
posameznikom, družinam ali skupinam, ki to potrebujejo. Iz zakonskega režima je izrecno
izključeno prostovoljno delo v dobro sorodnikov ali na podobnih relacijah, ker se zanj
predpostavlja, da bi bilo v vsakem primeru opravljeno. Zakon daje prostovoljcem naslednje
pravice:
• da se udeležijo uvajalnega in drugih izobraževanj,
• da prejmejo identifikacijsko izkaznico,
• da so vključeni v socialno zavarovanje kot prostovoljci (če niso že sicer vključeni pod
obvezno socialno zavarovanje),
• da so deležni ustreznega varstva in varovanja zdravja pri delu,
• da dobijo ustrezne denarne odškodnine oziroma pokojnine v primeru nesreč pri delu ali
poklicnih bolezni, ki so posledica prostovoljnega dela,
• da glede prostovoljnega dela sklenejo dogovor z organizacijo, ki določa medsebojne
obveznosti, vsebino in trajanje dela oziroma projekta,
• da so aktivno udeleženi pri oblikovanju njihovega programa,
• da so deležni posebnih ugodnosti kot prostovoljci v javnem prevozu,
• da imajo pravico do povrnitve utemeljenih stroškov (v okviru omejitev, ki jih lahko določi
tudi organizacija).
Dolžnosti prostovoljcev pa so:
• da spoštujejo splošne principe delovanja na področju njihovega dela ter spoštujejo
zasebnost njihovih varovancev,
• da spoštujejo pravila organizacije in pravila, ki so določena v programu,
• da se udeležujejo usposabljanja za prostovoljce,
• da skrbno ravnajo s sredstvi, ki so jim pri delu zaupana,
• da sodelujejo s profesionalnimi sodelavci, spoštujejo njihova mnenja in odločitve ter
upoštevajo njihova navodila,
• da nastopajo v imenu organizacije oziroma jo zastopajo le v primeru, če so za to posebej
pooblaščeni,
• da pravilno uporabljajo svojo prostovoljsko izkaznico (je ne zlorabljajo).
Ministrstvo za delo in solidarnost je vsebino zakona še nadgradilo s posebnim dekretom, ki
določa:
• okvire za organizacije, ki lahko rekrutirajo in koordinirajo prostovoljce,
• postopke, potrebne za pridobitev prostovoljske identifikacijske izkaznice,
• potrebne pogoje in postopke potrebne za pokritje prostovoljskega socialnega zavarovanja
(organizacije, odgovorne za plačilo določenih prispevkov in druge obveznosti organizacij
glede kolektivnega obveznega zavarovanja).
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Obstaja tudi parlamentarni Nacionalni svet za promocijo prostovoljnega dela, ki sodi
neposredno pod Ministrstvo za delo. Njegove naloge so predvsem zagotavljati učinkovito
varovanje pravic prostovoljcev, pomoč prostovoljskim organizacijam pri razvoju in izvajanju
njihovih programov (informacijska podpora in pomoč pri usposabljanju prostovoljcev), izvajati
številne ukrepe za promocijo prostovoljnega dela in za dosego družbene prepoznavnosti
(podpora raziskavam, informacijskim kampanijam, konferencam, …).
Socialno zavarovanje in davčni status sta odvisna od narave dela in od odnosa z gostujočo
organizacijo. Dokler se prostovoljno delo izvaja v okviru zakona in ne gre za zaposlitev,
prostovoljska organizacija in prostovoljec nista dolžna plačevati prispevkov za obvezno
socialno zavarovanje ali za plačilo davkov na zneske, ki predstavljajo povračilo stroškov za
prostovoljca (tudi žepnina). Že sam zakon o prostovoljnem delu zagotavlja vključenost vseh
prostovoljcev v sistem socialnega varstva. Prostovoljci imajo pravico, da so preko svojih
gostiteljskih organizacij vključeni v shemo socialnega varstva za prostovoljce, če niso sicer na
podlagi kakšnega drugega statusa že vključeni v obvezno zavarovanje. Ta shema sicer ne
zagotavlja celotnega socialnega zavarovanja temveč le pravice iz zavarovanja za primer smrti
in nesposobnosti (verjetno trajne delovne nezmožnosti) ter iz starostne pokojnine.
Glede mednarodnega prostovoljnega dela obstajajta dva programa, ki ju je sprejela država in
sicer Lucidas in Mladi prostovoljci za solidarnost. Prostovoljci, ki delajo v tujini izven teh dveh
programov, nimajo nobene zaščite oziroma pravic iz socialnega varstva. Če želijo, si ga lahko
plačajo sami.
Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti so v času opravljanja prostovoljnega dela v
tujini suspendirane. Ko se prostovoljec vrne, mora skozi več administrativnih postopkov, da
pridobi pravice nazaj.

6.2.7

Poljska

Pred kratkim je bil sprejet Zakon o javnem dobru in o prostovoljstvu. Ta določa pogoje za
vključevanje prostovoljcev v delo nevladnih organizacij. Za prostovoljca se šteje oseba, ki
opravlja neko delo samostojno ali v skupini za druge brez denarnega nadomestila zanj. Po
omenjenem zakonu lahko prostovoljci delajo za organe javne oblasti, nevladne in druge
neprofitne organizacije. Nagrade za to ne dobijo, lahko pa se jim povrnejo stroški prevoza in
izobraževanja, ki niso predmet obdavčitve. Obvezno je tudi primerno izobraževanje pred
začetkom dela. Delati pričnejo na podlagi sporazuma, ki ga sklenejo z organizacijo kjer delajo,
v primeru, da je prostovoljec tujec, mora biti ta v pisni obliki. Organizacija lahko izbira ali bo
za prostovoljca plačevala zdravstveno zavarovanje, zagotoviti pa mu mora zavarovanje za
nesreče na delovnem mestu za obdobje 30 dni, nad tem rokom pa zavarovanje krije država.
Poljska ureja z zakonom več področij skupaj – nevladne organizacije, ki delujejo v javnem
interesu, financiranje teh in prostovoljstvo. Zato podaja kriterije, kdaj lahko neka organizacija
pridobi status »javno koristne« organizacije in z namenom ugotavljanja tega statusa ustanovi
tudi poseben organ. Ravno tako postavlja okvire za komunikacijo med nevladnimi
organizacijami in vlado (upravo). Novost je tudi tako-imenovani »1%-zakon«. Ta omogoča,
da ljudje 1% dohodnine, ki bi jo sicer morali plačati državi, namenijo javno koristnim
organizacijam. Zakon skuša uvesti sodelovanje med državno upravo in nevladnimi
organizacijami na način, da se na slednje prenaša izvajanje javnih služb, kar pa posledično
pomeni njihovo izvajanje v privatnem sektorju. Nevladnim organizacijam omogoča, da svoje
storitve zaračunavajo in pri tem niso obdavčene, vendar pa le pod pogojem, da cena, ki jo
postavijok, predstavlja zgolj stroge stroške storitve.

6.2.8

Litva
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S posebnim zakonom je prostovoljno delo definirano kot prostovoljna aktivnost
posameznika brez nagrade na področjih varovanja človekovih pravic, integracije manjšin,
ohranjanja kulturnih, religioznih in tradicionalnih vrednot, izobraževanja, športa, socialnega
dela, socialnega zavarovanja in zdravstvenega varstva, nacionalne obrambe, zakonitosti in
reda, preventive na področju kriminalitete, … Le določene organizacije lahko ponujajo
prostovoljno delo (vključene so tudi politične stranke in sindikati). Prostovoljci so
posamezniki, ki delajo za družbeno korist prostovoljno brez vsake prisile in brez nagrade.
Prostovoljno delo lahko izvajajo državljani Litve, drugi državljani in osebe brez državljanstva.
Za mlade med 14. in 16. letom morajo dati privolitev starši (vsaj eden). Prostovoljci pod 18.
letom pa so podvrženi tudi postopkom, predvidenim za zaposlene glede zdravniškega
pregleda, kot to velja za delavce pod 18. letom starosti.
Prostovoljno delo je uzakonjeno s posebno resolucijo, ki jo je sprejelo Ministrstvo za socialno
varnost in delo in dekretom. Kar se tiče davčne regulative, je določeno, da mora organizacija
vsakega prostovoljca, ki dela vsaj dva dni zapored ali sodeluje v nekem dogodku več kot en
teden, prijaviti pristojnemu registru za prostovoljno delo (ime, priimek, rojstni datum, vrsta
dela, začetek in konec projekta). Če to zahteva organizacija ali prostovoljec, mora biti
sklenjena med njima pisna pogodba. Ta naj bi vsebovala predvsem pravice in dolžnosti obeh
strani, določila glede povračil stroškov (potni, nastanitev, hrana), varstva pri delu, način
reševanja sporov,… Nadalje je obvezno usposabljanje prostovoljca pred začetkom dela –
prostovoljec mora biti informiran o svoji vlogi, vrsti dela, o varnosti pri delu. Dekret vsebuje
tudi vzorec pogodbe.
Povračila stroškov so določena tako, da so kriti naslednji stroški:
•
•
•
•
•
•
•

potni stroški od doma do »delovnega mesta«,
nadomestilo za prehrano, če prostovoljno delo traja najmanj 4 ure od 24 ur,
stroški nastanitve, če prostovoljno delo traja več kot 24 ur in/ali v kraju, ki ni kraj
prebivališča prostovoljca,
stroški za elektronsko pošto in telefon, če delo izvaja preko svojih naprav,
stroške za zavarovanje za nesrečo pri delu in zdravstveno zavarovanje (v okviru
pogodbe),
stroške, povezane s potmi, vozne karte, transport prtljage, skladiščenje,
stroške izobraževanja, ki so povezani s prostovoljnim delom.

Stroške povrne organizator prostovoljnega dela, nekateri so določeni že z drugimi predpisi,
ostali pa se povrnejo na podlagi izkazanih potrdil. Plačilo teh stroškov ni obdavčeno, če so
določeni v pisni pogodbi in so skladni s predhodno navedenimi pogoji. Sicer pa so obdavčeni.
Zdravstveno in nezgodno zavarovanje je stvar dogovora med prostovoljcem in organizacijo.
Kar se tiče zdravstvenega zavarovanje za prostovoljce, ni posebnega režima. Prostovoljcem,
ki gredo v tujino, prenehajo tudi vse pravice v zvezi z brezposelnostjo in družinskimi dodatki
oziroma pravicami.

6.2.9

Romunija

Romunski zakon o prostovoljstvu definira prostovoljstvo kot aktivnost posameznikov, ki je
družbenega pomena v določenem zakonskem okviru, ki je drugačen od delovne in civilne
zakonodaje, ki obravnava plačano delo. Kot prostovoljno delo se razume delo v korist drugih
(socialno delo, znanstveno, humanitarno, religiozno) in je različno od reguliranega plačanega
dela.
Zakon določa temeljne pravice prostovoljcev in zagotavlja, da so ustrezno zaščiteni.
Prostovoljno delo je organizirano s strani javnih in zasebnih neprofitnih organizacij, prav tako
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pa tudi skozi mednarodne mladinske prostovoljske programe, ki jih sprejemajo
decentralizirane strukture v tesni zvezi z nacionalnimi oblastmi, pristojnimi za mladino.
Osnovni principi, ki jih določa zakon so:
•
•
•
•

sodelovanje prostovoljca temelji na njegovi svobodno izraženi volji,
aktivna udeležba prostovoljca v življenju skupnosti,
izvajanje prostovoljnega dela brez pričakovanja finančnega povračila,
rekrutacija prostovoljcev temelji na enakih možnostih za vse, brez kakršnekoli
diskriminacije.

Iz regulative zakona so izvzete prostovoljne aktivnosti v okviru zakonskih dolžnosti in
aktivnosti, namenjene družinskim članom in sorodstvu ali sosedom. Sodelovanje v
prostovoljnih aktivnostih ne morejo nadomestiti vojaške službe ali drugega nadomestnega
vojaškega služenja in ne morejo nadomestiti plačanega dela (predstavljati ekvivalenta
plačanemu delu).
Prostovoljno delo mora biti urejeno v medsebojni pisni pogodbi med prostovoljcem in
organizacijo, ki uživa delo prostovoljca, in sicer na podlagi svobodne pogodbene volje.
Organizacija je lahko pravna oseba javnega ali zasebnega prava. Zakon prepoveduje sklenitev
pogodbe z namenom izogniti se delovni pogodbi (pogodbi o zaposlitvi) ali pogodbe, ki
vsebuje tudi finančno nagrado. Tovrstne pogodbe so nične.
Potrebno pa je poudariti, da se zakon nanaša zgolj na državljane Romunije. Prav tako so iz
režima izvzete nevladne organizacije, ki nimajo pravnega statusa in taka organizacija ne sme
podpisati pogodbe s prostovoljcem (torej jih tudi ne sme angažirati).
Pogodba o prostovoljnem delu mora vsebovati naslednje pravice prostovoljca:
•
•
•
•
•
•
•
•

da aktivno sodeluje v programu, za katerega je bila pogodba sklenjena,
da izvaja delo v skladu s svojimi profesionalnimi sposobnostmi,
da glede na naravo dela uživa varstvo pri delu in varstvo zdravja pri delu,
da je zavarovan za primer nesreče pri delu in poklicne bolezni, ki izhaja iz prostovoljnega
dela; če to ne pokriva v celoti stroškov zdravljenja, je te dolžna poravnati organizacija, ki
ima korist od prostovoljčevega dela,
da prejme potrdilo o opravljenem prostovoljnem delu z navedbo spretnosti in znanja, ki
jih je pridobil s prostovoljnim delom,
da mu organizacija povrne vse stroške v zvezi s prostovoljnim delom, določene v
pogodbi,
da njegov delovni čas ne škoduje njegovemu zdravju,
da prejme ustrezna priznanja in nazive v skladu z zakonom.

Dolžnosti prostovoljca so:
•
•
•
•

da
da
da
da

izvaja v pogodbi sprejete dolžnosti,
varuje zaupnost podatkov, ki jih pridobi med delom,
se udeleži programov usposabljanja,
skrbno ravna s sredstvi, ki so mu zaupana v zvezi z delom.

Namesto prostovoljca, ki je pogodbo podpisal, ne more nihče drug opraviti tega dela.
Pogodba se lahko spremeni na pismeno pobudo katerekoli stranke. Zahtevo je potrebno
podati v roku 15 dni potem, ko so nastopile okoliščine, ki terjajo spremembo pogodbe. Možno
je tudi, da zaposleni v organizaciji opravlja prostovoljno delo. Prostovoljci – gasilci niso
vključeni v ta zakon in zanje velja posebna ureditev.
Povračilo stroškov prostovoljcu ni podvrženo davkom. Zavezanec za plačilo stroškov je
gostiteljska organizacija. Nevladne organizacije morajo zavarovati prostovoljce za primer
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nesreče pri delu in za primer povzročitve škode tretjim (problem pa je, da nobena
zavarovalnica ne nudi takih zavarovanj).
Glede pravic iz naslova brezposelnosti ni nobenih pravil. Ker se nobena obveznost glede
nezaposlenega prostovoljca ne nanaša na to, ali prostovoljno dela ali ne, kaže, da lahko
prejemajo podporo tudi, če delajo prostovoljno.

6.2.10 Češka
Češka je pred nedavnim sprejela Zakon o prostovoljnem delu. Zakon navaja področja, na
katerih prostovoljec dela (pomoč nezaposlenim, socialno šibkim, drugače prizadetim…; pomoč
ob naravnih nesrečah, pri izboljševanju okolja, varstvu kulturne dediščine…; sodelovanje pri
izvajanju razvojnih in mednarodnih programov). Zakon iz prostovoljnih aktivnosti izključuje
aktivnosti, ki zadovoljujejo osebni interes, plačane aktivnosti in aktivnosti, ki so izvajane v
okviru zaposlitvene pogodbe ali članske pogodbe. Državni organi in organi lokalnih oblasti
lahko koristijo prostovoljno delo, če se to izvaja na področjih, ki jih opredeljuje zakon.
Prostovoljec je lahko oseba nad 15 leti, če se izvaja prostovoljno delo v domovini in nad 18
leti, če gre za tujino. Zakon loči kratkotrajno in dolgotrajno prostovoljno delo (nad tri
mesece). Nadalje definira tudi pošiljajočo in gostujočo organizacijo. Pri rekrutiranju
prostovoljcev velja princip enake obravnave (enakega dostopa), razen, če narava
prostovoljnega dela tega ne dopušča. Prostovoljno delo ne sme nadomeščati plačanega dela.
Prostovoljno delo se izvaja na podlagi pogodbe, sklenjene s pošiljajočo organizacijo. V
primeru dolgotrajnega prostovoljstva ali dela v tujini, mora biti pogodba pisna. Zakon navaja
obvezne sestavine pogodbe:
•
•
•
•
•
•
•
•

obvezno usposabljanje pred začetkom dela,
policijsko potrdilo, ki ne sme biti starejše od treh mesecev, da zoper prostovoljca ne
poteka nobena preiskava zaradi kaznivega dejanja (glede na naravo prostovoljnega dela),
zdravniško potrdilo, ki izkazuje, katerih del prostovoljec ne more opravljati zaradi svojega
zdravstvenega stanja,
glede na naravo prostovoljnega dela dokazilo, da je bil prostovoljec seznanjen z vsemi
nevarnostmi (bolezni, malarija) na področju, kamor odhaja,
opis dela, kraja dela in obsega delovnih ur,
določila glede povrnitve stroškov,
določilo glede povrnitve stroškov, investiranih v prostovoljca, če ta predčasno prekine
prostovoljno delo,
za dolgotrajno prostovoljno delo se lahko sklene tudi pokojninsko zavarovanje za
minimalno osnovo.

Pošiljajoče organizacije so registrirane pri Ministrstvu za notranje zadeve in sicer na podlagi
prošnje akreditacijskega komiteja, ki je posvetovalno telo sestavljeno iz predstavnikov
različnih ministrstev, med katerimi je tudi predstavnik vladnega sveta za nevladne
organizacije. Registracijo (akreditacijo) dobi pošiljajoča organizacija, ki izpolnjuje določene
pogoje in je zmožna organizirati in izpeljati prostovoljno delo v skladu s tem zakonom.
Pošiljajoča organizacija mora prostovoljca zdravstveno zavarovati, prav tako ga mora
zavarovati tudi za primer povzročitve škode. Pošiljajoča organizacija mora z gostiteljsko
organizacijo skleniti tudi pogodbo, v kateri so podrobno določeni pogoji prostovoljnega dela.
V kolikor pošiljajoča organizacije na zmore več izpolnjevati zahtevanih pogojev, se jo lahko
izbriše. Ministrstvo pa pošiljajoči organizaciji nudi finančno podporo pri zavarovalnih premijah,
delu stroškov za usposabljanje in pri plačilu pokojninskega zavarovanja za dolgotrajno
prostovoljno delo. Tekom koledarskega leta so ti zneski dani pošiljajoči organizaciji vnaprej,
ob koncu leta pa jih obračuna glede na dejanske stroške. Zakon prinaša tudi spremembe
(amandmaje), ki se nanašajo na položaj prostovoljcev v socialnem, zdravstvenem in
pokojninskem zavarovanju ter davčnem sistemu.
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6.2.11 Hrvaška
V septembru 2003 so na Hrvaškem pripravili prvi osnutek predloga zakona o volontiranju, s
katerim urejajo dogovorno (formalno) prostovoljno delo. Zakon opredeljuje volonterske
usluge kot usluge, katerih nudenje je zakonsko dopuščeno in se nudijo drugi osebi, za
dobrobit druge osebe ali obče dobro, prostovoljno in brez nadomestila. Našteva več vrst
prostovoljnega dela, ki so izvzete iz režima zakona:
•
•
•
•
•
•

prostovoljno delo na podlagi zakonske prisile ali siceršnje dolžnosti posameznika,
prostovoljno delo, ki ima za cilj zadovoljevanje kakšnega osebnega interesa ali pridobitve
neke koristi,
delo v okviru delovnega razmerja,
delo neplačanih pripravnikov (volonterjev),
služenje vojaških obveznikov v okviru civilnega služenja vojaške obveznosti,
delo prostovoljca, ki nudi usluge članom svoje družine.

Prostovoljec je fizična oseba, starejša od 15 let, ki nudi volonterske usluge na podlagi svojega
znanja, spretnosti in sposobnosti. Dogovor o volontiranju z mladoletno osebo se lahko sklene
le s pisno privolitvijo zakonitih zastopnikov. V zvezi z mladoletniki se upoštevajo tudi predpisi
o delovnih razmerjih, ki se nanašajo na delo in lahko ogrozijo mladoletnikovo zdravje in
razvoj.
Uporabnik oziroma koristnik volonterskih uslug je lahko fizična ali pravna oseba. Organizator
volonterskih uslug pa je neprofitna pravna oseba, enota lokalne samouprave ali telo državne
oblasti, ki organizira volonterske usluge. Ni pa možen dogovor o volontiranju za nudenje tistih
uslug, ki jih posameznik organizatorju volonterskih uslug nudi ali je nudil v okviru delovnega
razmerja, kakor tudi dogovor o nudenju volonterskih uslug z organizatorjem volonterskih
uslug v okviru gospodarskih dejavnosti.
Prostovoljec ima pravico do povračila razumnih stroškov za svoje prostovoljno delo, kar se ne
šteje kot plača ali nadomestilo za opravljeno delo. Kot razumni stroški se štejejo stroški v
znesku, ki predstavlja limit, do katerega delodajalci niso dolžni plačati davek na dobiček, ali
limit do katerega delavci niso dolžni plačati dohodnine, in ki nastane v zvezi s prostovoljnim
delom.
Dogovor o volontiranju se lahko sklene za določen ali nedoločen čas. Če čas ni opredeljen, se
šteje, da je sklenjen za nedoločen čas, če prostovoljno delo obsega več kot 50 ur v treh
mesecih. Če obsega prostovoljno delo več kot 20 ur tedensko, ima prostovoljec pravice do
odmora in dopusta skladno s predpisi, ki urejajo delovna razmerja. Pisna oblika dogovora ni
predpostavka za sklenitev dogovora. Na zahtevo prostovoljca pa mora organizator temu
izročiti pisno potrdilo o sklenjenem dogovoru, ki mora vsebovati oznako strank, mesto, na
katerem se dela, opis dela, delovni čas, pravice in obveznosti obeh strank, trajanje in način
prenehanja dogovora. Pravice in dolžnosti prostovoljca so taksativno naštete. Pravice so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

da je seznanjen z nevarnostmi v zvezi z delom,
do varnosti pri delu,
da je pisno obveščen o pravicah, ki mu pripadajo kot prostovoljcu,
do nediskriminatornega obravnavanja ne glede na raso, spol, …
do enakega obravnavanja glede na zaposlene,
do nadomestila vseh razumnih stroškov,
do primernega uvajanja in izobraževanja v zvezi z delom,
do odsotnosti iz opravičenega razloga,
do soodločanja v zadevah, ki se tičejo njegovega prostovoljnega dela,
do volonterske knjižice, ki je javna listina, katere vsebino predpiše Ministrstvo za
pravosodje, vanjo pa je organizator prostovoljnega dela dolžan vpisati podatke o
opravljenem prostovoljnem delu.
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Dolžnosti prostovoljca pa so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

da ob sklepanju volonterskega dogovora obvesti organizatorja o morebitnih boleznih in
drugih okoliščinah, ki ga lahko ovirajo pri prostovoljnem delu ali lahko ogrožajo življenje
ali zdravje oseb, s katerimi bi delal,
prostovoljno delo opravljati v skladu z zakonom in akti ter navodili organizatorja
volonterskih uslug,
prostovoljno delo opravljati skrbno, če gre za strokovno delo, pa v skladu s pravili te
stroke in profesionalne etike,
prostovoljno delo z ljudmi opravljati nediskriminitorno glede na raso, spol,…,
paziti na interese organizatorja volonterskih uslug,
prostovoljno delo mora opravljati sam, ne more ga prenesti na koga drugega,
izogibati se konfliktu interesov ter varovati poslovne skrivnosti organizatorja volonterskih
uslug,
sodelovati v uvajanju (izobraževanju),
pravočasno obvestiti organizatorja o prekinitvi dogovora,
na zahtevo organizatorja podati poročilo o prostovoljnem delu,
da brez posebnega pooblastila organizatorja javno ne nastopa v njegovem imenu.

Prostovoljcu pripadajo naslednje pravice iz socialnega zavarovanja:
•

•
•

pravica do zavarovanja za primer invalidnosti ali telesne poškodbe v zvezi s prostovoljnim
delom – zavarovanje plača organizator volonterskih uslug (ena možnost je, da je plačnik
tega zavarovanja Republika Hrvaška, druga pa, da se to zavarovanje uredi na način, kot
je to urejeno za prostovoljne gasilce);
pravica do zdravstvenega zavarovanja, zavarovanje pa mora plačati organizator
prostovoljnega dela (varianta, da zavarovanje plača Republika Hrvaška);
prostovoljec zaradi prostovoljnega dela ne izgubi pravic iz zavarovanja za primer
brezposelnosti.

Zakon določa še primere odgovornosti za škodo, ki nastane prostovoljcu med prostovoljnim
delom, ali ki jo povzroči prostovoljec – ta pravila so skladna s splošnimi obligacijskimi pravili
glede povrnitve škode. Za prostovoljce iz tujine, ki prostovoljno delajo na Hrvaškem, ni
potrebno delovno dovoljenje.

6.2.12 Mednarodne smernice
Pri pripravi predloga zakona so bile upoštevane mednarodne smernice, ki izhajajo iz
naslednjih dokumentov:
Evropska
konvencija o spodbujanju dolgoročne nadnacionalne prostovoljne
službe za mladino577 ureja prostovoljno službo mladih, ki opravljajo prostovoljno službo v
drugi državi, položaj organizacij, ki prostovoljce pošiljajo in sprejemajo in določajo
koordinacijski organ. Temelji ureditve:
•
•
•
577

starost ob začetku prostovoljne službe med 18 in 25 let,
za vse dejavnosti se sklene pogodba (ureja dolžnosti organizacije, ki pošilja in
organizacije, ki sprejema, pravice in dolžnosti prostovoljca, kritje stroškov, zavarovanja,
trajanje in pogoje opravljanja prostovoljne službe, izdaje potrdila o udeležbi),
zdravniško potrdilo: organizacija, ki pošilja prostovoljca mora zagotoviti zdravniško
potrdilo,

Convention on the Promotion of a Transantional Long-term Voluntary Service for Young people, ki jo
je sprejel Svet Evrope 11.5.2000 v Strasbourgu (http://conventions.coe.int).
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• usposabljanje prostovoljca: organizacija, ki pošilja in organizacija, ki sprejema
prostovoljca morata zagotoviti usposabljanje prostovoljca za delo. Seznaniti pa se mora
tudi s temeljnimi zakonskimi določbami, socialnim in gospodarskim ustrojem sprejemne
države; uvajanje v jezik, kulturo in zgodovino sprejemne države,
• pravice prostovoljcev:
a) sprejemna organizacija zagotovi prostovoljcu hrano in stanovanje,
b) prostovoljec mora imeti možnost za ustrezno jezikovno, medkulturno in poklicno
usposabljanje (zagotoviti je potrebno sredstva),
c) vsaj en poln dan v tednu prosto, najmanj en tak dan v mesecu izbere
prostovoljec,
d) pravica do zneska za žepnino (o znesku se dogovorita sprejemna organizacija in
organizacija, ki pošilja prostovoljca),
e) te pravice so priznane v okviru sprejemne države.
• finančna pravila in predpisi: finančna podpora dejavnosti se zagotavlja iz naslednjih virov:
a) s prispevki javnih krajevnih, regionalnih in državnih organov ter mednarodnih
organizacij in koordinacijskih organov, ki so imenovani v državi,
b) s prispevki priznanih nepridobitnih organizacij,
c) s prispevki zasebnih podjetij,
d) z osebnimi ali drugimi prispevki.
Dani prispevki ne zavezujejo k pridobitni dejavnosti za gospodarsko družbo ali k
oglaševanju zanjo.
• zavarovanje proti tveganju: tveganja za primer bolezni, nesreče, kakor tudi civilne
odgovornosti se krije skladno z notranjo zakonodajo ali z dvostranskimi ali večstranskimi
sporazumi, ki veljajo med zadevnima državama; če pa teh ni, pa z osebnim
zavarovanjem, ki ga sklene in plača prostovoljec sam ali druga oseba v njegovem imenu.
Raven teh dajatev mora ustrezati standardom, določenim z notranjo zakonodajo ali z
dvostranskimi ali večstranskimi sporazumi. Vsaka pogodbenica z izjavo, naslovljeno na
generalnega sekretarja Sveta Evrope, nakaže sredstva za kritje tega tveganja;
• potrdila: sprejemna država na zahtevo prostovoljca med trajanjem prostovoljne službe in
ob koncu programa prostovoljne službe izda potrdilo o udeležbi skladno z vzorcem, ki ga
predpisuje konvencija;
• administrativne formalnosti: podpisnice konvencije si prizadevajo odpraviti
administrativne ovire, ki omejujejo prosto gibanje prostovoljcev; začasno dovoljenje za
bivanje naj bi prostovoljec pridobil na podlagi predložitve pogodbe, ki so jo podpisale tri
podpisnice, in osebne izkaznice;
• vsaka država imenuje koordinacijske organe, ki opravljajo naloge, opisane v konvenciji.
Univerzalna deklaracija o prostovoljstvu, ki je bila pod okriljem mednarodne zveze za
prostovoljno delo (IAVE - International Association for Volunteer Effort) sprejeta na 16.
svetovni konferenci prostovoljcev v Amsterdamu na Nizozemskem leta 2001 v okviru
mednarodnega leta prostovoljcev (http://www.iave.org/resources_udecl.cfm). Prostovoljstvo
vidi kot enega temeljnih kamnov civilne družbe, saj oživlja najplemenitejša stremljenja
človeštva - prizadevanja za mir, svobodo, priložnost, varnost in pravičnost za vse ljudi. V dobi
globalizacije in nenehnih sprememb, ko postaja svet manjši in bolj zapleten, dogajanja v
njem pa bolj soodvisna, prostovoljstvo daje
•
•
•

priložnost za podpiranje in krepitev človeških vrednot, skupnosti, skrbi in pomoči,
posameznikom kot članom skupnosti, ki se vse življenje učijo in rastejo, možnost za
uveljavitev njihovih pravic in odgovornosti ter uresničitev vseh njihovih človeških
potencialov,
možnosti za premoščanje razlik, ki nas ločujejo, da lahko živimo skupaj v zdravih,
zadovoljivih skupnostih, da skupaj delamo in iščemo inovativne rešitve za svoje skupne
probleme in oblikujemo svoje skupne usode.

Deklaracija podpira pravico vseh žensk, moških in otrok, da se svobodno združujejo ob
prostovoljnem delu ne glede na svojo kulturno in etnično pripadnost, vero, spol, zdravstveno
stanje in družbeni ali ekonomski položaj. Vsi ljudje na svetu bi morali imeti pravico svobodno
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nuditi svoj čas, nadarjenost in energijo drugim posameznikom in skupnostim za
posamično ali skupinsko delovanje, ne da bi za to pričakovali denarno poplačilo. Prostovoljno
delo naj bi tako:
•
•
•
•
•
•

k sodelovanju spodbujalo celotno skupnost, ker bo prepoznalo njene težave in se lotilo
njihovega reševanja,
posojalo glas tistim, ki ne morejo govoriti sami zase,
omogočalo drugim vključevanje v prostovoljno delo,
dopolnjevalo, vendar ne nadomestilo odgovorno delovanje drugih sektorjev in delo
plačanih delavcev,
omogočalo ljudem pridobivanje novega znanja in spretnosti ter najboljši možen razvoj
njihovih osebnih potencialov, samozaupanja in ustvarjalnosti,
podpiralo solidarnost v okviru družine, skupnosti, države in sveta.

Odgovornost prostovoljcev ter organizacij in skupnosti, prek katerih delajo pa je, da:
•
•
•
•
•

ustvarjajo okolja, v katerem lahko prostovoljci s svojim delom pomembno prispevajo k
doseganju začrtanih ciljev,
določajo merila za prispevek prostovoljcev, vključno s pogoji, pod katerimi se zavezanost
organizacije in prostovoljca lahko pretrga, in razvijajo politiko vodenja prostovoljne
dejavnosti,
skrbijo za primerno zaščito prostovoljcev in tistih, katerim pomagajo, pred tveganji,
nudijo prostovoljcem primerno usposabljanje, redno vrednotenje in priznavanje zaslug,
zagotavljajo dostop in možnost sodelovanja vsakomur brez kakršnihkoli zdravstvenih,
ekonomskih, družbenih in kulturnih zadržkov.

6.3 Vzpodbudni temelji nadaljnjega razvoja prostovoljnega dela
6.3.1

Osnutek Zakon o prostovoljnem delu

Razlogi za sprejem takšnega zakona: Tako za države v razvoju kot za bogate razvite
države so značilni pojavi marginalizacije, revščine in neenakosti. Posamezniki in skupine
državljanov se vse bolj zavedajo svoje socialne odgovornosti ter se organizirajo v združenja,
znotraj katerih lahko sodelujejo pri uravnavanju življenja v svoji skupnosti. Prevzemajo
iniciative za razvijanje bolj plemenite in bolj enakopravne družbe. Organizacije in prostovoljci,
ki delujejo organizirano, predstavljajo pri tem izredne vire človeških energij, zamisli in
sposobnosti. V državah različnih sistemov je očitno, da je sodelovanje med organizacijami
civilne družbe, kamor sodijo tudi prostovoljske organizacije, in državo osnova za izboljševanje
kakovosti življenja ljudi. Kriza državne blaginje je pokazala, da država ne zmore poskrbeti za
vse in da je nujno poiskati nove socialne vire zunaj državnih institucij. V danih razmerah pa je
tudi za posameznike pomembno, da imajo skozi prostovoljno delo kot višjo obliko vključenosti
v družbena dogajanja, možnost za prispevanje v dobro skupnosti. Prostovoljstvo tako
prispeva k bolj povezani, bolj humani, stabilni in uspešnejši družbi.
Prostovoljno delo kot neizmeren potencial človeške energije, sposobnosti in idej je žlahtna
dobrina, ki se polni iz spontanih notranjih nagibov ljudi, pripravljenih svojo življenjsko
energijo razporediti tako, da jo brez pričakovanja povračila, podelijo drugim. Čeprav se
prostovoljno delo vidi zgolj kot dajanje, pa vendar po globokem življenjskem pravilu, kdor da,
se mu povrne, tudi prostovoljci večinoma ugotovijo, da se s prostovoljnim delom ne samo
praznijo, ampak se hkrati tudi povratno energetsko napolnjujejo. Kot taka spontana
izmenjava človeških energij in angažiranja se komaj zdi primerna vsebina za zakonsko
urejanje. Vendar prostovoljno delo ne teče samo po sebi. Potrebno ga je organizirati,
prostovoljce na primeren način vpeljati v delo, posebej pri delu z ljudmi je potrebno zagotoviti
prostovoljcu mentorstvo in tudi siceršnjo osebnostno podporo. Nadalje mora biti prostovoljcu
zagotovljeno tudi varstvo pri delu. Ureditev še posebno terja nevarnost nesreč pri
prostovoljnem delu, ki se dogajajo, tudi takšne s trajnimi posledicami. Velik prispevek
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prostovoljcev na eni strani kot nematerialen prispevek h kvaliteti življenja in blaginji
prebivalstva, na drugi strani pa tudi kot povsem materialni prihranek na stroških, zavezuje
državo k odgovornosti, da konkretneje zagotovi stabilnejše pogoje za delovanje prostovoljskih
organizacij, saj s tem med drugim tudi prispeva k racionalni porabi sredstev
davkoplačevalcev. Prostovoljno delo je družbeno pomembno področje, ki je v javnem
interesu, zato je nujno, da je s primerno spoštljivostjo in občutkom deležno določene
urejenosti, ki dejansko pomeni zgolj minimalno osnovo za konstruktiven razvoj tega
človeškega potenciala.
Iz predstavljenega pravnega okvira, ki že na nek način zaznamuje in določa prostovoljno
delo, pa tudi iz nacionalnih programov je razvidno, da država že v veliki meri računa tudi na
prostovoljce. Vendar prostovoljstvo še vedno ni definirano celovito, niti niso določeni osnovni
okviri pravic in položaja prostovoljca v sistemu socialne varnosti. Tudi država bi morala z
davčnim in drugim instrumentarijem vzpodbujati razvoj prostovoljskega dela.
Priprave osnutka predloga zakona: Glede na predhodno navedeno, je že nekaj časa
prisotna potreba po zakonski ureditvi prostovoljnega dela. V letu 1996 je Urad za mladino z
nekaterimi nevladnimi organizacijami že pripravljal teze za zakon o prostovoljnem delu (zakon
o organizaciji in posredovanju prostovoljnega dela). Vsebine so se pripravljale še pred
sprejetjem Evropske konvencije o spodbujanju dolgoročne nadnacionalne prostovoljne službe
za mladino in so se usmerile predvsem na dolgoročno prostovoljno delo (prostovoljno službo),
pogoje in okvire te, ter na položaj organizacij, ki bi prostovoljno delo posredovale in pogoje
za posredovanje tega dela. Po oblikovanju tez je delo zamrlo. Na podlagi primerjalno pravne
študije in izkušenj ter predlogov prostovoljskih organizacij so bile pripravljene teze za zakon o
prostovoljnem delu, ki so bile posredovane vsem pomembnejšim organizacijam na področju
prostovoljnega dela ter organizirana razprava v okviru prostovoljskih organizacij. Na podlagi
prejetih pripomb in predlogov je bil oblikovan prvi osnutek, ki je bil v razpravi med
prostovoljskimi organizacijami nato dopolnjen v drugi osnutek. Ta je bil predstavljen na 4.
kongresu prostovoljstva decembra 2003, v smislu delavnice, na katero je bil zelo velik odziv
udeležencev, tako da je bila opravljena tudi uspešna razprava. Na podlagi novih spoznanj in
predlogov je bil oblikovan tretji osnutek. Zaradi želje številnih organizacij, da je pred oddajo
predloga zakona potrebna še širša razprava, je PIC septembra 2004 v Državnem svetu
organiziral še splošno javno razpravo. Nanjo se je odzvalo okoli 50 predstavnikov nevladnih
organizacij, s strani vlade in ministrstev pa je bila udeležba zelo skromna. Javna razprava je
bila zelo plodna. Na podlagi predlogov in pripomb javne razprave in predlogov, ki so jih
posamezniki ali organizacije posredovali PICu (na spletni strani PIC-a www.pic.si je bil od
priprave tez dalje odprt forum za podajanje pripomb in predlogov v zvezi z zakonom), je bila
oblikovana končna verzija osnutka predloga zakona o prostovoljnem delu, v kateri so bile v
največji možni meri upoštevane pripombe in predlogi tako nevladnih organizacij, kot tudi
ministrstev (nekatera so podala svoje pisne predloge in pripombe). Končni osnutek predloga
Zakona o prostovoljnem delu je tudi priloga te analize in je objavljen, skupaj z vsemi
predhodnimi verzijami in potekom priprav na spletni strani PIC-a www.pic.si.

6.3.2

Nefiks

Nefiks je knjižica - neformalni indeks, s katerim se želi na podlagi evidentiranja vzpostaviti
vrednotenje neformalno pridobljenih znanj posameznikov ali skupin z namenom povečanja
participacije ter zaposljivosti mladih. Je partnerski projekt nacionalne mladinske organizacije
društva Mladinski ceh (www.mladinski-ceh.si) in Urada RS za mladino. Njegov nastanek je
prepoznana potreba po enotnem sistemu zapisovanja neformalno pridobljenega znanja in
evidentiranju udeležbe mladih na aktivnostih v Sloveniji in po svetu. V indeks se vpisujejo
znanja in dosežki. Namenjen je beleženju prostovoljnega dela v NVO, uporaben pa tudi za
beleženje obšolskih dejavnosti v šolah, za evidentiranje usposabljanja v NVO in podjetjih in
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sprotno izdelavo življenjepisa. Namenjen je dijakom, študentom, nezaposlenim in vsem
drugim mladim. Podana je tudi pobuda za vključitev Nefiksa v enotni okvir za transparentnost
kvalifikacij Europass v Sloveniji.
Ker se danes mladi ljudje poleg formalnega izobraževanja vse bolj udejstvujejo tudi pri drugih
dejavnostih, predvsem pri prostovoljnem delu na različnih področjih, je Nefix idealni
pripomoček za izkazovanje takega dela in pridobljenih znanj. Ena izmed pomembnih točk
osnutka zakona o prostovoljnem delu je namreč prav pravica prostovoljca do potrdila o
opravljenem prostovoljnem delu. Nefiks kot neke vrste zbirno potrdilo - dokument, s katerim
bo v perspektivi lahko posameznik izkazoval svoje delovne izkušnje in znanja, saj trg delovne
sile vse bolj ceni tudi znanja in izkušnje, ki niso pridobljene zgolj s formalnim izobraževanjem.
Vendar pa so se doslej pri uvajanju Nefiksa pokazale težave, ki jih bo potrebno v bodočnosti
premagati. Potrebno je namreč sodelovanje večjih in družbeno pomembnejših subjektov,
predvsem pa je problematično financiranje, saj ima Nefiks perspektivo le kot vseslovenski
projekt. Kljub velikemu trudu za sofinanciranje je namreč zaenkrat Nefiks še vedno
dokument, ki ga mora prostovoljec ali organizacija, ki ga želi prostovoljcu omogočiti, plačati.
Vsekakor bi bilo potrebno skupaj s promocijo prostovoljnega dela in vzpodbujanjem mladih za
prostovoljno delo, izpostaviti tudi dejansko stanje vse bolj uveljavljajočega se kompetenčnega
modela – ni več pomembno zgolj formalno pridobljeno znanje, za delodajalca postaja
pomembno, kako znamo neko stvar narediti in kako se znamo soočati s problemi pri delu.
Prostovoljno delo je za mladega človeka odličen vir delovnih izkušenj, izkušenj, na podlagi
katerih se zna soočati z raznimi problemi, hkrati pa prispeva tudi k njegovi osebnostni rasti.
Zato je mlade potrebno navaditi in usmeriti v pridobivanje tovrstnih veščin in kompetenc.
Eno izmed učinkovitih orodij za to je prav gotovo Nefiks.

6.3.3

Dosežki pogajanj med nevladnimi organizacijami in vlado na področju
prostovoljnega dela

Na podlagi Strategije Vlade RS za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki je bila sprejeta
v oktobru 2003, je bila oblikovna skupna pogajalska skupina za pripravo sporazuma med
Vlado RS in nevladnimi organizacijami, ki jo sestavljajo predstavniki vlade in nevladnih
organizacij. V okviru pogajalske skupine so bile oblikovane štiri delovne skupine in sicer za
civilni dialog, zakonodajo, financiranje in zaposlovanje. Komisija za zakonodajo si je kot cilj
postavila ureditev prostovoljnega dela v nevladnih organizacijah, za dosego tega cilja pa naj
bi vlada:
1. prostovoljno delo opredelila kot statistično kategorijo in ga finančno ovrednotila ter redno
statistično spremljala,
2. določila pristojno ministrstvo, ki bo odgovorno za pripravo in usklajevanje predloga
zakona o prostovoljnem delu,
3. sodelovalo pri javni razpravi in predstavitvi predloga zakona skupaj z nevladnimi
organizacijami,
4. zagotovila medresorsko usklajevanje predloga zakona o prostovoljnem delu med
ministrstvi in obravnavo na vladi,
5. usklajevala vsebine predloga z nevladnimi organizacijami, ki imajo interes sodelovati, in
predlagala usklajen predlog zakona v postopek v Državni zbor.
Nevladne organizacije pa bodo:
1.
2.

skušale vzpostaviti mrežo nevladnih organizacij, ki imajo interes za ureditev
prostovoljnega dela v nevladnih organizacijah, ter jim zagotoviti potreben servis in pomoč
pri pripravi njihovih mnenj in predlogov,
krepile izvajanje prostovoljnega dela v nevladnih organizacijah.
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Komisija za zaposlovanje je prišla do zaključkov, v katerih je izrazila podporo Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeva k pripravi zakona o prostovoljnem delu.
Tudi v predlogu Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje
2006-2010, ki je bil oktobra 2005 objavljen na spletni strani Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, je predviden sprejem zakona o prostovoljnem delu.

6.3.4

Povezovanje prostovoljskih organizacij

Kot je razvidno iz nalog, ki jih je v pogajanjih z vlado prevzela nevladna stran, je prva in
bistvena ta, da bodo nevladne organizacije poskušale vzpostaviti mrežo nevladnih organizacij,
ki imajo interes za ureditev prostovoljnega dela. Namreč, tekom priprave osnutka zakona o
prostovoljnem delu se je izkazalo, da prostovoljske organizacije (to je organizacije, ki se
ukvarjajo s prostovoljnim delom ali delujejo pretežno preko prostovoljcev) živijo vsaka zase,
se ne povezujejo, celo nasprotno – konkurirajo si. Konkurenca je seveda razumljiva preživetje organizacij velikokrat omogočajo zgolj sredstva, pridobljena na razpisih, na katerih
si organizacije konkurirajo.
Za vzpodbujanje in razvoj prostovoljnega dela pa bi bilo nujno, seveda ob podpori države, kot
jo predvideva osnutek predloga zakona, energijo prostovoljskih organizacij združiti v mrežo ali
subjekt, ki bi, nasploh in nasproti državi, zastopal interese prostovoljskih organizacij, oblikoval
kodeks etičnih načel, pomagal prostovoljskim organizacijam pri izvajanju njihovih
prostovoljskih programov in pridobivanju finančnih sredstev, varoval pravice prostovoljcev in
predlagal državi ukrepe za pospeševanje, razvoj in prepoznavnost prostovoljnega dela.
Združenje za promocijo prostovoljstva: Glede na tako stanje je bil že v letu 2004 opazen
premik v smislu vzpostavitve skupnega prostora za interese prostovoljstva. Pod okriljem
Slovenske filantropije in Društva za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela je kot
Združenje za promocijo prostovoljstva nastala spletna stran www.prostovoljstvo.org, ki je
informacijski sistem, kjer se srečujeta ponudba prostovoljnega dela in povpraševanje po
njem. V sistem je sedaj vključenih okoli 160 nevladnih in drugih prostovoljskih organizacij, kar
je nedvomno prvi korak k možnemu združevanju interesov na področju prostovoljstva. Pri
Slovenski filantropiji je bil tudi vzpostavljen Odbor za razvoj prostovoljnega dela, sestavljen iz
predstavnikov različnih nevladnih organizacij, ki je prvo tovrstno telo nevladnih organizacij za
zastopanje interesov in razvoj prostovoljstva.
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7. CILJNA PRIMERJALNA ANALIZA FINANCIRANJA, FINANČNO MATERIALNEGA POSLOVANJA IN DAVČNE UREDITVE ZA
DELOVANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ
7.1 Primerjalni pregled virov financiranja nevladnih organizacij
Skoraj vse prihodke NVO sektorja je mogoče uvrstiti v eno izmed naslednjih skupin:578
- financiranje s strani države, ki vključuje širok razpon neposrednih in posrednih oblik
financiranja,
- zasebne donacije oziroma filantropija ponavadi zajemajo darila v denarju ali naravi s
strani posameznikov, podjetij, fundacij ali drugih subjektov (v to skupino spada tudi
prostovoljno delo kot oblika filantropije),
- prihodki iz lastne dejavnosti vključujejo članarine, plačilo za storitve (pridobitna
dejavnost), prihodke od investiranja itd.
Leta 2003 je Univerza John Hopkins objavila primerjalno analizo civilne družbe 35-ih držav,
med njimi tudi 5 držav srednje in vzhodne Evrope, ki je glede virov prihodkov pokazala
naslednje:
1. prihodki od lastne dejavnosti so v skoraj vseh državah glavni vir prihodkov NVO
sektorja in sicer predstavljajo v povprečju 53% prihodkov,
2. financiranje s strani javnega sektorja predstavlja 35% prihodkov,
3. donacije predstavljajo manjši delež in sicer 12% prihodkov.
V nadaljevanju so na kratko predstavljene možne oblike financiranja NVO sektorja z
nekaterimi značilnostmi.

7.1.1

Državna podpora

Gre za podporo države NVO sektorju v širšem smislu, saj vključuje tako različne oblike
neposrednega financiranja preko proračunskih subvencij, dotacij za posebne namene in
pogodb za izvajanje določenega dela, kakor tudi vse vrste davčnih oprostitev oziroma olajšav
(glede na učinek gre v tem primeru za posredno podporo). Davčne oprostitve pomenijo
priznanje države, da NVO-ji porabljajo svoje prihodke za izvajanje nepridobitnih namenov in
pogosto v javno korist. Tako je npr. prihodek od dotacij tipično oproščen plačila davka od
dohodka. Na pomenu pridobiva neposredno državno financiranje, saj so NVO-ji kot prejemniki
državnih sredstev oziroma ponudniki v vse večji meri izvajalci socialnih storitev. Zakonodajni
okviri na splošno dovoljujejo NVO-jem pridobivanje državnih sredstev in v manjšem obsegu
tudi sodelovanje v postopkih javnega naročanja. Poleg tega so države sprejele še nekatere
druge oblike podpore NVO-jem, kot npr. posebne sklade in posebne davčne mehanizme, ki so
podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.
Trendi financiranja kažejo, da je državno financiranje drugi največji vir prihodkov NVO-jev, za
NVO-je na področju zdravstva in socialnega varstva celo poglavitni vir. Tako je npr. v letu
2003 predstavljal delež prihodkov od države v zahodni Evropi od približno 30% (Švedska,
Norveška) do preko 70% (Belgija, Irska), medtem ko je ta delež v vzhodni in srednji Evropi
med 20% (Slovaška) in 40% (Češka). V velikem številu držav EU, npr. Irski, Belgiji, Nemčiji,
Nizozemski, Franciji, Avstriji in Združenem kraljestvuk, je financiranje s strani države največji
vir prihodkov NVO sektorja. Zahodnoevropski model tako kaže na pomen socialnega
partnerstva, kjer država zagotavlja sredstva za javne službe, vendar njihovo izvajanje
prepušča NVO-jem.

578

Glej Moore D., Laws and Other Mechanisms for Promoting NGO Financial Sustainability, v USAID
Sustainability Index Overwiev, 2004, str. 42.
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7.1.2

Filantropija

Najbolj pogost mehanizem za spodbujanje donacij (v naravi ali denarju) s strani
posameznikov ali podjetij so davčne olajšave. Tako so davčne ugodnosti za donacije NVO-jem
s strani podjetij zagotovljene v vseh državah srednje in vzhodne Evrope, v večini pa tudi
olajšave za posameznike. Davčne ugodnosti pa seveda niso dovolj za spodbujanje filantropije
s strani podjetij; donatorji darujejo iz različnih razlogov in davčne ugodnosti so samo eden
izmed njih. Posebni skladi v nekaterih državah so bili ustanovljeni ravno z namenom
spodbujanja širših interesov donatorjev za donacije. Enako pomembno za stabilnost NVO-jev
je delo prostovoljcev.579
Na celotnem področju srednje in vzhodne Evrope je za NVO-je največji izziv pridobivanje
lokalnih sredstev, saj jih večina poroča o nizki ravni razumevanja in zainteresiranosti
državljanov za civilno družbo, kar posledično pomeni nizke donacije, tako v obliki finančnih
sredstev kot prostovoljnega dela. Kljub dejstvu, da so vse države uvedle davčne olajšave za
podjetja, ki donirajo NVO-jem, ostaja glavna pritožba, da dejansko donira le majhno število
podjetij. Posamezniki donirajo še težje, razloga pa naj bi bila težka gospodarska situacija in
nezaupanje v NVO sektor.
Eden od načinov zbiranja sredstev je tudi organiziranje dobrodelnih loterij. Irska dovoljuje
štiri različne oblike loterije, in sicer:580
- zasebno loterijo, ki je postala ključnega pomena kot strategija zbiranja sredstev
velikega števila dobrodelnih organizacij. Dovoljena je, če ni javno oglaševana, in je
omejena bodisi na člane določenega združenja, ki ni bilo ustanovljeno z nameni,
povezani z igrami, stavami ali loterijami, bodisi osebam, ki delajo ali prebivajo v isti
stavbi. Takšna loterija ni omejena na dobrodelne namene, prav tako niso postavljene
omejitve glede vrednosti dobitkov,
- loterijo z dovoljenjem – pristojni organ izda dovoljenje, če je loterija organizirana pod
naslednjimi pogoji: prijavitelj ne bo pridobival dobička, vrednost dobitkov ne presega
z zakonom določenega zneska, vrednost vsakega dobitka je napisana na srečki.
Prijavitelj lahko pridobi samo eno takšno dovoljenje v obdobju 6 mesecev,
- periodično loterijo – dovoljenje za organizacijo takšne loterije izda sodišče, in sicer
pod pogoji, da je organizirana za dobrodelne namene, da ne ustvarja dobička, da
skupna vrednost dobitkov ob vsaki priložnosti ne presega 500 funtov, da je vrednost
vsakega dobitka napisana na srečki, in da je za stroške porabljenih največ 40%
dohodkov. Te vrste loterije so v zadnjih letih postale zelo popularne,
- loterija kot del dogodka – dovoljena je, če je del plesa, koncerta ali podobnega
dogodka, če oseba, ki je dogodek organizirala, iz loterije ne pridobi dobička in če
skupna vrednost dobitkov ne preseže določene vsote.
Kot posebni obliki filantropije v nadaljevanju predstavljamo lokalne razvojne fundacije in
prostovoljno delo.
7.1.2.1 Lokalne razvojne fundacije
Lokalna razvojna fundacija je lokalna nepridobitna organizacija, ki zbira, upravlja in distribuira
lokalna sredstva v dobro skupnosti. Lahko rečemo, da je to organizacija, ki jo upravljajo člani
skupnosti za člane skupnosti. Je nekakšen lokalni posrednik med individualnimi in
korporacijskimi donatorji na eni in nepridobitnimi organizacijami na drugi strani. Lokalne
razvojne fundacije so neodvisne filantropične organizacije. Zbirajo, upravljajo in razdeljujejo
donacije, ki jih dobijo od velikega števila večinoma lokalnih donatorjev. Glavni cilj fundacij je
izboljšanje kvalitete življenja na določenem geografskem območju, ponavadi mesta ali občine.
Fundacije ta cilj zasledujejo z vključitvijo lokalnih prebivalcev in razdeljevanjem sredstev,
579

Če se delo prostovljcev ovrednoti kot prispevek, je razporeditev virov prihodkov drugačna, in sicer
lastni prihodki (43%), državno financiranje (27%) in filantropija (30%).
580
O'Halloran, dr. K. J., Charity Law Review in Ireland and the Challenge for the State / Third Sector
Partnership, The International Journal of Not-for-Profit Law, September 2002.
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kakor tudi z oblikovanjem partnerstva z lokalnimi podjetji, lokalnimi oblastmi in
nepridobitnimi organizacijami. Fundacije so trajne in dolgoročne predvsem zaradi
premoženja, ki ga dobivajo od različnih donatorjev in ki ga porabijo v dobrodelne namene
(finančna podpora lokalnih nepridobitnih organizacij, da bi okrepili nevladni sektor na
lokalnem nivoju, dodeljevanje štipendij revnim mladostnikom, da bi pospešili razvoj lokalne
skupnosti ipd.). Trajno premoženje fundacije daje donatorjem zagotovilo, da bo njihov
finančni prispevek imel dolgoročne učinke v skupnosti. V okviru fundacije so lahko
ustanovljeni tudi ožji skladi, sestavljeni iz premoženja, ki so ga donatorji namenili za točno
določen namen (t.i. omejena sredstva). Lokalne razvojne fundacije pridobivajo finančna
sredstva s provizijami, ki jih vlagateljem zaračunajo za upravljanje z njihovim premoženjem
ali pa dobijo sredstva od donatorjev, ki želijo neposredno podpirati dobrodelne aktivnosti. V
začetni fazi razvoja dobivajo sredstva tudi od drugih dobrodelnih skladov ali
lokalnih/nacionalnih vlad, ki želijo spodbujati njihov razvoj. Ta sredstva se potem porabijo za
projekte na različnih področjih, za katere fundacija oceni, da bodo skupnosti najbolj v pomoč
ali pa se z njimi podprejo druge organizacije, ki pomagajo skupnosti.581
Učinki lokalnih razvojnih fundacij so predvsem naslednji: povečanje osveščenosti glede
lokalnih potreb, povečanje sodelovanja pri zadovoljenju lokalnih potreb, spodbujanje
medpodročnega dialoga in partnerstva ter spodbujanje donacij posameznikov. Končno lahko
ustanavljanje lokalnih razvojnih fundacij, če so pravilno upravljane, ustvari dolgoročni lokalni
vir financiranja civilnih pobud in lokalnih NVO-jev.
Od septembra 2004 so bili lokalne razvojne fundacije ustanovljene v nekaj mestih v Bolgariji.
Štiri od teh so ustvarile skupno več kot 144.000 USD v denarju in približno 69.000 USD daril v
naravi s strani lokalnih virov. Sredstva so bila uporabljena za različne namene, kot npr.
prenovo javne osvetljave, prenovo javnega plavalnega bazena itd. Lokalne razvojne fundacije
poznata tudi Slovaška in Rusija.
7.1.2.2 Prostovoljno delo
Prostovoljno delo je ravno tako eden od pomembnih vidikov položaja NVO. Če je prostovoljno
delo ovrednoteno z vidika časovnega vložka in kot tako prikazano kot del filantropije, se
spremeni struktura prihodkov NVO sektorja (glej spredaj). Po raziskavi univerze John Hopkins
»vključitev prostovoljnega dela v skupni prihodek civilno družbenih organizacij poveča
povprečje donacij iz 12 na 30%. To odseva dejstvo, da je prispevek časa, tudi če je
ovrednoten tradicionalno po povprečni plači na področju, kjer se prostovoljno delo vlaga,
dvakrat večji kot prispevek denarja ali materiala». Od mednarodnega leta prostovoljstva v
okviru OZN leta 2001 je bilo v velikem številu držav zaznati posebno spodbujanje
prostovoljnega dela, še posebej v državah srednje in vzhodne Evrope. Pomen je bil dan
predvsem na njegov zakonodajni okvir, ki je pomemben dejavnik pri njegovem spodbujanju.

7.1.3

Prihodki od lastne dejavnosti

Ključ za dolgoročno stabilnost NVO sektorja so vsekakor prihodki od lastne dejavnosti. V
nekaterih državah ti prihodki že predstavljajo večino prihodkov NVO sektorja, npr. Madžarska
(55%), Slovaška (55%) in Poljska (60%). NVO lahko pridobiva sredstva iz lastne dejavnosti
na različne načine, npr. z zaračunavanjem dela ali vseh stroškov za svoje storitve, s
pridobitno dejavnostjo, ki je povezana s poslanstvom NVO-ja ali z nepovezano pridobitno
dejavnostjo.582 V tem okviru je najpomembnejše vprašanje, ali je NVO-jem dovoljeno
opravljanje pridobitne dejavnosti; z nekaterimi omejitvami je dovoljeno v večini držav.
Nadalje je v mnogih državah prihodek od pridobitne dejavnosti neobdavčen, čeprav v
omejenem obsegu. Prav tako je v skoraj vseh državah neobdavčena članarina.
581
582

Za podrobnejše informacije glej Analiza Lokalne razvojne fundacije, PIC 2004.
Glej R. Holloway, Towards Financial Self-Reliance, Aga Khan Foundation, London 2001, str. 31.
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7.1.3.1 Pridobitna dejavnost583
Večina držav dovoljuje vsaj nekaterim NVO-jem izvajanje pridobitne dejavnosti. Večina
zakonodaj to pogojuje z namenom dejavnosti, ki mora biti podpora ciljem organizacije,
vsebovanih v ustanovitvenih aktih. Tako lahko na Hrvaškem društvo izvaja pridobitno
dejavnost, ki je določena v ustanovitvenih aktih in je potrebna za doseganje namena društva.
Ustanove lahko izvajajo pridobitno dejavnost z namenom povečanja vrednosti premoženja,
vendar pa je to premoženje lahko uporabljeno samo za izvajanje ciljev ustanove. V Bosni in
Hercegovini je ustanovam in skladom eksplicitno dovoljeno izvajanje pridobitne dejavnosti, če
je dohodek uporabljen samo v podporo ciljev, opredeljenih v ustanovitvenih aktih. Romunski
zakon dovoljuje društvom in ustanovam neposredno izvajanje pridobitne dejavnosti, če je ta
postranskega pomena in povezana s primarnim namenom organizacije. V Bolgariji lahko
nepridobitne ustanove in društva izvajajo to dejavnost, če je povezana z glavno dejavnostjo
organizacije, opredeljeno v ustanovitvenem aktu in če je dohodek iz pridobitne dejavnosti
uporabljen za doseganje namena organizacije. Malce drugačen pristop imajo Poljska,
Madžarska in Albanija. Tako se na Poljskem nevladne organizacije lahko ukvarjajo s
pridobitno dejavnostjo, če je njihov glavni namen javno koristen. Albanski zakon določa, da
nepridobitne organizacije lahko izvajajo pridobitno dejavnost zaradi uresničevanja svojega
namena. Ta dejavnost mora ustrezati namenu organizacije, mora biti opredeljena kot vir
dohodka in ne sme biti primarni namen organizacije. Češka zakonodaja prepoveduje izvajanje
pridobitne dejavnosti ustanovam in skladom, dovoljuje pa drugim oblikam NVO-jev, podobna
je zakonodaja Slovaške. V Makedoniji ustanove in društva ne smejo neposredno izvajati
pridobitne dejavnosti. Če hočejo takšno dejavnost izvajati, morajo ustanoviti ločeno
gospodarsko družbo, ki pa je podvržena istemu davčnemu sistemu kot druge komercialne
družbe. Podobno ureditev poznata Litva ter Bosna in Hercegovina za društva.
Avstrija in Luksemburg zahtevata, da javno koristna organizacija izvaja samo tisto pridobitno
dejavnost, ki je nujno potrebna za uresničitev namenov, določenih v ustanovitvenih aktih, kot
npr. športni dogodki, razstave itd. V Avstriji mora poleg tega organizacija pridobiti še
predhodno soglasje ministrstva za finance, v nasprotnem primeru lahko izgubi davčne
ugodnosti. Ministrstvo na podlagi diskrecijske pravice odloča, ali je določena aktivnost v
resnici nujno potrebna za doseganje namenov organizacije. Avstrijski in nemški model
kombinirata kocept dobrodelnega statusa in povezanosti. Dobrodelni oziroma javno koristen
status temelji na posebnem namenu organizacije, ki je lahko javno koristen za skupnost na
splošno, lahko je njen namen dobrodelna pomoč ljudem v stiski ali verski namen, udejanjanje
ciljev pa mora biti nesebično (ne za dobiček), izključno (primarno) in neposredno. Namen in
cilji morajo biti tako opredeljeni v ustanovitvenih aktih in tako tudi dejansko izvajani. Avstrija
in Nemčija poznata tri vrste ekonomske dejavnosti, in sicer bistveno (potrebna za doseganje
namena nevladne organizacije), nebistveno (za uresničitev namena ni potrebna, vendar je z
njim povezana) in škodljivo za ugodnejšo obravnavo (trgovske, industrijske, kmetijske
dejavnosti, ki niso povezane z namenom NVO-ja).
Belgijska zakonodaja ni povsem jasna, vendar je v praksi pridobitna dejavnost dovoljena,
dokler to ni glavna dejavnost NVO-ja in dokler služi njegovemu osnovnemu namenu. Na
Finskem, v Franciji, v Nemčiji, na Švedskem je nepovezana pridobitna dejavnost obdavčena s
splošno davčno stopnjo. V Italiji je takšna dejavnost dovoljena, v kolikor je namenjena
izključno uresničevanju statutornih ciljev in gre za obrobni oziroma postranski del celotne
dejavnosti. Na Nizozemskem je dovoljena, dokler se ne deli dobiček in ni to edini namen
organizacije.
7.1.3.2 Dohodki iz investicij
583

Za več informacij glede pridobitne dejavnosti in davčne ureditve glej Survey of Tax Laws Affecting
Non-Governmental Organizations in Central and Eastern Europe, ICNL, 2nd ed., Washington 2003.
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Fundacije, ki dodeljujejo sredstva, lahko velik del prihodka ustvarijo z investiranjem, in
sicer v obliki obresti, divdend ali kapitalskih dobičkov. Veliko držav srednje in vzhodne Evrope
zagotavlja popolno ali delno oprostitev plačila davka na prihodke od investiranja, samo nekaj
držav pa je ustvarilo primerno okolje za podporo ohranjanja oziroma rast ustanovitvenega
premoženja oziroma premoženjske baze.
Premoženjska baza (endowment)584 je sestavljena iz finančnega in drugega premoženja
(nepremičnine ipd.), ki zagotavlja dolgoročen obstoj organizacije. Gre za premoženje, ki je
nedotakljivo - to pomeni, da ga organizacija ne more porabiti za dotacije ali izvajanje
projektov. Prav tako organizacija premoženjske baze ne more načeti ob morebitnih finančnih
težavah, kajti v ta namen lahko ustanovi poseben rezervni sklad. Celotna baza se investira
skozi različne finančne instrumente (delnice, obveznice itd.), ki morajo biti natančno določeni
v statutu organizacije. O investicijah odloča poseben odbor. Organizacija lahko uporablja
samo donos od investicij. Tudi poraba donosa mora biti natančno opredeljena v statutu
organizacije. Gre torej za premoženje, ki se sčasoma lahko le poveča, ne sme se pa
zmanjšati. Investira se ga z namenom, da se z donosom pokrijejo stroški organizacije.
Uporaba premoženjske baze kot možnosti ustvarjanja premoženja za financiranje fundacij in
drugih organizacij v regiji srednje in vzhodne Evrope ni razširjena. Inovativen pristop je
uporabila Češka, kjer zakon od fundacij zahteva, da imajo premoženjsko bazo v višini najmanj
500.000 CZK (približno 16.000 EUR). Po spremembah iz leta 2002 lahko fundacija sedaj
uporabi več možnosti za investicije, ki potencialno prinašajo višje donose kot investicije
dovoljene v prejšnji zakonodaji. Poleg tega neobdavčene investicije sedaj vključujejo tudi
kapitalske dobičke in dobičke pri menjavi, kar naj bi omogočilo nadaljnjo rast premoženjske
baze. Istočasno zakon vsebuje pravila za varno investiranje, omejeno investiranje in določene
visoko tvegane instrumente. Fundacije so poleg tega podvržene strožjim pravilom vodenja in
zahtevam po neodvisni reviziji. Mogoče najpomembnejše pa je, da lahko fundacije sedaj
sklepajo pogodbe s profesionalnimi finančnimi institucijami za poslovanje z investicijami in
svetovanje.
7.1.3.3 Socialna podjetja
Socialno podjetje je podjetniško tveganje s socialnim namenom. Nabolj inovaitven pristop na
tem področju je pristop skupine NESsT (Nonprofit Enterprise and Self-Sustainability Team), ki
ima poseben človekoljubni investicijski sklad (NESsT Venture Fund), ki zagotavlja finančno
podporo in podporo pri usposabljanju izbranemu krogu socialnih podjetij, ki jih upravljajo
NVO-ji v srednji Evropi. Vsa podjetja so namenjena pridobivanju prihodka, ki bo omogočal
razvejitev njihove finančne baze in nadaljeval misijo nepridobitnih organizacij.

7.1.4

Sistem odstotka

Sistem odstotka temelji na ideji, da lahko davkoplačevalec določen delež svojega plačanega
davka od dohodka nameni nepridobitni, nevladni ali kakšni drugi organizaciji (npr. cerkvi).
Zakoni odstotka imajo naslednje značilnosti:
- davčni zavezanec se sam odloči, kako bo uporabil del plačanega davka,
- sredstva lahko nameni samo davkoplačevalec in ne katerikoli posameznik,
- sredstva so namenjena za podporo nekaterim nepridobitnim organizacijam (ponavadi
tistim, ki delujejo v javnem interesu), javnim institucijam, cerkvam itd.
Sistem je podrobneje predstavljen v nadaljevanju.

584

Endowment delovno prevajamo kot premoženjska baza, ker nismo našli primernejšega izraza. Vsi
ostali izrazi (ustanovitveno premoženje ipd.) ne ustrezajo popolnoma definiciji termina endowment.
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7.1.5

Sredstva iz privatizacije

Privatizacija državnih podjetij je bila zadnjih 15 let problematično področje v vseh državah
srednje in vzhodne Evrope. Češka vlada je v tem procesu razvila posebej inovativen pristop,
ki je znatno pripomogel k trajnostnemu razvoju NVO-jev. Ustanovila je namreč poseben
sklad, v katerem so se zbirala sredstva od privatizacijskih postopkov (1% od vseh postopkov),
ki so bila razdeljena ustanovam kot ustanovitveno premoženje. Tako je bilo leta 2002 iz
sklada razdeljenih 27 mio EUR 64 ustanovam. V letih 2002/2003 je bilo na Češkem več kot
300 registriranih ustanov, katerih ustanovitveno premoženje je bilo vredno več kot 80 mio
EUR.

7.1.6

Prihodki od loterije

Loterije in igre na srečo nudijo dodatno možnost za prihodke NVO sektorju. Država lahko
podpre NVO-je tudi tako, da nameni določen odstotek prihodkov od loterije za javno koristne
namene. Tako npr. na Hrvaškem država nameni 50% prihodkov od državne loterije za
podporo določenih javno koristnih namenov, kar vključuje tudi šport in civilno družbo. Od teh
dohodkov je 14% trenutno namenjenih Nacionalni fundaciji za razvoj civilne družbe, ki s temi
sredstvi financira NVO-je in skupnostne pobude. Podobno je Črna Gora vzpostavila sistem, na
podlagi katerega približno 60% dohodkov iz loterije nameni za financiranje načrtov in
programov organizacij, delujočih na področjih socialnih storitev, humanitarnih dejavnostih in
drugih javno koristnih področjih. V Makedoniji zakonodaja zagotavlja, da se 50% dohodkov
od iger na srečo uporabi za financiranje programov združenj invalidnih oseb, športa in
Rdečega križa. Za spremembo zakonodaje v zvezi loterijo si prizadeva tudi češki forum
donatorjev, in sicer za transparenten sistem razdeljevanja prihodkov od loterije za javno
koristne namene, kakor tudi za možnost fundacij, da organizirajo loterije z dobrodelnim
namenom.
V Angliji je bil 1. junija 2004 ustanovljen poseben sklad (Big Lottery Fund), ki bo razdeljeval
50% vseh prihodkov iz loterije, in sicer za dobrodelne namene, zdravje, izobraževanje in
okolje. Poleg dotacij bo lahko podeljeval tudi posojila, 60-70% sredstev sklada naj bi bilo
namenjenih civilnemu sektorju.585

7.1.7

Nacionalni skladi in fundacije

Posebne sklade namenjene podpori civilne družbe in zagotavljanju financiranja NVO-jev sta
ustanovili Hrvaška in Madžarska.
Madžarski Nacionalni civilni sklad je samostojen državni sklad, ki ga financira vlada,
ustanovljen pa je bil zaradi dejstva, da niso vsi davkoplačevalci uporabili možnosti, ki jim je bila
dana z uvedbo sistema odstotka.586 Podatki za leto 2002 so namreč pokazali, da več kot
polovica davčnih zavezancev te možnosti ni uporabila, civilne organizacije bi iz davka na
dohodek lahko pridobile sredstva v višini 11 miljard HUF, dejansko pa so dobile 5,2 milijard
HUF. Zahteva civilne družbe je bila, da se ji dodelijo celotna sredstva, ki so na voljo iz sistema
odstotka, parlament pa se je na podlagi takšne zahteve odločil, da oblikuje civilni sklad. Tako
država namenja v sklad sredstva v isti višini, kot so bila preko sistema odstotka namenjeno
civilnim organizacijam. Zakon še določa, da bo za čas, dokler iz sistema odstotka zbrana
sredstva ne bodo dosegla 0,5% polnega zneska, država nadomestila tudi razliko. Drugi viri
financiranja sklada so donacije zasebnih subjektov, sredstva iz drugih proračunskih postavk itd.
Namen sklada je zagotavljanje finančne podpore civilnim organizacijam za kritje operativnih
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Za več informacij glej www.ncvo-vol.org.uk
National Civil Fund, Act No. L. of 23 June 2003, Hungary, Summary, Equal Opportunities
Government Office, Directorate for Civil Relations, Percentage Philantropy Conference, 19-20 January,
2204, Budapest, Hungary.
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stoškov (najmanj 60% sredstev je vsako leto namenjenih za pokrivanje tega namena)587.
Preostala sredstva se porabijo v različne namene: javno koristne dejavnosti, nacionalne in
mednarodne dogodke, sodelovanje in partnerstvo v mednarodnih mrežah, raziskave,
izobraževanje itd. Sredstva so namenjena:
1. organizacijam civilne družbe (razen političnih strank, sindikatov, organizacij
delodajalcev, zavarovalniških združenj in cerkva), ki so bile registrirane pri sodišču v
letu pred objavo razpisa in izvajajo svojo dejavnost v skadu z ustanovnimi akti,
2. fundacijam (razen javnih), ki so bile registrirane pri sodišču v letu pred objavo razpisa
in izvajajo svojo dejavnost v skadu z ustanovitvenimi akti.
Organizacijsko strukturo sklada sestavljata dva glavna organa, in sicer svet sklada in kolegij.
V obeh organih so zastopani predstavniki civilnih organizacij. Svet je najvišji organ upravljanja
in sprejema odločitve o temeljnih pravilih, potrebnih za izvajanje dejavnosti sklada, o načelih
financiranja s strani sklada, o najvišjem možnem znesku, ki ga posamezna organizacija lahko
prejme na leto in drugih zadevah. Svet sprejema strateške odločitve in odloča o strukturnih
vprašanjih, medtem ko kolegij sprejema operativne odločitve, predvsem o konkretnih
prošnjah za sredstva. Sklad je začel delovati januarja 2004, njegov proračun je znašal 7
milijard HUF in po ocenah naj bi to zadoščalo za okoli 10-12.000 upravičencev letno. Za NVOje pomeni sklad novo možnost za potrebno institucionalno podporo, poleg tega z načinom
financiranja dodatno spodbuja njihove napore zato, da bi čimveč davkoplačevalcev namenilo
sredstva v okviru sistema odstotka. Po drugi strani obstajajo kritike, da je sklad tako slabo
upravljan, da bi dolgoročno lahko imel negativne učinke na NVO sektor.
Hrvaška državna fundacija za razvoj civilne družbe je bila ustanovljena z zakonom oktobra
2003, njeno poslanstvo pa je krepitev civilne družbe.588 Njene naloge so promocija in krepitev
sektorja, medpodročno sodelovanje, civilne pobude, filantropija in prostovoljno delo, kar naj
bi dosegla z izobraževanjem in publiciranjem, financiranjem, osveščevalnimi akcijami,
evalvacijo ter raziskavami in regionalnim razvojem. Ustanovitev fundacije pomeni premik od
centraliziranega sistema javnega financiranja, v katerem je najpomembnejšo vlogo igral
vladni urad za sodelovanje z NVO-ji, k bolj decentraliziranemu sistemu. Novi model
financiranja predvideva povečano vlogo večjega števila akterjev, tudi pristojnih ministrstev, in
s tem zagotavljanje pravičnejše porazdelitve odgovornosti med vladnimi strukturami. Medtem
ko so posamezna ministrstva še naprej odgovorna za financiranje in sodelovanje z NVO-ji na
področjih svoje pristojnosti, je fundacija bolj usmerjena v podporo civilnim pobudam in
programom, ki niso nujno v pristojnosti katerega od ministrstev. Fundacijo vodi upravni
odbor, ki ga sestavljajo trije predstavniki vlade, eden lokalnih skupnosti in pet predstavnikov
civilno družbenih organizacij. Financira se iz državnega proračuna, hrvaške loterije, zasebnih
donacij, prihodkov od ekonomske dejavnosti in drugih virov.
Na Slovaškem so skladi, s katerimi upravlja država, štirje (kulturni, proti drogam, telesno
izobraževanje, okolje), sredstva jim zagotavlja država, skladi pa jih razdeljujejo naprej na
podlagi razpisov.

7.2 Državna podpora589
Politika vlade oziroma države do NVO sektorja glede finančnih razmerij je v veliki meri
odvisna od njihove vloge v družbi in izvajanja državnih nalog, ki jih je država prenesla na
tretji sektor. Finančna podpora je lahko del vladne politike, ki odraža vladno pozicijo, da so
NVO-ji pomemben partner v doseganju pomembnih političnih in socialnih nalog. Ponavadi
587

Zakon operativnih stroškov ne definira. Ker razlika med operativnimi in projektnimi stroški nikoli ni
bila definira, obstaja bojazen, da državne institucije (predvsem ministrstva) ne bodo več razpisovale
projektov in bodo vse prošnje za tovrstna sredstva preusmerjale na sklad.
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Za podrobnejše informacije glej Plavša – Matić, C. in Hadži – Mićeva, K., A New Model for Civil
Society Development in Croatia, SEAL, Winter 2003 / Spring 2004, str. 43.
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takšno politiko spremlja dobro razvit sistem zagotavljanja javne podpore tretjemu
sektorju, ki je določen bodisi na najvišji ravni v zakonodaji, bodisi z vladnim političnim
dokumentom ali sporazumom med državo in NVO-ji. Javno financiranje lahko pomeni plačilo
za blago in storitve, ki sodijo v pristojnost javnega sektorja, ali podporo programskim
aktivnostim NVO-jev.
Obstajata dve temeljni obliki državnega financiranja NVO-jev:
1. neposredno financiranje – finančna podpora posameznemu NVO-ju je zagotovljena
neposredno v državnem ali občinskem proračunu in predstavlja strošek proračuna v
določenem letu,
2. posredno financiranje – ta oblika ne vključuje direktnih transferjev denarja ali
premoženja, temveč predstavlja ugodnosti, ki so jih deležni NVO-ji in jim dovoljujejo
uporabo sredstev (premoženja) za izvajanje njihovih ciljev in ne za druge finančne
obveznosti. Takšna podpora v proračunu ni prikazana kot strošek, v bistvu gre za
dohodek države, ki pa se mu država odpove. Tako npr. je pri davčnih ugodnostih,
kjer država ne pobere dela davka v korist NVO-jev. Ključni kriterij, ki ga vlade
uporabljajo za odločitev o tem, ali in v kakšni meri je določen NVO upravičen do
javnih sredstev, je javna koristnost dejavnosti NVO-ja in ne vrsta dejavnosti.
Z vidika finančne politike je bistvena razlika med javnimi funkcijami, ki jih je država dolžna
zagotavljati, in tistimi, za katere takšna obveznost države ne obstaja. Pogosto naloga postane
državna obveznost, ker jo NVO sektor dejansko že izvaja in lobira za njeno uvrstitev v
zakonodajo, država pa potem samo zagotavlja financiranje izvajanja takšne dejavnosti NVOju. Seveda pa izvajanje neke naloge, ki je zakonska obveznost države, še ne pomeni, da je
država dolžna finančno podpreti NVO, ki takšno dejavnost izvaja. Večina evropskih držav je
sprejela politiko, da je obveznost države financiranje storitve, ne glede na to, ali jo zagotavlja
država ali zasebni subjekti. Plačilo za storitve, ki niso del obveznih pristojnosti države, je
povsem odvisno od politike posamezne nacionalne ali lokalne vlade. V večini evropskih držav
so nekatere politike, povezane s socialnim in ekonomskim razvojem določene kot prioritete
posameznega ministrstva, ki pa se lahko odloči, da bo za izvajanje teh prioritet angažiralo
NVO-je. Po drugi strani je v Evropi težko najti državo, ki bi financirala izvajanje storitve, ki ne
bi bila kot prednostna naloga opredeljena na nacionalni ali lokalni ravni.
Pomembno vprašanje je, ali ima NVO prednost za izvajanje nekaterih storitev ali tekmuje z
drugimi subjekti. V večini evropskih držav NVO-ji nimajo takšne ekskluzivne pravice, in so do
financiranja upravičeni pod enakimi pogoji kot ostali prijavitelji oziroma ponudniki. Sistem
financiranja socialnih storitev v Nemčiji temelji na načelu subisdiarnosti. V skladu s tem
načelom mora biti potreba, ki se pojavi v neki skupnosti, zadovoljena s strani (neformalne)
skupnosti prizadetih oseb (npr. družine, sosedov); če ti niso sposobni oziroma usposobljeni za
opravljanje takšne storitve, jo izvajajo formalne organizacije v isti skupnosti (NVO-ji). Občina
lahko zagotovi izvajanje takšne storitve samo pod pogojem, da v okviru skupnosti ni
organizirana. Za potrebe, ki niso zadovoljene na lokalni ravni, se mora vzpostaviti sistem na
regionalni ali zvezni ravni in v tem primeru vlada ponavadi financira celotno storitev iz
proračuna. V normativnem sistemu (Madžarska) organizacija, ki zagotavlja storitve,
opredeljene kot naloge države (izobraževanje, zdravje, socialno varstvene storitve) in
izpolnjuje določene kriterije, prejema državna sredstva na osnovi števila uporabnikov storitev.
Izvajalec storitev je upravičen do sredstev ne glede na to, ali je vladna institucija, NVO ali
zasebno podjetje. Konkurenčni sistem (Anglija, Poljska) temelji na seznamu javno koristnih
dejavnosti. Ko želi vlada zagotoviti storitev s tega seznama, objavi razpis, NVO-ji in lokalne
vladne institucije (kakor tudi zasebna podjetja v primeru Anglije) pa konkurirajo med seboj za
sklenitev pogodbe. V vzhodni in srednji Evropi je problem, da je ponavadi vse javne službe
zagotavljala država. Obstoječe vladne strukture skušajo zagotoviti z njihovim izvajanjem
redne dohodke, in zato pogosto vidijo NVO-je kot tekmece in ne kot partnerje v doseganju
skupnih ciljev.
Zagovorniške organizacije ponavadi skušajo varovati oziroma zasledovati interese določene
družbene skupine. Za dosego tega cilja se večkrat zgodi, da oponirajo državi. Njihova
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učinkovitost je odvisna od tega, ali uspejo kljub državnim sredstvom ohraniti neodvisnost
od države. V nasprotju z izvajanjem storitev je v tem primeru situacija drugačna, država nima
nikakršnih obveznosti za financiranje dejavnosti zagovorniških organizacij, prav tako pa ji tega
nihče ne prepoveduje. Razlogov za njihovo financiranje je kljub temu kar nekaj: na eni strani
obstaja interes države, da potencialnim volivcem zagotovlja ustrezno politiko, ki jih zadeva; z
zagotavljanjem sodelovanja in možnostjo vplivanja na procese odločanja, država prepreči
možno nezadovoljstvo in družbene nemire. V EU je posvetovanje z interesnimi skupinami
pomemben del dobrega upravljanja, sprejemanje zakonodajnih odločitev v državah članicah
naj bi temeljilo na socialnem dialogu. Ko se država enkrat odloči, da bo podpirala
zagovorniške organizacije, je verjetno dobra praksa, da zagotovi, da je mehanizem odločanja
neodvisen od političnega vpliva. Ena od možnosti je ustanovitev delno neodvisnega organa,
ki je lahko del nacionalnega državnega aparata ali ima obliko QUANGO. Takšna telesa
ponavadi sestavljajo neodvisni strokovnjaki in predstavniki vseh parlamentarnih strank.

7.2.1 Oblike neposrednega financiranja
7.2.1.1 Subvencije
Gre za vladno financiranje, ki zagotavlja splošno podporo NVO dejavnostim in ni povezano s
kakšnim specifičnim projektom. Sredstva se lahko uporabijo za pokrivanje operativnih
stroškov ali za izvajanje določenega projekta in tako služijo kot splošna podpora NVO-jem, ki
znantno prispevajo k uresničevanju vladne politike. Takšno financiranje lahko na simbolni
ravni pomeni tudi izkazano spoštovanje javnega do civilnega sektorja in njegovih zaslug.
Takšna oblika podpore je nabolj tipična v državah srednje in vzhodne Evrope in je v fazi
zamiranja. Neposredne proračunske subvencije se namreč dojemajo kot ostanek
komunističnega sistema, organizacije, ki so uspešno lobirale v času družbenih sprememb,
imajo poseben položaj in so zato upravičene do subvencij, npr. Rdeč Križ (v skoraj vseh
državah). Subvencije niso predvidene za vse NVO-je, potencialni upravičenci so ponavadi
reprezentativne interesne skupine, organizacije, ki izvajajo določene storitve in nekaj (če
sploh) zagovorniških organizacij. Subvencije, ki jih dodeljujejo ministrstva, so ponavadi
namenjene NVO-jem, ki izvajajo dejavnosti na področju iz pristojnosti tega ministrstva. Na
Madžarskem so npr. direktne subvencije zagotovljene približno 25 organizacijam, pri tem pa
jih samo nekaj dejansko izvaja storitve ali druge oblike aktivnosti v javno korist.
7.2.1.2 Dotacije
Dotacije so v skladu z definicijo USAID »pravni instrument, ki se uporabi v primerih, v katerih
je osnovni namen prenos denarja, premoženja, storitve ali druge stvari določene vrednosti
prejemniku zaradi izpolnjevanja javnega namena podpore oziroma spodbude, določene v
zakonodaji in kjer bistvena udeležba države ni predvidena«. Dotacije ponavadi ne krijejo
operativnih stroškov, temveč so namenjene izvajanju določenih projektov, ki odražajo tuid
programske cilje vlade. Vendar madžarski Nacionalni civilni sklad dodeljuje dotacije tudi za
operativne stroške z eksplicitinm ciljem okrepitve NVO sektorja. Na Danskem lahko
prostovoljske organizacije pridobijo t.i. »osnovne dotacije«, ki niso namenjene financiranju
določenega projekta, temveč so razdeljene na osnovi kriterijev kot so namen, promet in
prihodki od lastne dejavnosti.590 Dotacije se za razliko od subvencij dodeljujejo na podlagi
odprtega postopka javnega razpisa, financirajo lahko izvajanje socialnih storitev (npr.
Nemčija, Hrvaška, Združeno kraljestvo) ali izvajanje programov državnih obveznosti v zvezi z
mednarodno razvojno pomočjo (Švedska, Danska, Nemčija).
Ta oblika financiranja ravno tako predstavlja državno priznanje vloge tretjega sektorja,
pogosto je celo kompenzacija za izvajanje nalog ali zasledovanje ciljev, ki bi jih sicer morali
590

Druga oblika na Danskem t.i. »projektne dotacije« so namenjene neposredno izvajanju določenega
projekta ali dejavnosti.
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izvajati državni organi. Dotacije se lahko izplačujejo iz proračuna (državnega ali lokalnih)
ali iz posebnih skladov, oblikovanih iz drugih virov: loterije, davkov itd. Tako npr. na
Madžarskem obstaja kar nekaj takšnih skladov, npr. sklad zaposlovanja, v katerega prispevajo
delavci in delodajalci; okoljski sklad, v katerega se stekajo davki na plin, kazni od
onesnaževalcev itd. Ti skladi zagotavljajo dotacije ne samo NVO-jem, temveč tudi lokalnim
vladam in podjetnikom na teh področjih.
Dotacije se dodeljujejo neposredno s strani vlade ali vladne agencije. V Združenem kraljestvu
je to v pristojnosti lokalnih pisarn različnih vladnih organov (npr. za zdravje, zaposlovanje,
izobraževanje itd.). Lahko pa imajo to pristojnost posebni subjekti, kot npr. na Madžarskem,
ali posebna javna fundacija, ustanovljena v ta namen v primeru Hrvaške. Nemška vlada
zagotavlja financiranje zvez NVO-jev, ki potem distribuirajo sredstva med svoje člane. Na
Poljskem je lokalna vlada glavni organ, odgovoren za razpise in sklepanje pogodb za lokalne
storitve. Tudi EU dotacije se lahko posameznemu NVO-ju dodelijo posredno preko državnih ali
lokalnih organov države članice ali pa jih direktno zagotovi Komisija ozrioma poseben sklad,
pri tem pa mora takšen projekt vedno zasledovati točno določen cilj skupne evropske politike.
Omejitve glede tega, kateri NVO-ji so lahko upravičeni do dotacij, so mogoče, npr. samo tisti,
ki imajo status javno koristne organizacije. Omejitev pa je seveda tudi področje delovanja,
čeprav je financiranje načeloma možno na vseh področjih delovanja vlade. Dotacije se
ponavadi razdelijo na osnovi razpisa in izbirnega postopka, izbirni kriteriji so ponavadi
prejšnja dejavnost NVO-ja, tehnična ustreznost predloga projekta, usposobljenost osebja, roki
za izvedbo itd. Izbirni postopek mora vsebovati varovalke za zagotavljanje ustrezne
transparentnosti in odprtosti, in sicer objavo razpisa, višine sredstev, ki so na voljo, kriterijev
za njihovo dodelitev, kakor tudi objavo odločitve in možnost pritožbe nanjo.591
Financiranje z dodeljevanjem dotacij je lahko priložnostno, kratkoročno ali dolgoročno. Boljša
možnost je ponavadi priložnostno in kratkoročno financiranje, po eni strani zato, ker se
državna administracija ne more zavezati za nekaj let vnaprej, ne da bi bili znani proračunski
cilji za ta leta, po drugi strani pa tudi zato, da NVO-ji od teh dotacij ne postanejo odvisni. O
dodelitvi sredstev se sklene pogodba, nekatere od njenih sestavin so lahko obvezne, vendar
se od pogodb za izvedbo javnega naročila razlikujejo v tem, da slednje vsebujejo tudi
posebne pogoje za izvedbo storitev.
7.2.1.3 Financiranje na podlagi sporazumov, sklenjenih med državo in NVO
sektorjem
Financiranje NVO sektorja s strani države je v nekaterih državah urejeno tudi s sporazumom. V
nadaljevanju so predstavljeni primeri nekaterih držav.

Anglija
Vlada mora na podlagi sporazuma posebno pozornost nameniti vprašanju strateškega
financiranja, ki bo zagotavljalo kontinuirano dejavnost nevladnega sektorja. V sodelovanju z
NVO-ji je vlada zadolžena za pripravo posebnega kodeksa, ki bo posameznim resorjem služil
kot načela dobrega financiranja. Kodeks bo spodbujal:
- dodeljevanje sredstev pod jasnimi in doslednimi merili,
- politiko financiranja, ki bo upoštevala cilje NVO sektorja in njegove potrebe po
učinkovitem delovanju,
- skupna, transparentna pravila za sklepanje pogodb in ocenjevanje, opredelitev
indikatorjev in ciljev, omogočanje hitrih plačil, revizijo finančne podpore, informiranje
NVO-jev glede prihodnjega financiranja kolikor zgodaj mogoče, navadno pred koncem
tekočega obdobja financiranja,
591

Tako so npr. vse EU dotacije objavljenje na spletnih straneh in razvrščene glede na področja in
upravičene prejemnike sredstev.
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- dolgoročno, večletno financiranje, kjer je to ustrezno, za spodbujanje dolgoročnega
načrtovanja in stabilnosti.
Na strani NVO-jev sporazum predvideva njihovo zavezo za:
- obdržanje visokih standardov upravljanja in ravnanja ter spoštovanje obveznosti
poročanja in odgovornosti do uporabnikov in financerjev,
- spoštovanje zakonodaje in v primeru dobrodelnih organizacij tudi spoštovanje smernic
Komisije za javno koristne NVO-je, vključno s tistimi o političnem udejstvovanju in
kampanjah,
- razvoj kvalitativnih standardov, ki ustrezajo posamezni organizaciji.
Hrvaška
Hrvaški sporazum na vladni strani predvideva naslednje naloge:
- po posvetovanju z NVO sektorjem priprava kodeksa, ki bo vključeval tudi načela
transparentnega financiranja s strani vlade in uprav lokalnih skupnosti,
- vzpostavitev, po predhodnem posvetovanju z NVO sektorjem, področij, programov in
storitev, ki jih je mogoče delno prenesti na NVO sektor in za izvedbo teh nalog predvideti
potrebna sredstva v proračunu,
- definirati model financiranja invalidskih organizacij, organizacij, ki skrbijo za starejše,
kronično bolne in socialno deprivilegirane osebe,
- vzpostavitev pogojev in standardov, ki bodo posameznikom, organizacijam in civilnim
iniciativam nudili enak dostop do vseh vrst podpore,
- s spodbudno zakonodajo omogočiti NVO-jem lastno zagotavljanje stabilnosti in
financiranja,
- oblikovati delovne skupine, ki bodo vključevale predstavnike vlade, NVO sektorja in
strokovnjakov z različnih področij, ki so predmet sporazuma. Njihova naloga bo
opredelitev meril za definiranje in vzpostavitev ustreznega pravnega okvira za pridobitev
statusa organizacije v javnem interesu, kakor tudi pravnih okvirov za dodeljevanje
sredstev, in na podlagi razpisa, izbiro programov ali projektov in nadzorovanje njihovega
izvajanja.
Financiranje NVO-jev s strani države in lokalnih skupnosti je možno na treh ravneh:
- pogodbe za večletno financiranje splošnih, javnih potreb v družbi,
- letni ali krajši projekti NVO-jev,
- manjše finančne spodbude za civilne iniciative, ki prinašajo nove ideje in nove razvojne
modele ali nove načine reševanja obstoječih problemov.
Obveze NVO-jev:
- obdržanje visokih standardov upravljanja in ravnanja v izvrševanju dolžnosti do družbe,
donatorjev in uporabnikov v zvezi z izvajanjem programov in projektov, zagotavljanjem
storitev in poročanjem,
- odgovoren pristop do pozitivne zakonodaje,
- spodbujanje transparentnega delovanja, kadar je dejavnost NVO-ja delno ali v celoti
financirana z javnimi sredstvi,
- zagotavljanje transparentnosti in možnosti nadzora pri porabi sredstev, s katerimi država
ali lokalna skupnost delno ali v celoti financira programe NVO-jev.
Estonija
Javni sektor v zvezi s sredstvi:
- priznava potrebo po spodbujanju dejavnosti nepridobitnega sektorja, dodeli nujno
potrebna denarna in nedenarna sredstva iz javnega sektorja (proračunov), kakor tudi
razvija ustrezne politike financiranja,
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- izdela davčni sistem, ki podpira razvoj civilne družbe in povečuje interes
gospodarskega sektorja za podporo nepridobitnemu sektorju ter spodbuja pridobitno
dejavnost nepridobitnega sektorja na področju glavne dejavnosti in krepi ekonomsko
osnovo civilne družbe,
- priznava in spodbuja dejavnost krovnih organizacij in predstavniških teles NVO-jev,
združenj, ki zastopajo interese žensk in manjšin, podpira razvoj infrastrukture
nepridobitnega sektorja (predvsem fizična namestitev, informacijski sistem,
usposabljanje, udeležba pri mednarodnem sodelovanju in znanstvene raziskave glede
sektorja),
- priznava zaupnost gospodarskih in drugih občutljivih informacij, ki se tičejo
nepridobitnega sektorja,
- v sodelovanju s predstavniki nepridobitnega sektorja izdela predlog kodeksa dobrih praks
financiranja, ki ne bo vključeval samo dodeljevanja sredstev, temveč tudi njihovo porabo,
poročanje in javnost takšnih informacij,
- izdela jasno strategijo za prenos storitev na nepridobitne organizacije in uporabi del tako
nastalih zmogljivosti za razvoj nadaljnjega sodelovanja.
Nepridobitni sektor pa:
- se zavezuje uporabiti dodeljena sredstva za predvidene namene, na učinkovit in
inovativen način in z dobrimi nameni ter tako doseči zastavljene cilje;
- priznava pomen kompetentnega vodenja in si prizadeva izboljšati kakovost vodenja in
delovanja v sektorju;
- v sodelovanju z organi javnega sektorja vzpostavi in izvaja sistem nadzora, obdavčitve in
poročanja glede porabe javnih sredstev;
- v sektor uvede in izvaja moderen sistem računovodstva in poročanja ter dobre
računovodske standarde;
- v sodelovanju s predstavniki javnih organov izdela standarde kakovosti za javne storitve,
ki se prenesejo na nepridobitni sektor, merila za ugotavljanje njihove učinkovitosti in
načela odgovornosti izvajalca storitev ter tem načelom sledi v zagotavljanju javnih
storitev;
- uporabi razpoložljiva sredstva za spodbujanje prostovoljnega dela in vključitve ljudi v
reševanje globalnih problemov s prostovoljnimi akcijami ter organizira sodelovanje
prostovoljcev z javnim sektorjem;
- aktivno išče dodatna sredstva v državi ali tujini za zagotavljanje javnih storitev, spodbuja
idejo dobrodelnega dela;
- sodeluje z državo v načrtovanju njenih kapacitet na katerem koli področju.
7.2.1.4 Javna naročila
Pri javnem naročilu gre za državni odkup dobrin in storitev, ki jih zagotavljajo NVO-ji.
Ponavadi zakonodaja ne omejuje kroga potencialnih ponudnikov, in so lahko ponudniki v
postopkih javnega naročanja tako NVO-ji kot zasebni sektor. NVO-ji so ponavadi pogosteje
izvajalci socialnih kot drugih storitev, tako so npr. v Nemčiji NVO-ji glavni izvajalci socialnih
storitev. Bolgarski NVO-ji ne morejo neposredno prevzemati naročil, lahko pa v ta namen
ustanovijo ločen gospodarski subjekt. Na Hrvaškem imajo lokalne oblasti pristojnost sklepanja
pogodb za izvajanje komunalnih storitev s fizičnimi ali pravnimi osebami. Na Poljskem je
NVO-jem dana možnost konkuriranja z javnimi izvajalci na podlagi zakona o javno koristni
dejavnosti. Na Švedskem imajo prostovoljske organizacije možnost sodelovanja v naročilih za
izvajanje socialnih storitev (npr. varstvo otrok, izobraževanje, pomoč na domu).
Bistvena težava, s katero se NVO-ji soočajo pri tej obliki financiranja, je, da gre pri večini
javnih naročil za velike vrednosti in je zato NVO-jem težko izpolnjevati vse pogoje, ki so
predpisani za ponudnike. Poleg tega se javno naročilo pogosto dojema kot nezdružljivo z
nepridobitno usmerjenostjo NVO-jev. Možna rešitev je madžarski primer, kjer obstaja
možnost sklenitve posebne t.i. javno koristne pogodbe, na podlagi katere lahko »prednostno
javno koristne organizacije« zagotavljajo javne službe. Madžarska ima dve kategoriji javno
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koristnih organizacij, in sicer navadne in prednostne, ki imajo posebno pogodbo z državno
agencijo, s katero so pooblaščene za izvajanje javnih služb. Takšna pogodba jim daje
poseben status, kakor tudi dodatne davčne in druge ugodnosti. Čeprav ima takšen status
samo 6% NVO-jev, predstavlja pomemben razvoj razmerij med državo in civilnim sektorjem,
saj zagotavlja transparentno pravno podlago za izvajanje javnih služb s strani NVO-jev, ker bi
sicer ti težko uspešno sodelovali v postopkih javnega naročanja.
7.2.1.5 Normativna podpora – sistem koncesij
Sistem normativne podpore je v določeni meri podoben sistemu javnih naročil za izvajanje
socialnih storitev. Gre za povrnitev stroškov NVO-ju, ki izvaja storitve na področju
zdravstvenega varstva ali izobraževanja, sredstva pa se določijo na podlagi dejansko
opravljene storitve. Posamezniki imajo pravico do proste izbire izvajalca, ki je lahko tudi NVO,
temu pa država naknadno povrne stroške. Običajno je v ta namen z državnim organom
sklenjena ustrezna pogodba oziroma NVO pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki ga
izda državni organ. Takšen sistem je uveljavljen na Madžarskem, kjer NVO lahko ustanovi
institucijo za socialne storitve na podlagi pogodbe s pristojnim ministrstvom. Znesek povračila
je omejen na višino, do katere je za izvajanje enake dejavnosti upravičena državna institucija,
in je določen v letnem proračunu. Podoben je sistem na Hrvaškem, kjer šole, zdravstvene
ustanove in podobni izvajalci najprej dobijo dovoljenje določenega organa in potem sklenejo z
njim pogodbo o zagotavljanju storitve.
7.2.1.6 Vavčerji
Uporaba vavčerjev izraža tendenco modernizacije in tržnega pristopa tudi na področju
socialnovarstvenih storitev. Ta model je posebej uspešen v skandinavskih državah. Bistvo je,
da občina vsem prebivalcem dodeli vavčer za storitve, ki so v njeni pristojnosti, prebivalci pa
sami izberejo primernega izvajalca. Takšen sistem po eni strani pomeni odpravo sporov o
tem, kdo je najugodnejši izvajalec določene storitve, po drugi strani pa daje pomembno vlogo
prebivalcem, saj sami prevzamejo odgovornost za izbiro izvajalca. Sistem tako zasleduje dva
cilja: razširitev pravice izbire uporabnika storitev in povečanja kakovosti storitev zaradi
konkurenčnosti. Posameznik, ki je upravičen do določene storitve, jo izkoristi tako, da za
plačilo uporabi vavčer. Prejemniki vavčerja so lahko vsi prebivalci ali skupine s posebnimi
potrebami.
V nekaterih občinah so prevladujoči izvajalci storitev zasebni ponudniki, v drugih pa
prostovoljske organizacije. Plačilo izvajalcu je lahko urejeno s pogodbo med izvajalcem in
javnim organom, ki dejavnost nadzira, ali neposredno s strani potrošnika. Sistem zahteva
določen nadzor nad cenami storitve, in sicer z določitvijo fiksne ali pa najvišje cene. Občina
izvaja nadzor nad izvajalci v smislu vzpostavljanja standardov kakovosti, zahtevanja dokazil o
njihovem izpolnjevanju, pravil glede dostopnosti storitev, obračuna davkov itd. Postopek se
začne s prijavo potencialnega uporabnika storitve na poseben socialni svet. V odgovoru
uporabnik dobi vavčer, iz katerega je razvidna storitev, do katere je upravičen. Vavčerji se
dodeljujejo mesečno, uporabnik lahko izbere izvajalca iz priloženega seznama, lahko pa se
tudi odloči, da bo uporabil storitev, ki jo zagotavlja občina.

7.2.2 Oblike posredne finančne podpore
Država lahko posredno finančno podporo civilnim organizacijam zagotavlja v obliki posebnih
davčnih ugodnosti, s čimer posredno krepi njihovo splošno dejavnost. Primeri takšnih
ugodnosti so:
- oprostitve ali olajšave za dohodke organizacije od njene statutarne ali ekonomske
dejavnosti – npr. NVO-ju ni potrebno plačati davka na dohodek za ves ali del
ustvarjenega dohodka oziroma davka na premoženje,
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- davčne ugodnosti donatorjim za njihove prispevke NVO-jem – donacija se v celoti
ali delno odšteje od davčne osnove,
oprostitve ali olajšave za dohodke, ki jih neopridobitne organizacije zagotavljajo
svojim uporabnikom – npr. če NVO za osebo plača šolnino, ji od tega ni potrebno
plačati davka na dohodek.

7.2.2.1 Davčne ugodnosti za NVO-je
Davek od dohodka

Splošno
Pri davku na dohodek je potrebno razlikovati med statutusnimi oblikami organizacij, ki so
upravičene do posebnih olajšav, in med vrstami oziroma viri dohodka, ki je neobdavčen
oziroma je zanj predvidena posebna davčna olajšava.
Glede vrste organizacij, ki so upravičene do olajšav, so nekatere ureditve v državah srednje in
vzhodne Evrope zelo ugodne, saj so do olajšav upravičene tako javno koristne kot tudi
organizacije v interesu članstva (npr. Hrvaška, Češka, Madžarska, Slovaška).
V nekaterih državah so do davčnih oprostitev upravičene samo organizacije, ki izvajajo javno
koristno dejavnost. V Italiji so NVO-ji, ki delujejo na področju izobraževanja, kulture in
sociale, upravičeni do 50% znižanja davka na dohodek. Albanski zakon predvideva, da so
pravne osebe, ki izvajajo versko, humanitarno, dobrodelno, znanstveno in izobraževalno
dejavnost, oproščene plačila davkov pod pogojem, da premoženje oziroma dohodek nista
uporabljena v korist ustanoviteljev ali članov. Poljska listo oproščenih dejavnosti razširja še na
okoljevarstveno in kulturno dejavnost ter podporo infrastrukturi na podeželju. Madžarska
pozna več stopenj javne koristnosti organizacij in od tega je odvisna tudi stopnja davčnih
ugodnosti, do katerih je organizacija upravičena.
Glede obdavčenja vira dohodka velja splošno pravilo, da dohodek iz naslova članarin, donacij
in prispevkov ni obdavčen, sploh če gre za javno koristne organizacije. V nekaterih državah
(npr. Francija) je ob večjem znesku potrebna predhodna odobritev države, da je takšna
donacija oproščena plačila davka od dohodka. V večini držav je celoten dohodek organizacije,
ki se ne ukvarja s pridobitno dejavnostjo, popolnoma neobdavčen. Slovaški zakon določa, da
ustanove in društva niso ustanovljene za pridobitni namen in kot take niso obdavčene z
davkom od dohodka iz daril in članarin. V Latviji nepridobitne in javne organizacije, ki ne
izvajajo pridobitne dejavnosti, niso davčni zavezanci. Drugi način, ki ga države uporabljajo
pogosteje je, da so tudi NVO-ji davčni zavezanci, vendar jim dovoljuje, da uveljavljajo davčne
olajšave. Češki zakon določa, da so vse organizacije, ustanovljene za nepridobitni namen,
upravičene do oprostitve ali znižanja davka, odvisno od vira dohodka. Do ugodnosti so
upravičene pod pogojem, da so dohodki uporabljeni za nadaljnji razvoj njihove dejavnosti.
Društva in fundacije v Belgiji niso davčni zavezanci za davek od dobička, v Franciji NVO-ji niso
zavezanci za davek od dohodka, plačati pa morajo davek od dohodkov iz premoženja in
lokalne davke. V Nemčiji ne plačajo davka od dohodka za donacije in dohodke od investicij.
Na Nizozemskem so NVO-ji lahko davčni zavezanci, če gre za dejavnost, glede katere
neposredno konkurirajo podjetniškemu sektorju. Španski NVO-ji so oproščeni plačila davka na
dohodek, če je najmanj 70% dohodka porabljenega za namene, opredeljene v
ustanovitvenem aktu.

Prihodki iz pridobitne dejavnosti
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Pridobitna dejavnost je na splošno gledano prodaja blaga ali storitev in ne vključuje daril
in donacij, nekaterih dohodkov od pasivnih investicij, priložnostnih dejavnosti (kot npr.
dohodki, namenjeni zbiranju sredstev, dejavnosti izvajane s pomočjo prostovoljnega dela itd).
Po priporočilih mednarodno priznanih dobrih praks bi moralo biti NVO-jem dovoljeno
opravljanje pridobitne dejavnosti kot oblika podpore njeni osnovni dejavnosti. Seveda morajo
pri tem obstajati tudi določene omejitve, in sicer prepoved razdeljevanja dobička oziroma
usmeritev presežka prihodkov nad odhodki v izvajanje osnovne dejavnosti. Za obdavčenje
dohodka iz pridobitne dejavnosti se je izoblikovalo več pristopov:
- obdavčenje celotnega dohodka,
- test povezanosti,592 - davek se plača, če dejavnosti, ki ustvarjajo dohodek, niso
povezane z javno koristnim namenom organizacije (ta test uporabljajo ZDA),
- test namena dohodka593- plačila davka je oproščen ves dohodek, ki se uporabi za
podporo javno koristnega namena organizacije (uporablja se v Nemčiji, kjer zakon
določa, da je dohodek od pridobitne dejavnosti obdavčljiv, razen če dejavnost
neposredno služi izvajanju namena organizacije),
- test praga ali mehanični test594 - obdavčen je dohodek iz pridobitne dejavnosti nad
določeno mejo,
- kombinirani testi595 - različne kombinacije prej navedenih testov.
Najbolj pogosta praksa v državah članicah EU je, da so davčne oprostitve možne samo za
dohodek, pridobljen z izvajanjem povezane pridobitne dejavnosti. Pasivni dohodek, pridobljen
iz nepovezane pridobitne dejavnosti, je tako obdavčen. Na Finskem lahko društva, ki so
oproščena plačila davka, opravljajo samo pridobitne dejavnosti, opredeljene v
ustanovitvenem aktu in povezane z glavnimi nameni društva, dodatni pogoj pa je, da gre za
gospodarsko nepomembno dejavnost. Posebno metodo je uveljavila Francija, ki na splošno
javno koristne organizacije oprosti plačila davka, odločanje o oprostitvi plačila davka od
aktivnega dohodka poteka v treh stopnjah, in sicer:
- presoja o tem, ali v vodstvu organizacije obstaja finančni interes (npr. ali se razdeljuje
dobiček); če je odgovor pozitiven, potem je organizacija obdavčena, sicer se presoja
naslednje vprašanje,
- ali organizacija konkurira pridobitnemu sektorju (ali lahko posameznik v tem okolju dobi
podobno storitev v pridobitnem sektorju); če je odgovor negativen, je organizacija
oproščena davka, v nasprotnem primeru se presoja naslednji korak,
- ali organizacija izvaja pridobitno dejavnost pod enakimi pogoji kot pridobitni sektor – da
je organizacija oproščena, morajo biti izpolnjeni štirje pogoji: proizvod mora biti socialno
koristen, namenjen mora biti določeni skupini prebivalstva (npr. manjšinam, revnim...),
cena mora biti dostopna in ne sme povzročati nelojalne konkurence, oglaševanje pa mora
biti informativno in ne komercialno.
Če pridobitna dejavnost postane preveč razsežna, potem je organizaciji priporočeno, da
ustanovi ločeno podjetje, da ne bi izgubila davčne oprostitve.
V Angliji dobrodelna organizacija neposredno ne sme izvajati pridobitne dejavnosti, ampak
mora v ta namen ustanoviti podružnico (subsidiary). V nekaterih državah EU, npr. v Španiji,
je dohodek od pridobitne dejavnosti obdavčen z nižjo stopnjo. V Avstriji dobrodelna društva
ne plačajo davka za dohodek od upravljanja s premoženjem, špekulativnih poslov in nujno
potrebne dejavnosti, ostale pa. Za dohodek od nebistvene dejavnosti in ekonomske
dejavnosti, ki so škodljive za ugodnejšo obravnavo, se plača davek v višini 34% presežka
prihodkov nad odhodki, obdavčen pa je presežek v višini 7.300 EUR letno. Za promet od
dejavnosti, ki so škodljive za ugodnejšo obravnavo in ki presega 40.000 EUR, je potrebno
plačati davek, zahtevano pa je tudi dovoljenje davčnega urada. Na Danskem so obdavčene
vse pravne osebe, ne glede na to, ali so pridobitne ali nepridobitne. Ne glede na to pa lahko
dohodki javno koristnih organizacij, ki so uporabljeni za dobrodelne namene organizacije,
592
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the relatedness test.
the destination of income test.
a treshold or mechanical test.
complex test.
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znižajo njihovo davčno osnovo. V večini držav je pomembno, da se dohodek nameni za
namene, opredeljene v ustanovitvenem dokumentu organizacije. Npr. na Švedskem je
potrebno povprečno 80% letnega dohodka v 5 letih nameniti za v statutu opredeljene
namene. Če dohodek ali promet organizacije ne presega določenega zneska, je ponavadi
oproščena plačila davka na dohodek. Takšna je ureditev na Danskem, v Nemčiji, Franciji itd.
Nekatere vrste dohodka niso vključene v davčno osnovo, kar pa se razlikuje od države do
države. Finska npr. izključuje dohodek od organizacije loterij, bazarjev, atletskih tekmovanj,
plesov in drugih rekreativnih dejavnosti itd.
Latvija za ugotavljanje davčnih obveznosti uporablja test povezanosti. Dohodek od pridobitne
dejavnosti, ki je povezana z namenom organizacije, je oproščen plačila davka, medtem ko je
nepovezan dohodek obdavčen enako kot dohodek drugih pravnih oseb. Poljska uporablja test
namena dohodka, kar pomeni, da je dohodek od pridobitne dejavnosti oproščen plačila
davka, če je namenjen izvajanju javno koristnih dejavnosti. Češka in Jugoslavija test namena
dohodka kombinirata z najvišjim zneskom, nad katerim je ves dohodek iz pridobitne
dejavnosti obdavčen. Češki NVO-ji so upravičeni do davčne oprostitve za dohodek pod
100.000 CK, nad njim pa se plača davek po stopnji 30% davčne osnove. Slovaška uporablja
test povezanosti, dodatno pa zahteva, da NVO, ki uveljavlja davčno oprostitev, ne sme
izvajati svoje dejavnosti po cenah, ki bi bile ugodnejše od cen na trgu. Poleg tega Slovaška
zagotavlja davčno oprostitev za dohodke od pridobitne dejavnosti, ki so nižji od 300.000 SK.
Hrvaška obdavčuje dohodek od pridobitne dejavnosti, če bi zaradi oprostitve NVO pridobil
neupravičen privilegiran položaj na trgu. Davčna uprava lahko v vsakem primeru posebej
odloči, ali bo pridobitna dejavnost NVO-ja obdavčena ali ne. Davčna stopnja je 20%.
Madžarska zakonodaja je specifična, saj opredeljuje, kaj ne šteje za pridobitno dejavnost.
Tako za ustanove, javne ustanove, civilno družbene organizacije in javne zbornice velja, da
pridobitna dejavnost ne vključuje javnokoristne dejavnosti oziroma prodaje premoženja, ki
služi izključno javno koristni dejavnosti. Če NVO ne opravlja javno koristne dejavnosti, za
pridobitno dejavnost ne šteje dejavnost za doseganje namena organizacije in prodaja
premoženja, ki služi takšnemu namenu. Dohodek od teh dejavnosti ni obdavčen. Ravno tako
je oproščen plačila davka dohodek od drugih pridobitnih dejavnosti, ki ne presega določenega
zneska, vendar je meja različna za različne oblike organizacij, odvisno od stopnje javne
koristnosti. Organizacije, ki niso javno koristne, so upravičene do davčne oprostitve za
dohodek od pridobitne dejavnosti, ki ne presega 10% skupnega dohodka ali 10 milijonov
HUF. “Navadne” javno koristne organizacije imajo pravico do oprostitve, če njihov dohodek
od pridobitne dejavnosti ne presega 10% skupnega dohodka oziroma 20 milijonov HUF,
“prednostno” javno koristne so deležne oprostitev, če takšen dohodek ne presega 15%.

Prihodki iz investiranja
NVO-ji lahko pridobijo dohodke iz investiranja v premoženje, s tantiemi od prodaje
intelektualnih pravic, z dividendami ali obrestmi iz delnic, bančnih računov in drugih oblik
investiranja kapitala. Glede na to, da naj bi viri financiranja javno koristnih nevladnih
organizacij primarno služili javnim interesom, države postavljajo pravila, da bi preprečile NVOjem čezmerno kumuliranje kapitala. Nekatere države zaradi tega zahtevajo od NVO-jev, da
vsako leto porabijo določen odstotek svojih prihodkov. V Nemčiji npr. pomeni, da je ustanova
kršila načelo dobrodelnosti, če kumulira kapital.
Vse države v srednji in vzhodni Evropi dovoljujejo NVO-jem, da zaslužijo svoje dohodke tudi s
pasivnim investiranjem, davčni režimi pa se med temi državami zelo razlikujejo. Večina jih
obdavčuje skoraj vse dohodke od investiranja. Nekatere obdavčujejo takšen dohodek po nižji
stopnji ali pa zagotavljajo davčno oprostitev za dohodek od določene vrste investicije. V
Bolgariji je tako obdavčenih večina dohodkov od investiranja, za vse pravne osebe pa je
možno 10% znižanje davčne osnove za zneske, namenjene ustanovitvi NVO-ja ali povečanju
njegovega kapitala z namenom dolgoročne pridobitve ali povečanja premoženja; to znižanje
lahko uveljavlja tudi NVO. Če znižanje presega znesek, določen v zakonu, se ta presežek pod
določenimi pogoji lahko razporedi v naslednjih petih letih. Podobno je vprašanje urejeno v
Bosni in Hercegovini. Dohodek od pasivnega investiranja ni obdavčen, če je ponovno
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investiran v proizvodnjo ali gradnjo stanovanjskega objekta; če je investiran v drugo
ekonomsko dejavnost, pa je dohodek oproščen plačila davka v višini 75%. Hrvaška obdavčuje
dohodke od investiranja, če je organizacija tudi sicer davčni zavezanec za davek od dohodka.
Poljska določa davčno oprostitev za dohodek od investiranja, če je le-ta je uporabljen za
javno koristne namene, madžarske javno koristne organizacije so oproščene plačila davka za
obresti in dividende.
7.2.2.2 Davek na dodano vrednost
Položaj NVO-jev v okviru sistema DDV je lahko različen:
1. izvzem NVO-jev, kar pomeni, da jim ni potrebno obračunavati in plačevati DDV za blago
in storitve, ki jih zagotavljajo, in zaradi tega tudi nimajo stroškov v zvezi obračunavanjem
in poročanjem. Slaba stran takšnega sistema je, da ne morejo odbiti vhodnega davka, ki
ga plačajo za kupljeno blago in storitve, in zato ta možnost za NVO-je ni preveč ugodna,
2. obdavčenje s stopnjo 0, kar pomeni, da uporabniki storitev oziroma kupci blaga, ki ga
zagotavlja NVO, ne plačajo DDV, NVO-ji pa plačajo vhodni DDV za nakup blaga in storitev
od drugih. Vendar pa v tem primeru NVO-ji lahko odbijejo vhodni davek in ga zahtevajo
nazaj, kar je zanje ugodneje,
3. znižana davčna stopnja za določeno blago in storitve in oprostitev NVO-jev plačila DDV za
določene transakcije. Vse države poznajo najnižji dohodek, pod katerim se organizaciji ni
potrebno opredeliti kot davčni zavezanec.
Evropska Unija je vzpostavila enoten sistem davka na dodano vrednost leta 1977 z direktivo
77/338,596 leta 1992 pa je bila sprejeta direktiva 92/77/EEC,597 ki je vzpostavila okvir
minimalnih davčnih stopenj. Splošna stopnja DDV v državah članicah EU tako ne more biti
nižja od 15%, direktiva pa dovoljuje tudi eno ali dve znižani stopnji, ne nižji od 5%. Z DDV je
obdavčen promet blaga in storitev za plačilo v okviru države in uvoz blaga. Pridobitna
dejavnost po direktivi vključuje dejavnost proizvodnje, trgovine in storitev in ne vključuje
dejavnosti posameznika, ki jo izvaja kot hobi, osebnih daril in dobrodelnih dejavnosti brez
pridobitnega namena. Davčni zavezanec je vsaka oseba, ki neodvisno kjerkoli izvaja
katerokoli pridobitno dejavnost, ne glede na njen namen ali rezultat, kar pomeni, da so
davčni zavezanci tudi nepridobitne organizacije. Promet blaga in storitev je torej obdavčen z
DDV, če se izvaja kot del pridobitne dejavnosti proti plačilu oziroma nadomestilu. Pravna
oblika oziroma status dobavitelja blaga ali storitev pri tem ni relevanten. Evropski
zakonodajalec ni sprejel različne ureditve za prejeta sredstva oziroma sredstva za pomoč,
namenjena nepridobitnim organizacijam. 13. člen direktive določa vse javno koristne
dejavnosti, ki so oproščene plačila DDV pod pogojem, da jih izvajajo osebe javnega prava ali
nevladne organizacije.
Blago in storitve, ki jih lahko izvajajo NVO-ji in so oproščene plačila DDV:
bolnišnična in zdravstvena oskrba ter s tem tesno povezane dejavnosti,
socialna varnost – preskrba s temi dobrinami je oproščena, če ima organizacija, ki jo
zagotavlja, status organizacije v javnem interesu ali gre za domove za starejše,
varstvo otrok – oprostitev, če gre za organizacijo v javnem interesu,
izobraževanje – oproščena je preskrba z dobrinami in storitvami, tesno povezanimi z
izobraževanjem otrok in mladih, šolsko in univerzitetno izobraževanje, poklicno izobraževanje
in usposabljanje,
politične, sindikalne, verske, rodoljubne, filozofske, humanitarne in državljanske organizacije
so oproščene DDV za blago in storitve, povezane z ugodnostmi članstva v zameno za
članarino, pod pogojem, da takšna oprostitev ne vodi k izkrivljanju konkurence,
šport ali športna vzgoja – direktiva zagotavlja oprostitev določenim aktivnostim, tesno
povezanim s športom oziroma športno vzgojo za osebe, ki se s tem ukvarjajo oziroma se
takšnih aktivnosti udeležujejo,
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kultura – oprostitev za določene kulturne dejavnosti.
Če našteto blago in storitve zagotavljajo NVO-ji, so oproščeni plačila DDV pod pogojem, da je
oskrba s tem blagom oziroma storitvami bistvenega pomena za oproščeno transakcijo.
Osnovno načelo je, da se na ta način ne pridobi dodaten dohodek v konkurenci s podjetji,
poleg tega pa mora biti izpolnjen še eden od naslednjih pogojev:
dobiček se ne razdeli, temveč je uporabljen za izboljšanje zagotovljene storitve,
NVO na prostovoljni osnovi vodijo osebe, ki nimajo neposrednega ali posrednega interesa,
NVO zaračunava cene, ki jih določi državni organ ali cene, nižje od tržnih,
oprostitev ne sme voditi k izkrivljanju konkurence.
Od leta 1992 si nepridobitne organizacije prizadevajo za reformo evropskega sistema
obračunavanja DDV. Predlagajo uvedbo sistema, ki bi jim nadomestil plačan in nepovrnjen
DDV, uvedbo nove prakse glede nekaterih vrst oproščenega blaga in storitev, ki bi bili
obdavčeni z znižano stopnjo, dvig obstoječih znižanih stopenj in razširitev njihove uporabe na
širši obseg javno koristnih dejavnosti in uvedbo možnosti, da se nepridobitne organizacije
same odločijo, ali se bodo vključile v sistem DDV, ko izvajajo oproščen promet, če bi bilo to
za njih ugodneje. Takšno pobudo je podprl tudi Evropski parlament, ki je leta 2002 sprejel
poročilo in resolucijo,598 v kateri poziva Komisijo, da v svojih predlogih za določitev sistema
DDV zagotovi, da bodo dobrodelne organizacije oproščene plačila DDV oziroma da bodo
upravičene do povrnitve plačanega DDV.
Zakonodaja posameznih držav različno definira ekonomsko dejavnost, na splošno pa zakoni
določajo, da je z DDV obdavčena samo ekonomska dejavnost. Švedska določa, da je
ekonomska dejavnost tista dejavnost, ki se izvaja stalno, neodvisno in ima za svoj namen
ustvarjanje dobička. Dohodek od prometa blaga in storitev, ki ga s svojo dejavnostjo ustvarijo
nepridobitne organizacije, ne šteje za pridobljenega s pridobitno dejavnostjo. Angleška
zakonodaja določa, da se organizacija, ki zasleduje javno koristne cilje, večinoma politične,
verske, človekoljubne, filozofske in nacionalne narave, ne šteje za organizacijo, ki opravlja
pridobitno dejavnost (udeležba njenih članov v tej dejavnosti ne vodi k pridobivanju
ugodnosti in privilegijev za njih).
V Avstriji je promet od dejavnosti pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost v javnem interesu,
povezan z njihovo primarno dejavnostjo, oproščen plačala DDV.599 V Nemčiji je za pravne
osebe, ki opravljajo dejavnosti s humanitarnimi, verskimi ali javnokoristnimi cilji, kakor tudi za
javna telesa, predvidena možnost povrnitve DDV, ki so ga plačali za promet blaga in pri uvozu
blaga, ki je na splošno sicer obdavčen z DDV. V Veliki Britanji so izvzete storitve, ki jih
zagotavljajo dobrodelne organizacije, katerih glavna dejavnost je usmerjena v organiziranje
prireditev za pridobivanje sredstev. Oproščene so tudi s športom in športno vzgojo povezane
storitve, kar vključuje tudi storitve, ki jih zagotavljajo nepridobitne organizacije osebi, ki sicer
ni njen član. Oproščen je tudi promet blaga in storitev v korist članov poklicnih združenj.
Brezplačna dobava tega blaga in storitev članom takšne organizacije je mogoča samo, če je
povezana z njenim osnovnim namenom in so člani plačali članarino. To pravilo velja za
naslednje nepridobitne organizacije:
- sindikate in druge organizacije oseb, katerih glavni namen je pogajanje v imenu članov o
pogojih njihove zaposlitve,
- združenja, katerih osnovni namen je okrepitev posebnih znanj, povezanih s preteklimi ali
sedanjimi poklici ali zaposlitvijo njihovih članov,
- združenja, katerih osnovni namen je vladi predstaviti poglede na zakonodajo in druge
javne zadeve, ki vplivajo na podjetniške oziroma profesionalne interese njihovih članov.
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(2001) 260. C5-0597/2001. 2001/2248(COS)).
599
Impact of the VAT System on the Activity of the Non-Profit Organizations in some of EU Member
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Na Finskem in Švedskem so pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti v javnem interesu,
oproščene plačila DDV za prodajo časopisov ali periodičnega tiska, objavljenega najmanj
štirikrat letno, če so ti časopisi namenjeni njihovim članom ali družbenikom in niso
distribuirani ali prodani v komercialne namene. V Franciji je izvzet promet blaga in storitev, ki
ga opravijo nekomercialne organizacije s filozofskimi, verskimi, političnimi, rodoljubnimi,
državljanskimi ali sindikalnimi cilji, povezanami z etiko in interesi njihovih članov ter kulturne,
socialne in izobraževalne storitve, ki jih organizacije nudijo brezplačno. Hrvaška izvzema iz
sistema DDV verske organizacije, Rdeči križ, politične stranke, sindikate, trgovinske zbornice
in večino domačih humanitarnih organizacij. Sprejete so bile tudi spremembe, ki dajejo
možnost “davčnih počitnic” ali izvzema nepridobitnim organizacijam, ki prejemajo tuje
donacije blaga in storitev, kakor tudi izvzem za nakupe v državi, financirane s tujo finančno
pomočjo. Madžarska dovoljuje izvzem iz sistema DDV davčnim zavezancem z dejanskim
oziroma pričakovanim dohodkom iz pridobitne dejavnosti, nižjim od 2 milijona HUF.
Bolj razširjen pristop ni izvzem določenega tipa organizacije, temveč izvzem prometa
določenega blaga in storitev. Zakonodaje tako določajo, katero blago in storitve so izvzete iz
sistema DDV, npr. v Bolgariji so izvzete donacije NVO-jem, na Hrvaškem so pod določenimi
pogoji plačila DDV oproščene mednarodne humanitarne organizacije. V Makedoniji so izvzeta
darila tujih donatorjev javnim zavodom in makedonskim humanitarnim organizacijam,
Madžarska in Latvija izvzemata blago in storitve za določene javne namene. V nekaterih
državah se uporablja stopnja 0 za določene vrste blaga ali storitev, ki ga zagotavljajo tudi
nepridobitne organizacije, npr. Združeno kraljestvo, Portugalska, Nizozemska, Švedska.
Madžarska in Poljska uporabljata stopnjo 0 in znižane stopnje za znižanje dolgovanega zneska
DDV.
7.2.2.3 Davek na premoženje
Vse države v srednji in vzhodni Evropi oproščajo plačila davkov na nepremičnine vsaj
nekatere vrste NVO-jev. V Bosni in Hercegovini so NVO-ji oproščeni davka na nepremičnine,
če je ta uporabljena za doseganje namena organizacije. Na Češkem so plačila davka za
uporabo zemljišč oproščene cerkve in verske skupnosti, društva, javno koristne družbe,
ustanove, skladi in nekatere druge (javne) institucije. Litva zagotavlja davčne oprostitve od
davka na nepremičnine večini NVO-jem. V Makedoniji se oprostitev presoja glede na namen
uporabe nepremičninel, in sicer se davka na zgradbe in zemljišča ne plača, če se
nepremičnine uporabljajo v izobraževalne, kulturne, znanstvene, socialne, zdravstvene,
humanitarne in športne namene. Davek se plača za zgradbo oziroma njen del in zemljišče, ki
se izkorišča v gospodarske namene ali je dano v najem. Poljska zagotavlja davčne oprostitve
samo društvom, ki izvajajo mladini namenjene dejavnosti (izobraževanje, šport in rekreacija
itd.) pod pogojem, da se nepremičnine ne uporabljajo za pridobitno dejavnost.
7.2.2.4 Davek na darila in dediščino
Darila in volila NVO-jem so na splošno oproščena davkov V Bosni in Hercegovini, Hrvaški,
Češki, Makedoniji, Črni Gori, Poljski in Slovaški. Na Madžarskem velja oprostitev za darilo
oziroma zapuščino, dano za javno koristen namen. V Bolgariji nepridobitne organizacije niso
obdavčene z davkom na dediščino in darila, če jih prejmejo za izvajanja njihovega namena.
Na Hrvaškem so darila in dediščina v denarju ali v naravi, katerih vrednost presega določen
znesek, obdavčena s 5% davčno stopnjo, razen če so že bila obdavčena z davkom na dodano
vrednost. V Litvi se darilo ali volilo nepridobitni organizaciji šteje kot dohodek od nepridobitne
dejavnosti in je obdavčen z znižano stopnjo 5%, razen v določenih z zakonom urejenih
primerih.

7.2.2.5 Davčne ugodnosti za filantropijo
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Večina držav zagotavlja določene davčne ugodnosti za donacije NVO sektorju, tako za
fizične kot za pravne osebe. Ponavadi velja različna ureditev glede na to, ali je donator fizična
oseba ali podjetje. Tako npr. Francija, Italija in Španija dovoljujejo večjo davčno olajšavo
oziroma davčni kredit za posameznike, nasprotno velja za Nizozemsko in Finsko, da je
olajšava višja za podjetja.
Gospodarskim subjektom države ponavadi dovoljujejo uveljavljanje znižanja davčne osnove
za donacije ali sponzorska sredstva NVO-jem, vendar je znesek pogosto omejen po višini in
glede na obliko organizacije, ki je do teh sredstev upravičena. Madžarska je možnost davčnih
olajšav zagotovila tudi samostojnim podjetnikom. Hrvaška zakonodaja predvideva davčno
olajšavo za podjetja, ki določenim NVO-jem darujejo denarna sredstva ali darila v naravi, pod
pogojem, da gre za dovoljene stroške.600 Države vzhodne in srednje Evrope večinoma nudijo
davčne ugodnosti samo za prispevke javno koristnim organizacijam, Češka pa poleg teh
dovoljuje še donacije posameznikom, ki vodijo šole ali nudijo zdravstvene storitve ali skrbijo
za zapuščene živali ali ogrožene vrste. Nemčija601 in Danska zahtevata kot pogoj, da lahko
donator uveljavlja davčno olajšavo, da je donacija uporabljena za spodbujanje dobrodelnih
namenov organizacije in ne za pridobitno dejavnost. Na Nizozemskem so donacije dovoljene
cerkvam, dobrodelnim, kulturnim in znanstvenim institucijam, kakor tudi institucijam v
splošnem interesu. Pravne osebe lahko za darovani znesek, ki presega 227 EUR in do 6%
letnega obdavčljivega dobička, znižajo davčno osnovo, vrednost daril, ki služijo njihovim
pridobitnim namenom, pa se lahko odbije brez omejitev. Anglija dovoli davčno olajšavo samo
za donacije registriranim dobrodelnim ustanovam,602 znesek, ki se prizna kot davčna olajšava
pa ni omejen. Pravne osebe pri ugotavljanju dobička kot strošek odštejejo darovane zneske,
od davčne osnove pa odštejejo tudi darila v obliki delnic in drugih vrednostnih papirjev. V
Belgiji lahko donatorji znižajo davčno osnovo za darovani znesek, ki je lahko največ 5% vseh
dohodkov oziroma največ 500.000 EUR, na Finskem če gre za zneske med 840 in 25.000 EUR
letno. Francoska zakonodaja dovoljuje znižanje davčne osnove za največ 3% prometa,
Nemčija največ 0,2% skupnega zneska prometa in plač. Italija dovoljuje znižanje do 2%
davka. V Španiji lahko pravne osebe znižajo davčno osnovo za znesek donacije, in sicer do
10% davčne osnove oziroma 1% njihovega prometa. Litva zagotavlja davčno olajšavo v višini
do 40% obdavčljivega dohodka, medtem ko v Grčiji znesek sploh ni navzgor omejen. Na
Hrvaškem je možno donacijo določenim organizacijam uveljaviti kot davčno olajšavo v višini
do 2% prihodkov donorja v preteklem letu, znesek pa se lahko zviša s soglasjem pristojnega
ministrstva. V Bolgariji je 1. 1. 2005 začel veljati nov zakon o davku na dohodek pravnih
oseb, ki določa, da donacije zdravstvenim ustanovam, organizacijam socialnega varstva,
bolgarskemu Rdečemu križu, javno koristnim NVO-jem in nekaterim drugim organizacijam
štejejo za stroške, ki znižujejo donatorjev obdavčen dohodek. Če donacije presežejo 10%
dohodkov, se presežek šteje v davčno osnovo. Davčna stopnja je bila znižana na 15%.
Za posameznike so ponavadi določene davčne olajšave v višjem odstotku kot za pravne osebe
(Estonija 5%, Češka in Jugoslavija 10% davčne osnove, medtem ko Bosna in Hercegovina
dovoljuje davčno olajšavo v celotnem znesku prispevka). Ameriški davčni sistem dovoljuje
posameznikom znižanje davčne osnove do višine 50% dohodka za donacije nepridobitnim
organizacijam, ki delujejo za posebej opredeljene namene. Anglija pozna poseben sistem
prispevanja v dobrodelne namene, in sicer je darovanje možno pri plači. Zaposleni pooblasti
svojega delodajalca, da mu redno odteguje del plače v dobrodelne namene. Delodajalec plača
znesek agenciji, ki posreduje denar ustanovi oziroma ustanovam, ki jih je delavec izbral.
Odbitki so še neobdavčeni, zato je davčna olajšava vključena v donacijo po najvišji stopnji.
Poleg tega lahko posamezniki odbijejo od svojega dohodka znesek daril v obliki delnic ali
drugih vrednostnih papirjev. Višina zneska se določi po tržni vrednosti investicije na dan, ko
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Sponzoriranje nevladne organizacije je dovoljen strošek le pod pogojem, da podjetje za svoj
prispevek prejme odgovarjajočo ugodnost v obliki promocije.
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so bili dani dobrodelni ustanovi. V Nemčiji se darila posameznikov nepridobitnim
organizacijam priznajo kot olajšava v višini največ 5% dohodka pred odbitjem donacije, če pa
gre za znanstvene in dobrodelne organizacije ali “kulturne organizacije, ki si posebej zaslužijo
podporo”, se lahko odbije do 10% dohodka. Na Nizozemskem lahko posamezniki odbijejo
znesek donacije, ki presega 1% njihovega bruto dohodka oziroma 54 EUR, olajšava pa se
prizna do 10% bruto dohodka. Belgijski davčni zavezanci lahko znižajo davčno osnovo za
darovani znesek, vendar največ 10% celotnega dohodka oziroma 250.000 evrov. Francoska
zakonodaja dovoljuje znižanje davčne osnove za največ 40% prispevka NVO-jem, italijanska
pa do 2%. Španski davkoplačevalci lahko znižajo davčno osnovo za 20% vrednosti donacije,
dokler znesek ne preseže 10% celotnega obdavčljivega dohodka.
7.2.2.6 Posebni davčni mehanizmi – sistem odstotka603

Splošno
Skupno vsem državam, ki so uvedle sistem odstotka je, da gre za bivše komunistične države,
ki so izoblikovale demokratične institucije v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja, da je njihov
BDP nižji od povprečja držav članic EU in da imajo relativno nov sistem davkov na dohodek
fizičnih oseb. Zakoni odstotka dajejo možnost novih dohodkov NVO sektorju in imajo nekatere
privlačne rešitve za te države:
- državljanom dajejo pravico, da neposredno odločajo o tem, kako bo porabljen del
njihovega davka,
- daje ljudem možnost filantropije z nizkimi oziroma nikakršnimi stroški za njih,
- so dobrodošel nov vir za NVO,
- povečuje javni interes za podporo NVO sektorju,
- decentralizira proces odločanja na individualnega davčnega zavezanca,
- razvija marketinško znanje med NVO,
- širi javno mrežo okoli NVO itd.
Po drugi strani je nemogoče trditi, da bi sistem odstotka rešil vse težave glede financiranja
NVO sektorja, obstaja celo nevarnost nasprotnega učinka, da se bodo na ta račun zmanjšala
sredstva s strani vlade ali zasebnih donatorjev. Sistem je še v eksperimentalni fazi, na
Poljskem in v Litvi je začel delovati šele leta 2004, zato dolgoročni in realni učinki na NVO
sektor še niso jasni. Kar je mogoče zaznati iz Madžarske in Slovaške je, da približno tretjina
davkoplačevalcev uporabi možnost, ki jo daje zakonodaja. Po drugi strani je jasno, da je kot
sistem za financiranje NVO sektorja omejen, npr. na Madžarskem predstavljajo tako zbrana
sredstva samo 1% vseh prihodkov NVO sektorja.
Povsod, kjer je bil sistem uveden, so bila glede njegovih učinkov velika pričakovanja tako na
strani NVO sektorja kot države. Med razlogi za uvedbo sistema so tako NVO-ji kot vlade
izpostavljali povečanje sredstev v NVO sektorju in razvoj filantropske kulture med
davkoplačevalci. Filantropija je definirana kot prostovoljno zasebno dajanje za javne namene,
vendar namenjanje določenega dela davka ne izpolnjuje vseh elementov definicije, saj ne gre
za dajanje lastnega denarja ali časa in torej v tem primeru ne moremo govoriti o filantropiji.
Prav tako ne gre za donacijo, saj se daje del davčne obveznosti, ki ni lastnina donatorja,
ampak države. Ker gre za izgubo davkov, ki bi jih država sicer pobrala, se na tovrstne sisteme
glede kot na posredno javna sredstva, torej gre za posebno obliko posredne podpore države
NVO sektorju.604 Kot pri drugih oblikah davčnih ugodnosti, je tudi v tem primeru bistven
element, da se država s tem odreče delu davčnega dohodka. Sredstva se namenijo NVO
sektorju, ne sicer direktno s strani države, temveč s strani davkoplačevalca. Takšen pristop se
pogosto označuje kot spodbuda za spodbujanje NVO aktivnosti in zasebne dobrodelnosti.
Tradicionalno sicer obstajata dve glavni obliki davčnih ugodnosti za spodbujanje filantropije,
in sicer davčne olajšave in davčni krediti. Davčna olajšava pomeni, da lahko donator celoten
603
Za podrobnejše informacije glej SEAL, Special Issue, Percentage Philantropy, Summer – Autumn
2004.
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Nekateri ga imajo za neke vrste hibrid in ga imenujejo tranzicijska filantropija.
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ali del zneska, ki ga je namenil NVO-jem odšteje od svoje davčne osnove in s tem zniža
davčno osnovo, od katere se bo obračunal davek. Davčni kredit pa pomeni, da lahko davčni
zavezanec del darovanega zneska odšteje neposredno od davka, ki bi ga sicer moral plačati.
Z drugimi besedami to pomeni, da davčni kredit znižuje znesek davka, davčna olajšava pa
znižuje davčno osnovo. V tem pogledu sistem odstotka ni davčna ugodnost, saj ni ne davčna
olajšava, ne davčni kredit. Davkoplačevalec, ki se odloči, da bo 1 ali 2% svojega davka
namenil določeni organizaciji, je še vedno dolžan ta davek plačati po splošnih pravilih, ima pa
pravico odločati o tem, na kakšen način bo ta del davka uporabljen.
Iz vsega navedenega sledi, da gre pri sistemu odstotka za posebno obliko razdelitve davka –
parlament da posameznemu davčnemu zavezancu (omejeno) pravico, da odloča o načinu
uporabe dela javnega proračuna. Pravica je omejena, ker so možnosti, na kakšen način je ta
del sredstev mogoče uporabiti, omejene. Če se davkoplačevalec za to možnost ne odloči, se
sredstva zberejo v skupnem proračunu in razdelijo v skladu s sprejetim proračunom.
Tako države kot NVO-ji se strinjajo, da je potrebno določen delež prihodkov od davkov na
dohodek nameniti NVO sektorju, vprašanje pa je, kakšno korist ima od tega država.
Raziskovalci kot možne pozitivne vidike navajajo naslednje:605
- dejstvo, da se je kar nekaj držav odločilo za sistem odstotka, kaže na to, da se
državam cena odreči se določenemu delu davka ne zdi previsoka,
- uvedba sistema odstotka prinese vladi znatne ugodnosti z vidika urejanja javnih
razmerij, saj so razmeroma lahka pot za zadovoljitev interesov davkoplačevalcev v
smislu pravice, da sami odločajo o tem, kako bo uporabljen njihov davek,
- sistem se pogosto uporabi kot opravičilo za zmanjšanje sredstev na socialnem
področju,
- država lahko sistem odstotka uporabi za ukinitev tradicionalnih davčnih ugodnosti za
filantropijo,
- ker gre za javna sredstva, država še vedno ohrani nadzor nad tem, kam gredo
sredstva in kako so uporabljena.
Poleg tega se ne sme pozabiti, da NVO-ji del sredstev, ki jih pridobijo iz sistema odstotka,
vrnejo državi v obliki davkov.
Kar se tiče prednosti na strani NVO-jev je potrebno omeniti, da NVO sektor v srednji in
vzhodni in Evropi potrebuje dodatne vire financiranja, saj se tuji donatorji umikajo iz regije.
Dejstvo je, da so sredstva za delovanje NVO-jev prenizka in jih silijo v tekmovalnost oziroma
konkurenčnost, vprašanje pa je, če lahko sistem odstotka reši vse težave. Pričakovanja NVO
sektorja so ob uvedbi sistema ponavadi zelo visoka, večina NVO-jev spregleda dejstvo, da bo
za pridobitev sredstev vladala velika konkurenca, in upajo, da bodo davkoplačevalci sredstva
namenjali prav njim. Dejstvo pa je, da iz sistema profitirajo samo nekateri, ne večina NVOjev, in da ta sredstva obsegajo zelo nizek delež sredstev celotnega NVO sektorja. Poleg tega
njihovo zvišanje ni mogoče, saj so davkoplačevalci omejeni na 1% davka. Na Madžarskem je
delež davkoplačevalcev, ki možnost uporabijo, dosegel 35%. Poleg tega so najbolj verjetni
prejemniki sredstev NVO-ji, ki opravljajo v javnosti odmevno dejavnost, kot npr. otroci in
živali. Od približno 50.000 NVO-jev na Madžarskem jih je samo 20.000 dobilo sredstva iz
sistema, prihodek pa predstavlja 0,7% skupnih letnih prihodkov v NVO sektorju. Tako je bilo
v letu 2001 NVO-jem na Madžarskem iz tega naslova dodeljenih 15 mio USD, na Slovaškem
leta 2004 nekaj več kot 22 mio EUR.
Eden od pozitivnih učinkov sistema je tudi »test javne sprejemljivosti«. Če hoče posamezen
NVO pridobiti sredstva na ta način, mora svojo dejavnost prilagoditi tako, da je blizu
davkoplačevalcem. Mehanizem na ta način omogoča, da dejavnost NVO-jev ni toliko sama
sebi namen in ni odtujena od dejanskih socialnih problemov. Davkoplačevalci se na ta način
bolj zavedajo pomena civilne družbe in vloge NVO-jev v družbi, kar je še zlasti pomembno v
državah z nizko stopnjo zaupanja in razumevanja civilne družbe in lahko pomeni pomemben
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korak k dvigu kulture filantropije. Po drugi strani pa lahko to povzroča tudi nekatere
nezaželene stranske učinke, kot npr. tekmovanje med NVO-ji za pridobitev naklonjenosti
davkoplačevalcev. NVO-ji se poskušajo čim bolje »prodati« z različnimi marketinškimi
metodami (in pri tem seveda porabljajo sredstva), da bi javnost verjela, da je njihova
dejavnost boljša in zato bolj vredna financiranja kot dejavnost kakšne drugega NVO-ja.
Reklamiranje pa ima svojo logiko, za uspeh morajo ponuditi »proizvod«, ki ga je lahko prodati
in v primeru sistema odstotka to pomeni tiste namene, za katere se predvideva, da jih bodo
davkoplačevalci najraje podprli. Zato obstaja dvom ali mehanizem odstotka pomaga NVOjem, ki delujejo na manj privlačnih, vendar enako pomembnih področjih. Posledično to
pomeni, da so prejemniki te ugodnosti samo NVO-ji, ki delujejo na jasno opredeljenih,
nekontroverznih in ugajajočih področjih.
NVO-jem, ki delujejo na lokalnem nivoju, pogosto ni potrebno uporabljati marketinških metod
za promocijo, saj so na lokalni ravni dovolj znani. Sredstva, ki jih iz sistema dobijo ti NVO-ji so
v primerjavi s sredstvi, namenjenimi velikim in poznanim NVO-jem, nizka, vendar pa za njih
predstavljajo pomemben delež. Raziskava na Madžarskem je pokazala, da je za najmanjši
NVO, vključen v raziskavo, delež sredstev pridobljenih iz sistema odstotka, predstavljal kar
25% njenega letnega proračuna, pri največjem NVO-ju pa je bil ta delež »samo« 4%.
Sistem odstotka je ugoden za NVO-je, ki davkoplačevalcem nudijo storitve, ki jih ti
potrebujejo. Včasih se zgodi, da gredo sredstva za druge javno koristne namene kot bi jih
sicer namenila država, včasih pa celo, da se porabijo za »osebno« koristne namene.
Davkoplačevalci namreč lahko namenijo sredstva NVO-jem, ki zagotavljajo njim osebno
potrebne storitve, kar pa seveda nima veliko skupnega s filantropijo. Nekateri vidijo sistem
odstotka kot začetek razvoja splošne filantropije v državi, vendar je tu potrebna previdnost,
davkoplačevalci namreč ne smejo dobiti vtisa, da je namenitev določenega dela davka
filantropija in da sodelovanje v sistemu že pomeni izpolnitev njihove moralne zaveze k
dobrodelnosti. Sredstva, pridobljena iz sistema odstotka, čeprav nizka, so za NVO lahko
posebnega namena, saj jih lahko uporabijo bolj fleksibilno kot katerakoli druga, pridobljena
na razpisih ali od donatorjev.
Sistem odstotka poleg Madžarske poznajo še Slovaška, Litva, Poljska in Romunija. Posebej
zanimiv je slovaški zakon, ki tudi pravnim (in ne samo fizičnim) osebam omogoča, da 2%
svojega davka od dohodka namenijo nevladnim organizacijam. Tudi v Litvi lahko
davkoplačevalci namenijo 2% svojega davka od dohodka nevladnemu sektorju, del davka
izbranemu upravičencu po navodilih davkoplačevalca odvede davčna uprava. Nasprotno pa na
Poljskem to stori vsak davčni zavezanec sam, ki lahko izbere tudi več upravičencev, katerim
lahko nameni največ 1% svojega davka od dohodka. Romunija je sistem 1% uvedla s
spremembo davčne zakonodaje leta 2003, delovati pa naj bi začel leta 2005.

Učinki sistema odstotka
Na Madžarskem se zakon uporablja sedem let, izdelano je bilo veliko študij in raziskav o
njegovih učinkih. Na Slovaškem je bila možnost prvič uporabljena leta 2002, zato analiza
učinkov večinoma temelji na madžarskih in deloma slovaških izkušnjah, medtem ko je v
ostalih državah, kjer je sistem uveden, o učinkih še preuranjeno govoriti.
Glede soodločanja o porabi sredstev prevladuje mnenje, da je sistem odstotka razmeroma
dober potencial za povečanje sodelovanja državljanov in nadzora na javnimi financami. Z
možnostjo dodeljevanja svojega davka se ljudje v večji meri zavedajo, da imajo kot
davkoplačevalci v resnici vpliv na to, kako bodo sredstva porabljena.
Glede povečanja virov je na podlagi podatkov potrebno ugotoviti, da 1 oziroma 2% ne
predstavlja večjega vira za NVO sektor v celoti, je pa igral pomembno vlogo pri sestavi
sektorja. Povečal se je dostop do nenamenskih sredstev, ki jih je javnost razporedila
organizacijam, ki bi sicer imele majhne možnosti, da pridejo do sredstev na druge načine.
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Eden od večjih učinkov zakonodaje odstotka je povečanje ozaveščenosti. Pomen in moč NVO
sektorja v veliki meri temelji na priznanju in podpori javnosti. Dejstvo, da so s sistemom
odstotka seznanjeni vsi davkoplačevalci, pomeni, da je skoraj vsako gospodinjstvo obveščeno
tudi o organizacijah, upravičenih do sredstev.
Na podlagi madžarskih izkušenj je mogoče trditi, da je zakonodaja pomagala povečati
odgovornost in transparentnost NVO sektorja. Povečala se je stopnja komunikacije med NVO
sektorjem in javnostjo, saj so si NVO-ji prizadevali prepričati davkoplačevalce, naj jih
podprejo. S pridobitvijo sredstev s strani uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti so NVOji odgovorni neposredno njim, kako bodo porabili sredstva. Poleg tega se je zaradi obveznosti
poročanja povečala tudi transparentnost oziroma se je zmanjšala možnost zlorab.
Še najmanjši učinek je bil dosežen na področju razvoja filantropske kulture. Glavni razlog za
to je dejstvo, da sistem davčnega zavezanca »ne stane nič«, razen truda in časa, ki ga je
potrebno vložiti zato, da določijo upravičenca. Če se filantropijo razume kot osebni vložek
nekoga v javno dobro, je težko govoriti o dodelitvi določenega dela davka kot obliki
filantropije. Plačilo davkov je obveznost državljanov in ne prostovoljna izbira posameznika.
Kar se tiče decentralizacije in depolitizacije odločanja o sredstvih je potrebno poudariti, da so
sredstva pridobljena s sistemom odstotka tako nizka, da sama po sebi ne morejo spremeniti
načina dodeljevanja državnih sredstev.
Poleg tega se je pojavil tudi nezaželen učinek zakonodaje odstotka, in sicer so države z
uvedbo sistema odstotka začele ukinjati druge tradicionalne oblike davčnih ugodnosti, saj so
menile, da je sistem odstotka nadomestilo tako za javno kot za zasebno podporo NVO
sektorju. Tako so bile ukinjene davčne olajšave na Slovaškem in v Litvi, enako pa je
predvideno za Poljsko po uvedbi sistema.
Madžarska606
Čeprav so bile v novem sistemu davka na dohodek predvidene davčne olajšave za donacije
NVO sektorju, se je pokazala velika potreba tudi po neposrednem državnem financiranju
NVO-jev, ki so nastajali na novo. Madžarski parlament je dodeljeval sredstva nekaj sto
organizacijam na podlagi odločitve ad hoc parlamentarnega odbora, poleg tega, da vse
organizacije za sredstva niti niso mogle kandidirati, so bile podpore deležne večinoma
organizacije, bližje vladi. Zato je bila predlagana uvedba sistema odstotka, poglavitni namen
predlagateljev pa je bil narediti model financiranja NVO-jev neodvisen od politike. Najprej je
bilo mišljeno, da bodo do sredstev upravičeni samo NVO-ji, delujoči na nacionalni ravni,
vendar je bilo v parlamentu izpostavljeno, kako pomembno je, da lahko ljudje podpirajo
lokalne organizacije, za delovanje katerih so neposredno zainteresirani.
Zakon je bil sprejet leta 1996 in daje davkoplačevalcem pravico, da zahtevajo nakazilo 1% v
prejšnjem letu plačanega davka od dohodka organizaciji, ki opravlja javno koristno dejavnost.
Če davkoplačevalec te možnost ne izkoristi, celoten znesek davka ostane v državnem
proračunu. Čeprav so davkoplačevalci omejeni tako, da lahko sredstva namenijo samo eni
organizaciji, skoraj polovica NVO-jev na Madžarskem vsako leto dobi nekaj sredstev. Leta
1999 je Nepridobitni center za informiranje in usposabljanje (NIOK)607 izvedel raziskavo med
skupino NVO-jev o izvajanju zakonodaje 1% in potrebnih izboljšavah. Veliko organizacij je
želelo uporabiti tudi »neporabljena« sredstva do višine 1% celotnega davka od dohodka v
državi, ki jih davkoplačevalci niso namenili NVO-jem. Leta 2003 se je tako porodila zamisel o
Nacionalnem civilnem skladu. Predlagani koncept sklada je izhajal iz predpostavke, da je
potrebno NVO sektorju zagotoviti pokrivanje operativnih stroškov, da je sektorju potrebno
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zagotoviti razliko »neporabljenih«sredstev do višine 1% in da bi morali pri odločanju o
dodeljevanju sredstev sklada sodelovati tako vladni kot nevladni predstavniki (slednji v
večini).
NVO sektor je načeloma podpiral rešitev, da se preostanek nerazdeljenih sredstev
avtomatično prenakaže skladu, vendar je istočasno obstajala bojazen, da se bo posledično
zmanjšalo sodelovanje davkoplačevalcev v sistemu. Zato je bila sprejeta rešitev, da država
zagotovi za sklad sredstva v takšni višini, kot jih bodo davkoplačevalci namenili NVO sektorju
s svojimi prispevki.
Zakon608 določa, da lahko davkoplačevalci s posebno izjavo določijo uporabo dela svojega
(plačanega) davka na dohodek, pod pogojem, da je davčni zavezanec davek plačal pred
rokom, določenim za oddajo davčne napovedi in mu ni bil dovoljen odlog plačila po 30.
septembru ali obročno odplačevanje. Zakon iz leta 1996609 dovoljuje, da lahko posamezniki
namenijo 1% plačane davka, leta 1997 je bil spremenjen zaradi sprememb v sistemu
cerkvenih ustanov, tako da lahko od takrat posameznik daruje 1% svojega davka civilnemu
sektorju in dodatno 1% cerkvam. Vsak od obeh zneskov mora biti najmanj 100 HUF. Če se je
davkoplačevalec odločil za donacijo in je bil prenos sredstev že izvršen, se kasneje ne more
premisliti.
Sredstva iz sistema odstotka lahko pridobita dve skupini upravičencev. V prvo skupino
spadajo določene organizacije civilnega sektorja, medtem ko v drugo štejejo cerkve in v
letnem proračunu opredeljeni nameni. Zakon ima različne zahteve glede statusa obeh skupin
upravičencev, davčni zavezanci pa lahko za vsako leto iz vsake skupine izberejo le enega
upravičenca.
1. Upravičenci prve skupine:
a) organizacije civilne družbe (razen političnih strank in organizacij, ki zastopajo interese
delavcev in delodajalcev), ustanovljene na podlagi zakona o svobodi združevanja in
fundacije so upravičenci, če izpolnjujejo naslednje pogoje: so registrirane na sodišču vsaj
tri leta pred letom, v katerem je dana izjava, učinkovito izvajajo javno koristno dejavnost,
kot jo definira zakon in njihovi ustanovni dokumenti, in sicer najmanj eno leto pred letom,
v katerem je dana izjava;
b) javne fundacije morajo izpolnjevati še dodatne pogoje, in sicer:
- imajo sedež na Madžarskem,
- delujejo v interesu domačega prebivalstva ali madžarske narodnosti, živeče zunaj
Madžarske,
- izjavijo, da neposredno ne delujejo politično, da so njihove organizacije neodvisne od
političnih strank in jih finančno ne podpirajo,
- izjavijo, da nimajo državnih dolgov,610
- od davčnih organov pridobijo dokazilo, da nimajo državnih dolgov,
- dajo izjavo o izvajanju javno koristne dejavnosti (glej točko a);
c) nekatere v zakonu poimensko navedene ustanove – npr. narodni muzej, državna opera,
narodna galerija, narodno gledališče, akademija znanosti, narodni znanstveno raziskovalni
sklad itd. Vse organizacije iz te kategorije morajo do 31. oktobra naslednje leto poročati,
na kakšen način so bila pridobljena sredstva porabljena.
2. Upravičenci druge skupine:
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a) cerkev, veroizpoved (sekta) ali verska skupnost, ustanovljena v skladu s posebnim
zakonom, če je registrirana na sodišču pred letom, v katerem je dana izjava;
b) poseben namen, ki ga opredeli parlament v zakonu o državnem proračunu za leto, v
katerem je dana izjava.
Davčni zavezanec poda svojo izjavo o namenitvi sredstev na posebnem obrazcu. Imena
upravičenca ni potrebno navesti, nujno pa je navesti njegovo identifikacijsko številko. Davčni
zavezanci morajo izpolnjen obrazec vstaviti v kuverto, jo zapečatiti in nanjo napisati svoje
ime, naslov in davčno identifikacijsko številko (kodo). Kuverto priložijo svoji davčni napovedi.
Če davčno napoved namesto davčnega zavezanca odda delodajalec, mora davčni zavezanec
dati tako pripravljeno izjavo delodajalcu najkasneje do 25. marca za prejšnje leto. Delodajalec
izda davčnemu zavezancu potrdilo o prevzemu izjave. Delodajalec vsebine izjave ne pozna,
poslati mora zapečateno kuverto.
Podatki na kuverti in izjava so zaupne davčne informacije in zato za njih veljajo pravila o
varstvu osebnih podatkov. Davčni organi lahko posamezniku posredujejo samo njegove
podatke in izjave, upravičenci pa lahko pridobijo samo podatke o zneskih, namenjenih njim.
Davčni organ označi kuverto in izjavo z isto kodo. Postopek in hranjenje izjave in kuverte je
ločeno in sicer tako, da ista oseba nima dostopa do obeh dokumentov istočasno. Dokumente
je potrebno hraniti 5 let.
Vsako leto pred 1. septembrom davčni organi zahtevajo od upravičencev, da predložijo
dokazila o izpolnjevanju pogojev, ti pa morajo izpolniti obveznost v roku 30 dni, sicer izgubijo
pravico do sredstev. Sredstva upravičencem iz prve skupine so nakazana v 30 dneh po
predložitvi zahtevanih izjav in potrdil, najkasneje pa do 31. oktobra. Če ima organizacija
državne dolgove, se od zneska najprej odšteje dolgovani znesek, preostanek pa nakaže
organizaciji. Upravičencem iz druge skupine nakažejo davčni organi sredstva do 1. januarja
naslednje leto. Sredstva, nakazana upravičencem iz prve skupine, se štejejo za proračunska
sredstva, zaradi česar so davčni organi upravičeni nadzorovati njihovo porabo. Če sredstva
niso uporabljena za javne namene, lahko davčni organi zahtevajo njihovo vrnitev. Davčni
organi so dolžni na spletni strani objaviti seznam upravičencev in namenjeni znesek sredstev
in sicer eno leto po nakazilu.
Dolžnost izbranega NVO-ja je predvsem podati izjavo, da je bil vsaj eno leto aktiven v eni ali
več izmed 22 dejavnosti, opredeljenih v zakonu o javno koristnih organizacijah. Ni pa
potrebno, da ima NVO status organizacije v javnem interesu, da je lahko upravičenec. Poleg
tega mora NVO izjaviti, da so njegovi ustanovni dokumenti in listine v skladu z zakonskimi
določbami. Eno leto po prejemu sredstev je NVO dolžan posredovati informacije o tem, kako
so bila sredstva porabljena.
Preostanek sredstev, ki ostanejo nerazdeljena, ker bodisi upravičeni NVO-ji ne izpolnjujejo
zakonskih kriterijev, bodisi sredstev nočejo prevzeti, porabi urad predsednika vlade za
podporo NVO-jem.
Slovaška
Zakon 1% je bil sprejet decembra 1999, vendar med NVO-ji ni užival podpore, saj je bil krog
upravičencev preširoko določen, javno koristne dejavnosti so obsegale tudi šport, brez
razlikovanja med profesionalnim in amaterskim športom, zadnji razlog pa je bil, da naj bi
začel veljati šele leta 2002. Zato so se nadaljevala prizadevanja za spremembo takšne
ureditve, ministrstvo za finance je pozvalo NVO-je, da pripravi ustrezen predlog sprememb.
Temeljna načela sprememb so tako vključevala anonimnost davkoplačevalcev, zaupanje v
sistem odstotka, v katerem se davkoplačevalci odločajo v prid NVO-jev in transparentnost
porabe sredstev. Predlog je bil sprejet in ministrstvo za finance ga je skupaj z drugimi
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spremembami zakona o davku na dohodek posredovalo v parlament jeseni leta 2001.
Proces prizadevanj pa s tem še ni bil zaključen, v okviru NVO sektorja se je začela razprava o
participaciji NVO-jev pri prihodkih od privatizacije. Pripravljen je bil predlog v tej smeri, ki pa
politično ni bil sprejemljiv, saj je vlada želela iz privatizacijskih sredstev zadovoljiti nekatere
druge zahteve. Zato so sami politiki predlagali drugo možnost, in sicer razširitev možnosti 1%
iz fizičnih na pravne osebe. Zakon je bil sprejet zelo na hitro in je začel veljati januarja 2003.
Leta 2003 je vlada pripravila celovito reformo davčnega sistema v smeri njegove
poenostavitve. Predlagala je enotno 19% davčno stopnjo, odpravljene naj bi bile vse davčne
olajšave, kakor tudi sistem 1%. Davčne olajšave so bile v resnici ukinjene, medtem ko se je
sistem 1% obdržal oziroma se je delež davka,ki ga lahko namenijo fizične in pravne osebe
NVO sektorju povečal na 2%.
NVO, ki želi od davkoplačevalcev pridobiti sredstva, se mora v ta namen prijaviti pri notarju.
NVO mora notarju predložiti vse zahtevane dokumente, ta pa izda certifikat tistim, ki
izpolnjujejo pogoje iz zakona o davku na dohodek. Od leta 2004 se ni potrebno prijavljati
vsako leto znova, ampak NVO to stori samo enkrat, potem pa prijavi samo morebitne
spremembe. Do 15. januarja vsako leto je notarska zbornica dolžna objaviti seznam
potencialnih upravičencev.
Upravičenci so lahko NVO-ji, ki imajo eno od naslednjih statusnih oblik: društvo, fundacija,
neinvesticijski sklad, nepridobitna organizacija, ki zagotavlja splošno koristno službo, nekatere
cerkvene institucije in verska združenja, mednarodne organizacije in Rdeč križ. Poleg tega
mora biti dejavnost NVO osredotočena na eno od naslednjih področij: razvoj in varstvo
duhovnih vrednot, varstvo človekovih pravic, varstvo okolja, varstvo in podpora zdravja in
izobraževanja, podpora športa za otroke, mladino in invalide oziroma varovanje naravnih in
kulturnih znamenitosti.
Naslednja zahteva je, da mora biti NVO ustanovljen vsaj v koledarskem letu pred letom, v
katerem se prijavi kot potencialni upravičenec. Poleg tega ne sme imeti dolgov v zvezi z
nekaterimi prispevki za socialno varnost (zdravstveno, pokojninsko, za primer brezposelnosti).
Potrebuje tudi bančni račun odprt na lokalni banki. Preden so sredstva določenemu NVO-ju v
resnici nakazana, davčni organ preveri, ali nima davčnih dolgov.
Davkoplačevalci, ki lahko namenijo del davka, so: zaposleni, podjetniki z licenco in podjetniki,
delujoči na področjih, kjer licenca ni potrebna (npr. davčni svetovalec, kirurg – veterinar).
Tudi oseba, ki namenja sredstva, ne sme imeti davčnih dolgov za tekoče ali preteklo leto, 1%
njenega davka pa ne znaša manj kot 20 SKK (približno 50 centov). Davčni zavezanec izbere
organizacijo iz seznama potencialnih upravičencev, izpolni posebno izjavo in jo pošlje
pristojnemu davčnemu uradu. Izjava ni standardizirana, zakon samo predpisuje, kaj mora
takšna izjava vsebovati. Da ne bi bile izjave pomanjkljive in zato neveljavne, je ministrstvo za
finance priporočilo obliko, ki vsebuje vse zahtevane elemente.
Razlika med fizičnimi in pravnimi osebami je v minimalnem znesku, ki ga lahko nakažejo eni
in drugi davčni zavezanci. Posamezniki lahko namenijo najmanj 20 SKK in sicer samo enemu
NVO-ju, najnižji znesek, ki ga lahko namenijo podjetja je 250 SKK (približno 6,25 EUR) enemu
ali več NVO-jem.
Izvedba nakazila sredstev je naloga posameznih davčnih uradov in sicer v 60 dneh, odkar je
davčni organ preveril, ali davčni zavezanec izpolnjuje vse pogoje. Na podlagi podatkov
posameznih davčnih uradov je davčna uprava dolžna do 31. januarja izdelati letni pregled
upravičencev, ki vsebuje naziv upravičenca, njegov sedež in skupno vsoto nakazanih
sredstev.
NVO prejemnik sredstev je dolžan sredstva porabiti za namene določene v zakonu, in sicer
najkasneje do konca naslednjega leta. Če tega pogoja ne izpolni, je NVO dolžan preostala
sredstva vrniti v državni proračun in sicer v 90 dneh od nastale situacije. NVO, ki dobi več kot
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100.000 SKK (približno 2.500 EUR), mora o porabi sredstev seznaniti državo v 12 mesecih
od dneva, ko je seznam upravičencev postal javen. Informacija o višini prejetih sredstev in
njihovi porabi se objavi gospodarskem uradnem listu.611 NVO-jem, ki so dobili več kot 1 mio
SKK (približno 25.000 EUR), finančno poročilo pregleda revizor. Če organizacija tega ne stori,
je notarska zbornica ne vključi na seznam potencialnih upravičencev za naslednja tri leta.
Litva
Leta 1998 je bila opravljena raziskava, ki je pokazala, da je samo 12% Litvancev kadar koli
podprlo NVO-je. Sistem odstotka zato po mnenju NVO-jev ne bi pomenil samo dodatnih
sredstev za NVO sektor, temveč bi prispeval tudi k njegovi prepoznavnosti, poleg tega pa bi
se na ta način bilo mogoče izogniti ugodnejši obravnavi le nekaterih NVO-jev. Leta 1999 je
bila odločitev o uvedbi sistema odstotka vključena v program dela vlade. Vlada je leta 2002
predstavila novo zakonodajo o davku na dohodek, ki je bila istega leta tudi sprejeta v
parlamentu. Zakon med drugim določa, da na koncu davčnega obdobja davčni organ na
zahtevo stalnega rezidenta Litve nakaže do 2% njegovega plačanega davka na dohodek
organizaciji, ki je upravičena do sponzoriranja v skladu z zakonom o donacijah in sponzorstvu.
Septembra 2002 je minister za finance uredil tudi postopek, prvo leto, ko so davkoplačevalci
lahko uporabili možnost pa je bilo leto 2004 za davek plačan v letu 2003.
Na podlagi davčne zakonodaje so vsi rezidenti Litve, ki prejemajo dohodke od zaposlitve,
podjetništva ali individualne dejavnosti dolžni predložiti letno davčno napoved. Do leta 2004
je bilo samo kakih 150.000 rezidentov dolžnih oddati davčno napoved, saj so bili za to prej
odgovorni večinoma delodajalci. Zato bo verjetno novost sistema odstotka v prvem letu ostala
ob strani, saj se bodo morali davčni zavezanci najprej naučiti pravilno izpolniti davčno
napoved.612 Po napovedih ekonomistke dr. Aušre Maldeikiene naj bi bilo samo 10%
potencialne ciljne skupine sposobne uporabiti sistem odstotka, večinoma zaradi njegove
kompleksnosti in pomanjkanja uporabniku prijaznega izobraževanja s strani davčnih organov.
Davčni zavezanci morajo izpolniti poseben obrazec – zahtevo za nakazilo določenega dela
davka eni ali več izbranim javno koristnim organizacijam. Možne težave so naslednje:
- večini davkoplačevalcev bo težko pridobiti informacije o organizaciji, ki ji želijo nameniti
sredstva in jih obrazec zahteva: poln naziv, ID številka, številka bančnega računa, uradni
sedež. Nujnost pridobivanja teh podatkov bo gotovo zmanjšala željo davčnih zavezancev,
da izpolnijo obrazec;
- pomanjkanje informacij o tem, kateri NVO-ji so lahko upravičenci do sredstev v primerjavi
z drugimi upravičenci (šole, bolnice, muzeji…);
- tisti, ki so dolžni oddati davčno napoved, ponavadi to počnejo zadnji dan (poleg tega, da
je veliko ljudi leta 2004 to počelo prvič), zato se ne bodo ukvarjali z namenitvijo sredstev,
če to ni »nujno« oziroma je »neobvezno«, ker jim bo zmanjkalo časa ali pa povzročilo
preveč dodatnega dela;
- ena od možnih pomanjkljivosti je tudi skoraj neomejena možnost drobljenja sredstev na
manjše dele. Ker davčnim zavezancem ni nujno potrebno izračunati znesek, ki ga
predstavlja 2% njihovega davka, včasih tudi ne bodo imeli jasne predstave o tem,
kolikšen ta znesek v resnici je. Poleg tega je znesek nižji od 10 litas (približno 3 EUR)
neveljaven.
Večina dela v zvezi s tehničnim izvajanjem zakona je v pristojnosti lokalnih uradov državne
davčne inšpekcije, ta pa ni dolžna izvajati kakršnega koli informiranja ali izobraževanja.
Lokalni uradi bodo sprejemali obrazce za namenitev sredstev, preverjali ali so zahteve
pravilne in izračunali zneske za nakazilo. Davčne zavezance bodo obveščali o morebitnih
napakah ali opustitvah, ne pa o tem, ali je znesek za nakazilo prenizek. Lokalni uradi ne bodo
preverjali ali ima organizacija prejemnica kakršenkoli dolgove do državnega ali občinskega
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proračuna, niti ali je predložila vsa potrebna poročila in izjave. Če transakcija ne bo uspela
(npr. zaradi napačnega bančnega računa), lokalni urad o tem ne bo obvestil davčnega
zavezanca. Lahko pa davkoplačevalec sam povpraša, kako napreduje njegova namenitev, ali
je bila uspešno izvedena ali ne. Obstaja bojazen, ali imajo lokalni uradi sploh dovolj osebja,
da bo zagotovljeno nemoteno izvajanje sistema.
Potencialne upravičenke do sredstev so poleg NVO-jev tudi vse javne institucije, kot npr. šole,
vrtci, bolnice, gledališča, knjižnice itd. V Litvi je približno 15.000 NVO-jev, vendar je ocena, da
bi jih lahko bilo upravičencev okrog 4.000. Vsak NVO, ki bo želel pridobiti sredstva iz sistema
odstotka, bo moral zaprositi za status dobrodelne organizacije pri nacionalnem centru za
registracijo. To bi lahko omejilo krog upravičencev, čeprav naj bi bila odločitev o podelitvi
takšnega statusa gola formalnost.
Med NVO-ji so pričakovanja v zvezi s sistemom odstotka velika, predvsem zaradi tega, ker ga
vidijo kot nekakšno kompenzacijo za ukinitev klasičnih davčnih olajšav, ki jih je vlada ukinila v
zameno za sistem odstotka. Raziskava iz leta 2002 je pokazala, da Litvanci niso v enaki meri
naklonjeni vsem javno koristnim področjem. Večina bi podprla organizacije na področju
izobraževanja (30,3%), socialne varnosti (22,4%) in zdravja (20,2%), medtem ko je kultura
manj zanimiva (9,2%), šport, ki je sicer deležen večine zasebnih donacij, pa bi podprlo samo
4.2% vprašanih.
NVO-ji so izrazili tudi zaskrbljenost glede pridobivanja sredstev njihovih lokalnih izpostav.
Raziskava javnega mnenja leta 2002 je namreč pokazala, da NVO-ji lažje pridobijo podporo v
manjših okoljih kot v mestnih središčih, problem pa je, ker bodo z novo zakonodajo lokalne
izpostave izgubile neodvisen status in se ne bodo mogle same potegovati za sredstva iz
sistema odstotka. Nekaterim NVO-jem tudi ni všeč, da ne bodo izvedeli za donatorje, saj bo
davčni urad do 15. novembra vsako leto samo preprosto nakazal dodeljena sredstva. Po
prejemu sredstev organizacijam ni potrebno izdelati nobenega posebnega poročila, revidirati
računovodstva ali uporabiti denar za vnaprej določen namen. Vsi običajni stroški so
upravičeni, če ustrezajo javno koristnemu namenu, opredeljenemu v njihovem statutu. Prav
tako niso določeni roki za porabo sredstev. Bodo pa morale organizacije tudi o teh sredstvih
poročati v obveznem letnem poročilu o prejetih dotacijah in poročilu o javno koristnem
delovanju, ki sta javni in predpogoj za pridobitev javno koristnega statusa.
Leta 2004 je možnost namenitve sredstev v okviru sistema odstotka uporabilo približno 30%
davčnih zavezancev. 613

Poljska
Sistem odstotka je bil na Poljskem uveden aprila 2003 kot del zakona o javno koristni
dejavnosti in prostovoljstvu. Po sprejemu zakona je poljska vlada pripravila paket fiskalnih
ukrepov za zmanjšanje proračunskega primanjkljaja, med katerimi je bila tudi odprava
davčnih ugodnosti za donacije v dobrodelne namene, argument za takšen ukrep pa je bil
sprejeti sistem odstotka. Zaradi močnega nasprotovanja NVO sektorja davčne ugodnosti niso
bile ukinjene, temveč so se znižale meje davčnih olajšav. Sistem odstotka je začel veljati v
začetku leta 2004, 1% nakazilo sredstev je možno samo javno koristnim organizacijam. Ker
se je postopek urejanja tega statusa ravno tako začel v začetku leta 2004 in je trajal nekaj
časa, je sistem v celoti zaživel šele letos.614
Davčni zavezanec – fizična oseba ima pravico od svojega davka odšteti znesek v višini do 1%
polne davčne obveznosti in ga nameniti javno koristni organizaciji. Znesek se lahko odtegne
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od davčne obveznosti preteklega leta, pod pogojem, da je plačilo izvršeno med 1.
januarjem in 30. aprilom, kar je rok za oddajo davčne napovedi. Davčni zavezanec mora
sredstva nakazati preko banke ali pošte in mora obdržati dokazilo o nakazilu za primer, da ga
davčni organ zahteva. Nakazila ni mogoče izvršiti v nobeni drugi obliki, davčni zavezanec pa v
obrazcu za napoved davka označi, da je nakazilo izvedel.
Davčni zavezanec lahko sredstva nakaže eni ali več organizacijam, prav tako ni spodnje
omejitve glede zneskov, lahko nakaže kolikor hoče z zgornjo omejitvijo največ 1% davka. Če
je davčni zavezanec plačal davek v celoti in tudi nakazal sredstva 1% po davčnem obdobju in
preden je vložil napoved, mu davčni organ nakazani znesek povrne. Če pa ima davčni
zavezanec še kakršne koli neplačane obveznosti in 1% nameni upravičencem, je dolžan
dolgove poravnati in v tem primeru ni upravičen do povrnitve nakazanih sredstev. Takšen
postopek zahteva precej dodatnega napora s strani davkoplačevalcev. Najprej se mora
odločiti, ali bo možnost sploh uporabil, potem kdaj, koliko in komu bo nakazal, nosi tudi
stroške nakazila. Poleg tega si davkoplačevalec nakoplje dodatne stroške, ki jih dobi
povrnjene šele nekaj mesecev kasneje. Bojazen je, da sistem ne med ljudmi ne bo ravno
zaživel, saj davčne napovedi za večino davčnih zavezancev izpolnijo delodajalci ali organi
socialne varnosti. Uporaba sistema odstotka pa pomeni, da mora davčni zavezanec sam
izpolniti davčno napoved in zato za tiste, ki jim to naredijo drugi, sistem verjetno ne bo
atraktiven.
V davčni napovedi bo davčni zavezanec označil nakazilo 1% svoje davčne obveznosti. Davčni
organ bo moral preveriti ali je bil postopek pravilno izveden, prav tako bo preveril ali je
izračun davčne osnove in davčne obveznosti pravilen in je tako odtegljaj 1% pravilen. Če bo
davčni organ ugotovil, da izračun ni pravilen, bo davčnega zavezanca pozval, da ga popravi.
Če bo napaka velika, ga bo obvestil o pravilnem znesku njegove obveznosti. Če je davčni
zavezanec organizaciji nakazal več kot 1% svoje davčne obveznosti in so vse ostale davčne
obveznosti poravnane, je še vedno upravičen do povračila v višini pravilnega 1% davčne
obveznosti. Davčni zavezanec pa bo moral (če bo hotel) sam zahtevati od organizacije vračilo
preveč nakazanih sredstev. Če davčni zavezanec nakaže manj kot 1%, se mu povrne takšen
znesek.
Upravičenci do sredstev so NVO-ji, ki pridobijo status javno koristne organizacije. Prijava za
pridobitev statusa je prostovoljna in odprta za zainteresirane NVO-je, zahtevani pogoji pa niso
preveč obremenjujoči. Status se podeli, ko registrsko sodišče ugotovi, da NVO izpolnjuje
pogoje. Za sredstva pridobljena iz sistema odstotka je pomembno, da so namenjena splošnim
namenom organizacije in ne za posebej opredeljene dejavnosti. Organizacija bo po prejemu
sredstev vedela, kdo jih je nakazal in tudi znesek. Javno koristne organizacije so dolžne vsako
leto pripraviti splošno finančno in vsebinsko poročilo, ki vključuje tudi podrobnosti o njenih
prihodkih, vključno s prihodki od 1% nakazil. Ta poročila vključujejo splošne podatke o porabi
sredstev oziroma stroških in ne prikazujejo ločeno, na kakšen način so bila porabljena
sredstva iz sistema 1%. Zakon zahteva, da je poročilo objavljeno na način, da je dostopno
vsem zainteresiranim, in s tem tudi davkoplačevalcem (npr. na spletnih straneh).
V letu 2004 so davkoplačevalci namenili NVO-jem 10,3 mio zlotov (približno 2,4 mio EUR), kar
je daleč od celotnega zneska, ki bi ga NVO-ji lahko dobili iz sistema odstotka in po nekaterih
ocenah znaša 44 mio EUR.615
Romunija
Zakonodaja 1% odstotka je bila sprejeta decembra 2003 in sicer kot del finančnega zakonika.
Predlog je vseboval tudi enak odstotek za podjetja, vendar ni bil sprejet. V zamenjavo je bil
med pogajanji sprejet t.i. »finančni kredit«, ki davčnim zavezancem - pravnim osebam
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omogoča olajšavo za sponzorska sredstva do višine 20% davka od dohodka oziroma
0,3% njihovega letnega prometa.
Kako bo sistem deloval v Romuniji, še ni povsem jasno,616 ena možnost je kopija
madžarskega sistema, kjer davčni zavezanec navede upravičenca, sredstva pa nakaže davčni
organ. Druga možnost je, da ministrstvo za finance za vsakega davčnega zavezanca izračuna
1% znesek in za ta znesek izstavi vavčer, ki ga pošlje davčnemu zavezancu skupaj z
obvestilom o njegovem davčnemu saldu. Vavčer naj bi se izdajal za vsak milijon (približno 24
EUR) posebej in na ta način bi davkoplačevalec lahko vavčerje poslal različnim organizacijam.
NVO-ji na podlagi prejetih vavčerjev prejmejo izplačilo sredstev od finančnih organov. Takšna
rešitev ima svoje slabe in dobre strani. Dobra stran je, da zagotavlja zaupnost podatkov
davkoplačevalcev nasproti njihovim delodajalcem in ima možnost doseči vse davčne
zavezance. Po drugi strani je sistem relativno drag za državo in lahko pomeni možnost
trgovanja na črno z vavčerji.
7.2.2.7 Brezplačna (oziroma po nižji stopnji) uporaba javnega premoženja
Ta oblika podpore je zelo razširjena v državah vzhodne in srednje Evrope, država dovoli NVOjem, da uporabljajo državno oziroma pogosteje občinsko premoženje za svojo dejavnost, npr.
pisarniške prostore, sejne sobe, športne naprave itd. Ponavadi je uporaba premoženja na ta
način omogočena z zakonodajo in pod določenimi pogoji. Madžarska je npr. sprejela zakon,
na podlagi katerega je civilnim organizacijam omogočena brezplačna uporaba državnega
premoženja, ki lahko po 15 letih celo postane njihova last, vendar z določenimi omejitvami.
Pogoji za navedeno ugodnost so, da organizacija nima neplačanih javnih dolgov in da v
naslednjih 15 letih ne proda oziroma ne zastavi nepremičnine. Zakon ali pogodba lahko tudi
vsebujeta določene omejitve glede dejavnosti, ki se lahko izvajajo v tako pridobljenem
premoženju, npr. da ga lahko organizacija uporablja samo za izvajanje statutornih aktivnosti
ali da se ne sme uporabiti za politične aktivnosti. Na Hrvaškem zakon o socialnem varstvu
predvideva brezplačno uporabo državnega ali občinskega premoženja pod pogojem, da ga bo
organizacija uporabljala za izvajanje socialno varstvenih storitev.

7.3 Viri financiranja nevladnih organizacij v Sloveniji
Slovenski NVO-ji se glede financiranja spopadajo z velikimi problemi, saj pravni okviri, davčna
politika, socialni sistem in tudi sloves tretjega sektorja, niso preveč naklonjeni finančni
stabilnosti slovenskih NVO-jev.617 Dodaten problem je umik tujih donatorjev, češ da je
Slovenija razvita država z visokim standardom, ki lahko sama financira dejavnost
nepridobitnega sektorja. Tudi država namenja nevladnemu sektorju zelo nizka sredstva, glede
na nekatere analize je delež državnih sredstev v prihodkih nevladnih organizacij 17%; če k
temu prištejemo še sredstva iz loterije, ki se jim država odpove v korist invalidskih in
humanitarnih organizacij, je ta delež približno 22%. Problem predstavlja tudi sedanja praksa
financiranja NVO-jev s strani države. Trenutno prevladujoč način financiranja je dodelitev
sredstev preko javnih razpisov, vendar prihaja v teh primerih do velikih razlik med
posameznimi resornimi organi.
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Na podlagi Zakona o društvih lahko društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje s
članarinami, iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, z darili in volili, s prispevki
donatorjev, iz javnih sredstev in drugih virov. v Društvo mora vsak presežek prihodkov nad
odhodki porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno, vsaka delitev
premoženja društva med njegove člane pa je nična. Društvo sme opravljati pridobitno
dejavnost v skladu z zakoni, ki to dejavnost urejajo. Takšna dejavnost mora biti določena v
temeljnem aktu, povezana z nameni in nalogami društva ter se lahko opravlja v obsegu,
potrebnem za doseganje namenov in ciljev društva. Tudi presežek iz pridobitne dejavnosti se
sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog društva v skladu s temeljnim aktom. Glede
pridobitne dejavnosti Zakon o gospodarskih družbah določa, da je pridobitna vsaka dejavnost,
ki se na trgu opravlja zaradi pridobivanja dobička (1. člen).
Društva zaradi pogojev, ki jih postavljajo posebni predpisi, ne morejo opravljati vseh
pridobitnih dejavnosti, npr. trgovinske dejavnosti ali dejavnosti tržnih komunikacijskih
storitev.618 Poleg tega imajo društva težave tudi pri pridobivanju dovoljenj za opravljanje
pridobitne dejavnosti, ki bi jo sicer lahko opravljala, kar je po mnenju Ministrstva za notranje
zadeve posledica nerazumevanja pravnega statusa društev pri oddelkih za gospodarstvo v
upravnih enotah. Velik problem predstavlja tudi nadzor, saj se inšpekcije pogosto izrekajo za
nepristojne, če bi bilo nadzor v zvezi z opravljanjem pridobitne dejavnosti potrebno opraviti v
društvih. Tržna inšpekcija npr. stoji na stališču, da ni pristojna ugotavljati, ali je neka
dejavnost, ki jo društvo opravlja, pridobitna ali ne. Še večji je problem takrat, ko društvo
določene pridobitne dejavnosti sploh ne opredeli v svojem temeljnem aktu oziroma jo
opredeli kot nepridobitno in v tem primeru ni podvržena nadzoru. Ob nadzoru dejavnosti, ki
se praviloma opravljajo kot pridobitne, bi bilo po mnenju MNZ potrebno ugotavljati, ali se
dejavnost opravlja na trgu (lahko omejenem tudi samo na člane), na način, da bi bil dosežen
dobiček. Tržni inšpektorat se je izrekel za nepristojnega tudi glede ugotavljanja, ali društvo z
opravljanjem gospodarske dejavnosti prekoračuje tisti obseg, ki je potreben za ustvarjanje
pogojev za opravljanje temeljne, nepridobitne dejavnosti, tako da ni jasno, kdo naj bi takšen
nadzor opravljal in kakšni bi lahko bili ukrepi. Z vidika opravljanja pridobitne oziroma
nepridobitne dejavnosti je pomembna še določba 3. člena Zakona o gostinstvu, ki določa, da
se priprava in strežba jedi in pijač ter nastanitev, ki jih pravne in fizične osebe ter društva
organizirajo na nepridobitni podlagi za lastne potrebe v svojih prostorih, ne šteje za gostinsko
dejavnost.619
V obravnavi je nov predlog zakona o društvih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za notranje
zadeve. Na podlagi predlaganega zakona 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 (24. člen). Društvo svojega premoženja ne sme deliti članom. Če
ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje namena ter ciljev
oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v temeljnem aktu. Na novo je
opredeljena tudi pridobitna dejavnost, in sicer mora biti ta določena v temeljnem aktu,
povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni in se lahko opravlja le v
obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne
dejavnosti (25. člen). Šteje se, da je pridobitna dejavnost povezana z namenom in cilji
društva, če lahko neposredno pripomore k njihovemu uresničevanju, pri tem pa doprinos ni
izključno v zagotavljanju prihodkov društva. Za dopolnilno se šteje tista pridobitna dejavnost,
ki skupaj z nepridobitno sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo
izkoriščenost osnovnih sredstev društva.
618

Glej Analiza izvajanja Zakona o društvih, MNZ, v Kako jadrati čez nemirne vode managementa
nevladnih organizacij, www.radiostudent.si/ngo/teksti.
619
Po mnenju MNZ-ja je problem, da številna društva navidezno opravljajo gostinsko dejavnost po
določbi 3. člena Zakona o gostinstvu, dejansko pa opravljajo pridobitno dejavnost. Društva v temeljnem
aktu opredelijo tako dejavnost kot nepridobitno, registrski organ pa je v tem primeru ne presoja z vidika
povezanosti z nameni in cilji društva ter dopustnega obsega.

Celovita analiza pravnega okvira za delovanje nevladnih organizacij

221
Za financiranje zasebnih zavodov se uporablja Zakon o zavodih, ki določa, da lahko zavod
pridobiva sredstva iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, ki jih nudi, s prodajo blaga in
storitev na trgu ter iz drugih virov (48. člen). Presežek prihodkov nad odhodki mora uporabiti
za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni drugače določeno z aktom o ustanovitvi. Tudi zavod
lahko opravlja pridobitno dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je
ustanovljen (18. člen). Poleg tega lahko v okviru svoje dejavnosti in s soglasjem ustanovitelja
ustanovi celo podjetje (20. člen).
Na podlagi Zakona o ustanovah se prihodki ustanove ustvarjajo z gospodarjenjem z
ustanovitvenim premoženjem, darili, drugimi naklonitvami, prihodki od opravljanja dejavnosti
in na druge načine (27. člen). Tako pridobljeni prihodki se lahko uporabljajo le za izvajanje
namena ustanove in njeno poslovanje. Zakon kot možen vir sredstev predvideva tudi
premoženje domačih ali tujih fizičnih ali pravnih oseb (donatorjev). Ustanoviteno premoženje
se lahko zmanjša, če je to predvideno v aktu o ustanovitvi ali če zaradi izjemnega položaja
tako odloči uprava, soglasje pa mora dati tudi pristojno ministrstvo (28. člen). Njegovo
soglasje mora ustanova pridobiti tudi za razpologanje z nepremičninami (29. člen). Zakon
določa, da lahko ustanova opravlja vsako dejavnost, ki je nujna za uresničitev namena, za
katerega je ustanovljena, ali je namenjena promociji (2. člen), iz česar bi bilo mogoče
sklepati, da pod temi pogoji lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost.

7.4 Državna podpora nevladnih organizacij v Sloveniji
7.4.1

Neposredno financiranje

Temeljni zakon, ki ureja način financiranja državnih organov oziroma neposrednih
proračunskih uporabnikov, je Zakon o javnih financah, ki določa tudi način prevzemanja in
plačevanja obveznosti v breme proračuna. Neposredni uporabnik prevzema obveznosti s
pisno pogodbo, obveznosti pa se plačujejo v rokih, ki se za posamezne namene porabe
določijo v zakonu o izvrševanju proračuna. Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in
2005 določa, da so plačilni roki za investicijske odhodke in investicijske transfere 60 dni, za
vse ostale obveznosti pa 30 dni od dneva prejema listine, ki je podlaga za plačilo (23. člen).
Neposredni uporabnik lahko plačuje samo že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih
del. Dogovarjanje o predplačilih je na podlagi Zakona o javnih financah možno samo
izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil ter na podlagi predhodnega soglasja ministra,
pristojnega za finance (52. člen). To v praksi pomeni, da bi lahko NVO-ji, ki prijavijo svoje
projekte na razpis za sofinanciranje, samo izjemoma (pod zakonsko določenimi pogoji) prejeli
sredstva vnaprej. Zakon še določa, da se sredstva subvencij, posojil in drugih oblik državnih
pomoči dodelijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, ki se objavi v uradnem
listu. Javni so tudi podatki o tako dodeljenih sredstvih (53. člen).
Postopek javnega razpisa je predpisan s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije in sicer za dodelitev subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranj iz
državnega proračuna za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov prejemnikov
proračunskih sredstev.620 Pravilnik ne velja:
•
•
•

620

če je postopek dodelitve sredstev urejen s posebnim zakonom oziroma podzakonskim
predpisom,
za (so)financiranje izvajalcev javnih služb, nosilcev javnih pooblastil ali društev, ki
delujejo v javnem interesu, če so pogoji za dodelitev sredstev urejeni s posebnim
podzakonskim predpisom, sklepom vlade ali pristojnega ministra in
za sofinanciranje izvajalcev javnih pooblastil ali društev, ki delujejo v javnem interesu,
in je njihovo število omejeno na največ tri v državi, pogoji za dodelitev sredstev pa so
urejeni s sklepom vlade ali pristojnega ministra.

176.-193. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS.
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V teh primerih se lahko sklene tudi neposredna pogodba in javni razpis ni potreben.
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje predstojnik
državnega organa, in jo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. V obsežnejših javnih
razpisih, ko se razpisujejo sredstva za različna strokovna področja, se lahko imenuje tudi več
komisij, ki so zadolžene za posamezna področja. Predsednik in člani komisije morajo imeti
ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja, na katerem se dodeljujejo sredstva in ne
smejo biti kakor koli interesno povezani s prejemniki sredstev.621 Objava javnega razpisa v
Uradnem listu mora vsebovati:
-

ime oziroma naziv in sedež organa, ki dodeljuje sredstva,
pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
predmet javnega razpisa,
navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje in meril, ki bodo podlaga za izbor
prejemnikov,
okvirno višino sredstev, ki so na razpolago,
določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena oziroma roki, če
je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa,
kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.

V razpisni dokumentaciji mora državni organ navesti vse podatke, potrebne za izdelavo
popolne vloge, predvsem pogoje, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da se uvrsti v izbor za
dodelitev sredstev oziroma pogoje, pod katerimi vloga šteje za formalno popolno. Državni
organ mora prosilcem omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo in jo na zahtevo predati.
Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije:
-

podatki o nalogi oziroma projektu, ki je predmet sredstev,
okvirna višina razpoložljivih sredstev,
način določanja deleža, ki ga prejme vsak prejemnik (npr. odstotni delež pokrivanja
stroškov projekta),
vzorec pogodbe,
navedba dokumentov, ki jih mora prosilec predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev
oziroma upravičenosti do sredstev (npr. dokazilo o registraciji),
navedba meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo
prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
navedba, kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper sklep.

Pred objavo javnega razpisa mora strokovna komisija v zapisniku oceniti, ali je vsebina
razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je mogoče pričakovati uspešen javni razpis.
Prosilci morajo vlogo za dodelitev sredstev dostaviti do roka, ki je določen v objavi, pri čemer
pa mora biti ta dovolj dolg, da lahko vlagatelji pripravijo kakovostno vlogo v skladu s pogoji.
Odpiranje vlog vodi strokovna komisija, izvede se v roku, ki je predviden v javnem razpisu, na
vsak način pa naj od izteka roka za dostavo vlog in odpiranjem ne bi preteklo več kot 8 dni.
Odpiranje vlog je javno, komisija pa lahko drugače odloči zaradi velikega števila vlog.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, v vrstnem
redu, v katerem so bile predložene. Komisija o odpiranju vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
-

naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
predmet javnega razpisa,
imena navzočih predstavnikov komisije,
imena oziroma naziv vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog,

621
Mišljena je poslovna povezanost, sorodstveno razmerje, zakonska zveza oziroma zunajzakonska
skupnost...
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- ugotovitve o popolnosti vlog,
- navedbo vlagateljev, katerih vloge niso popolne.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozove vlagatelje, ki niso dostavili popolne vloge, da
jih ustrezno dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od 15 dni. Vloge, ki v
postavljenem roku niso dopolnjene, se zavržejo. Popolne vloge oceni komisija na podlagi
pogojev in meril, objavljenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji, o čemer se
ravno tako vodi zapisnik. Na podlagi ocenjevanja komisija pripravi predlog prejemnikov
sredstev, ki se predloži predstojniku organa oziroma drugi osebi, pooblaščeni za odločitev o
dodelitvi sredstev. Predstojnik izda sklep o izboru prejemnikov sredstev, ki mora biti
obrazložen. Državni organ je dolžan v roku, ki je bil naveden v javnem razpisu, obvestiti vse
vlagatelje vlog, ki niso bili izbrani, o odločitvi glede dodelitve sredstev. V obrazložitvi mora
navesti razloge za svojo odločitev. Izbranim prejemnikom se posreduje sklep o izboru in se jih
hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni ne odzove, se šteje, da je
svojo vlogo umaknil.
Za dodelitev sredstev se med državnim organom in prejemnikom sredstev sklene pogodba, ki
mora vsebovati:
-

naziv in naslov državnega organa in prejemnika sredstev,
namen, za katerega so sredstva dodeljena,
višino dodeljenih sredstev,
terminski plan porabe sredstev,
način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot npr. spisek dokazil, ki jih mora
predložiti prejemnik sredstev, možnost, da državni organ kadar koli preverja namensko
porabo sredstev, poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev oziroma najmanj
zaključno poročilo, dolžnost državnega organa, da spremlja izvajanje pogodbe ter
namensko porabo proračunskih sredstev, določilo, da mora prejemnik ob nenamenski
porabi sredstva vrniti...

Vlagatelj vloge lahko na ministrstvo oziroma vladno službo v roku 8 dni od prejema sklepa
vloži pritožbo, ki pa ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora v pritožbi
natančno opredeliti razloge zanjo, pri tem pa predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Organ mora o pritožbi odločiti v 15 dneh.
Opisani postopek je splošen postopek in velja za primere, ko ni drugače določeno z drugim
zakonom ali podzakonskim predpisom. V Sloveniji obstajajo številni zakonov, ki vsebujejo vsaj
načelne določbe tudi glede financiranja nekaterih oblik NVO-jev. Nekaj jih omenjamo v
nadaljevanju.
Pomemben je Zakon o igrah na srečo, saj določa podlago za financiranje dejavnosti
invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Klasične igre na srečo smejo trajno prirejati
kot svojo dejavnost le delniške družbe, ki pridobijo posebno koncesijo (30. člen). Za
dodeljeno koncesijo morajo plačevati koncesijsko dajatev, katere osnova je vrednost vplačil,
doseženih s prodajo srečk in zmanjšanih za neplačane dobitke (40. člen). Osnova se ugotavlja
mesečno, od te osnove pa je prireditelj dolžan obračunati in plačati koncesijsko dajatev v
odstotku, ki ga določi vlada. Na ta način pridobljena sredstva se uporabijo za financiranje
dejavnosti invalidskih in humanitarnih ter športnih organizacij. Poleg tega sta fundaciji za
financiranje navedenih organizacij (FIHO in FŠ) upravičeni še do sredstev v višini 2% od
plačane koncesijske dajatve za prirejanje posebnih iger na srečo (47. in 48. člen). Za
financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij se uporablja 80% sredstev,
doseženih s plačilom koncesijskih dajatev za trajno prirejanje številčne loterije, loterije z
znanim dobitkom in lota, 20% pa za financiranje športnih organizacij. Obratno velja za
sredstva, dosežena s plačilom koncesijske dajatve za trajno prirejanje športne napovedi,
druge športne stave in kviz loterije, kjer se 80% tako pridobljenih sredstev uporabi za
financiranje dejavnosti športnih organizacij, 20% pa za financiranje dejavnosti invalidskih in
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humanitarnih organizacij (46. člen). Prireditelji občasnih klasičnih iger na srečo622 morajo
prav tako del prihodkov (5%), doseženih s prodajo srečk, zmanjšanih za izplačane dobitke,
nameniti fundacijama FIHO in FŠ (19. člen). V pravilniku o merilih in pogojih za uporabo
sredstev FIHO je določeno razmerje sredstev za delovanje invalidskih in humanitarnih
organizacij v razmerju 75:25, za delovanje fundacije pa je možno porabiti do 2%
razpoložljivih sredstev v tekočem letu. Za leto 2004 je imel FIHO planirane prihodke v višini
2.460.000.000 od koncesijskih dajatev Loterije Slovenije, 136.000.000 od koncesijskih dajatev
od Športne Loterije in 161.000.000 od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.623
Zakon o financiranju Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije določa, da se
sredstva za delovanje zveze zagotovijo neposredno v proračunih družbenopolitičnih skupnosti
(sedanjih občin), in sicer na področjih delovanja za mir, varnost, demokracijo in obrambo,
ohranjanja in razvijanja zgodovinskih izročil, skrbi za uresničevanje posebnega družbenega
varstva borcev ter za mednarodno sodelovanje (1. člen).
Na podlagi Zakona o gasilstvu država na področju gasilstva sofinancira naloge zaščite in
reševanja, ki so širšega pomena, zlasti na področju zaščite pred nesrečami v prometu in
nesrečami z nevarnimi snovmi ter zagotavlja del sredstev za znanstvenoraziskovalno
dejavnost na področju gasilstva in za razvijanje gasilske zaščite in reševalne opreme (8. člen).
Dejavnosti gasilskih enot se med drugim financirajo tudi iz proračuna Republike Slovenije in
proračunov lokalnih skupnosti (44. člen).
Po Zakonu o pospeševanju turizma je turistična taksa namenjena tudi vzdrževanju in urejanju
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
(22. člen). Poleg tega se v proračunu RS opredelijo sredstva, med drugim namenjena za
dejavnost pospeševanja turizma, ki jo opravlja nacionalna turistična organizacija ter za
turistična društva, ki imajo na področju turizma status društva v javnem interesu.
Tudi po Zakonu o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev
prepovedanih drog je dejavnost NVO-jev sofinancirana iz državnega proračuna in drugih
sredstev (16. člen). Verificirani nevladni neprofitni programi se v obsegu, določenim z
nacionalnim programom, od pristojnega uporabnika proračunskih sredstev sofinancirajo v
višini najmanj 80% vrednosti programa.
Rdeči križ Slovenije ima v proračunu zagotovljena sredstva za tiste naloge, ki jih opravlja kot
javna pooblastila (Zakon o Rdečem križu Slovenije, 27. člen), Študentska organizacija
Slovenije pridobiva sredstva za delovanje iz republiškega in proračunov lokalnih skupnosti
(Zakon o skupnosti študentov, 97. člen).
Nekateri zakoni pa ne govorijo neposredno o finančni podpori, temveč opredeljujejo drugačno
podporo NVO-jem. Tako npr. Energetski zakon določa, da ministrstvo, pristojno za
energetiko, spodbuja delovanje NVO-jev, ki v javnem interesu delujejo na področju
energetike (66. člen).
Po Zakonu o kazenskem postopku sme državni tožilec s soglasjem oškodovanca odložiti
kazenski pregon za kaznivo dejanje, za katero je predpisana denarna kazen ali zapor do treh
let, če je osumljenec pripravljen ravnati po navodilih državnega tožilca in izpolniti določene
pogoje, s katerimi se zmanjšajo ali odpravijo škodljive posledice kaznivega dejanja. Te naloge
pa so lahko med drugim tudi plačilo določenega prispevka v korist javne ustanove ali v
dobrodelne namene ali oprava kakšnega splošno koristnega dela (162. člen).
622
Klasične igre na srečo smejo občasno prirejati samo društva in neprofitne humanitarne organizacije,
ki jih določi vlada in sicer zaradi pridobivanja sredstev za financiranje dejavnosti, določenih s splošnimi
akti prireditelja (13. člen).
623
www.gov.si/fiho.
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Dobro poznani akciji sta Teden Rdečega križa in Teden solidarnosti, v okviru katerih
posamezniki in pravne osebe plačujemo prispevek v korist Rdečega križa Slovenije. Prispevek
se obračuna od vsake prodane vozovnice oziroma od poštne pošiljke v notranjem in
mednarodnem prometu, razen za knjige, časopise in revije (Zakon o Rdečem križu Slovenije,
28. člen).
Zakon o športu določa, da imajo športna društva in njihova združenja pod enakimi pogoji
prednost pri izvajanju nacionalnega programa (8. člen), športna društva, ki izvajajo letni
program, pa imajo za izvajanje nacionalnega programa pod enakimi pogoji prednost pri
uporabi javnih športnih objektov pred drugimi izvajalci (21. člen).
Zakon o zavodih določa, da se lahko koncesijo za opravljanje javne službe podeli zasebnemu
zavodu, društvu ali drugi organizaciji če izpolnjuje predpisane pogoje (24. in 28. člen).

7.4.2

Posredna podpora – davčne ugodnosti

7.4.2.1 Davek od dohodka pravnih oseb
Zakon o davku od dohodka pravnih oseb je bil sprejet leta 2004 in je nadomestil prejšnji
Zakon o davku od dobička pravnih oseb. Zavezanec za davek je pravna oseba domačega in
tujega prava (3. člen). Če gre za rezidenta Slovenije (pomeni, da ima sedež ali kraj
dejanskega opravljanja v Sloveniji), je zavezan za davek od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v
Sloveniji, kakor tudi od vseh dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije (4. člen). V skladu z 9.
členom zakona zavezanec, kot je zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična
stranka, zbornica ali reprezentativni sindikat ne plača davka, če je v skladu s posebnim
zakonom ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti in ima v vsem obdobju finančno
in materialno poslovanje in akte v zvezi s tem, zlasti svoj temeljni akt, usklajeno z zakonom,
ki ureja njegovo ustanovitev oziroma delovanje.624 Vsi našteti pa so obvezani plačati davek od
dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti. Osnova za davek je ugotovljeni dobiček, ki je v
zakonu definiran kot presežek prihodkov nad odhodki (11. člen), pri tem pa se donacije ne
priznajo kot odhodki. Za NVO-je se pri določanju davčne osnove prihodki od opravljanja
dejavnosti, ki ni pridobitna, ter dejanski ali sorazmerni stroški te dejavnosti izvzamejo iz
davčne osnove (19. člen). Davek se plačuje po stopnji 25% od davčne osnove (53. člen).
Med davčnimi olajšavami zakon predvideva tudi olajšave za donacije, in sicer lahko zavezanec
uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne,
dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, športne, kulturne, ekološke in religiozne
namene, ki jih je izplačal rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za
opravljanje navedenih dejavnosti (52. člen). Najvišji znesek davčne olajšave, ki ga dovoljuje
zakon, je 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca oziroma največ v višini
davčne osnove. V ta okvir se štejejo zneski vseh izplačil v celotnem davčnem obdobju. Na
enak način so urejene davčne olajšave za samostojne podjetnike posameznike v Zakonu o
dohodnini (52. člen).
7.4.2.1 Dohodnina
Dohodnino plačujejo fizične osebe – rezidenti od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in
izven Slovenije (5. člen). Dohodnine se ne plača od pomoči, ki jih socialno ali drugače
ogrožene osebe prejmejo od humanitarnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega ali zdravstvenega varstva, oziroma od invalidskih organizacij, ki delujejo
624

Ta pogoj zavezanci izpolnjujejo zlasti, če uporabljajo presežke prihodkov nad odhodki, zmanjšujejo
ustanovitveno premoženje, izplačujejo plače, nagrajujejo člane uprave in izkazujejo stroške poslovanja,
nalagajo prosta sredstva in ravnajo z ostankom premoženja pri prenehanju v skladu z zakonom.
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v javnem interesu na področju invalidskega varstva, kakor tudi ne od pomoči, ki jih
pomoči potrebne osebe prejmejo od dobrodelnih ustanov (26. in 27. točka 20. člena).
Za delovanje NVO-jev oziroma prostovoljcev je pomembna oprostitev prejemkov, ki krijejo
stroške prevoza, nočitev in dnevnic, izplačanih fizični osebi, ki prostovoljno oziroma na
podlagi vabila ali poziva sodeluje v prostovoljnih ljubiteljskih, humanitarnih, dobrodelnih,
vzgojnoizobraževalnih, zdravstvenih, kulturnih, raziskovalnih, sindikalnih dejavnostih, v
dejavnostih zbornic, verskih skupnosti in političnih strank, pod pogojem, da gre za
nepridobitne dejavnosti (100. člen). Enako velja za navedene prejemke osebi, ki sodeluje v
dejavnostih društev in njihovih zvez, zaradi uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi
katerih so društva ustanovljena, ne pa v okviru opravljanja pridobitne dejavnosti. Povračilo je
neobdavčeno do višine, ki je določena za povračila delavcem iz delovnega razmerja in jo
določi vlada.
Med olajšave, ki znižujejo letno davčno osnovo za dohodnino, sodijo plačani prostovoljni
denarni prispevki in vrednost daril v naravi za humanitarne, dobrodelne, kulturne,
vzgojnoizobraževalne, znanstvene, športne, ekološke in religiozne namene, kadar so izplačani
osebam, ki so organizirane za opravljanje tovrstnih dejavnosti in so rezidenti Slovenije, kakor
tudi sredstva in darila invalidskim organizacijam (112. člen). Zmanjšanje davčne osnove po
tej določbi lahko, skupaj z drugimi olajšavami, znaša največ 2% letne davčne osnove
zavezanca. Zmanjšanje se prizna pod pogojem, da so plačila dokazana z dokumenti, ki glasijo
na ime zavezanca.
7.4.2.3 Davek na dodano vrednost
Davek na dodano vrednost se plačuje od dobav blaga in opravljenih storitev, ki jih davčni
zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje dejavnosti na ozemlju RS za plačilo, in od uvoza
blaga v EU (3. člen).
Davčni zavezanec za DDV je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno (samostojno) opravlja
katerokoli dejavnost, ne glede na njen namen ali rezultat (13. člen). Osnova za davek je vse,
kar predstavlja plačilo (v denarju, stvareh ali storitvah), ki ga davčni zavezanec prejme od
kupca, naročnika ali tretje osebe. Če je zaradi neposlovnih razlogov plačilo manjše od tržne
vrednosti ali če plačila ni, je davčna osnova tržna vrednost blaga oziroma storitve (21. člen).
Splošna stopnja DDV je 20% in ta se plačuje od vsakega prometa blaga ali storitev, če ni
predpisana nižja 8,5% stopnja oziroma oprostitev.
Dejavnosti, ki so oproščene plačevanja DDV, in se vsaj posredno nanašajo na dejavnost NVOjev, lahko razvrstimo v pet velikih skupin:
1. oprostitve v javnem interesu - gre za promet blaga in storitev na področju zdravstva,
izobraževanja, socialno varstvenih storitev ipd. (26. člen). Med tem oprostitve sodijo:
-

-

-

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,
socialno varstvene storitve in z njimi povezan promet blaga, ki jih kot javno službo
opravljajo nepridobitne organizacije, ki se po predpisih štejejo za dobrodelne, invalidske
ali organizacije za samopomoč,
storitve in blago, ki je neposredno povezano z varstvom otrok in mladostnikov, ki jih kot
javno službo opravljajo dobrodelne organizacije,
storitve in promet blaga, neposredno povezanega 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 z
njihovimi pravili, če ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence. Te
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-

organizacije so oproščene plačila DDV, če ne opravljajo komercialnih transakcij,
svetovalnih storitev, ki bi poleg plačila članarine vključevala še dodatno plačilo za te
storitve, v odvisnosti od njihovega obsega.625 Če naštete nepridobitne organizacije
dejavnost omejijo zgolj na predstavljanje skupnega interesa svojih članov, ki za članstvo
plačujejo članarino, potem le-ta ne predstavlja plačila za opravljeno storitev,626
storitve, neposredno povezane s športom ali športno vzgojo, ki jih nepridobitne
organizacije nudijo osebam, ki se ukvarjajo s športom ali se udeležujejo športne vzgoje;
kulturne storitve in z njimi neposredno povezano blago, ki jih opravljajo javni zavodi ali
druge s strani države priznane kulturne institucije,
promet storitev in blaga, ki ga opravljajo organizacije, katerih dejavnosti so oproščene
plačila DDV po prejšnjih alineah (razen prve), v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih
sredstev, ki jih te organizacije organizirajo priložnostno ter izključno v svojo lastno korist,
dodaten pogoj pa je, da ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.

Prav tako je plačila DDV oproščen promet blaga in storitev, naveden zgoraj (razen prve
alinee), ki ga opravijo davčni zavezanci, ki zgoraj niso izrecno omenjeni, če:627
a) njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga
morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev,
b) jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki niso posredno ali neposredno udeleženi v
rezultatih teh dejavnosti,
c) zaračunavajo s strani pristojnih organov odobrene cene ali cene, ki niso višje od takšnih
odobrenih cen; če gre za storitve, za katere ni potrebna odobritev cen, pa če
zaračunavajo nižje cene, kot jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki
obračunavajo DDV,
d) ni verjetno, da oprostitev DDV za te storitve izkrivlja konkurenco, na primer postavlja v
slabši položaj davčne zavezance,
2. druge oprostitve – v to skupino sodi tudi promet blaga, ki se je v celoti uporabljalo za
namene oproščenih dejavnosti iz prejšnje točke, če davčni zavezanec ni imel pravice do
odbitka vstopnega DDV (27. člen).
Oprostitve pri sprostitvi uvoženega blaga v prost promet (29. člen):

625

•

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 reševalnih). Do oprostitve so upravičene le
organizacije, ki vodijo ustrezno knjigovodstvo in pristojnim organom omogočajo
nadzor nad njihovim delovanjem in po potrebi nudijo zavarovanje plačila DDV,

•

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

Glej www.davcnosvetovanje.com, Erika Režek, Odgovor na vprašanje z dne 29.1.2002.
Na podlagi Pravilnika o izvajanju ZDDV je članarina obdavčena v delu, v katerem davčni zavezanec,
ki prejema od svojih članov članarino, opravlja enako ali podobno dejavnost, kot jo opravlja drug davčni
zavezanec – torej pridobitno dejavnost. Kadar članarina pokriva večinski delež sredstev za financiranje
dejavnosti teh organizacij (npr. izdajanje brošur, izobraževanje), ki je članom dostopna brezplačno v
povračilo za plačilo članarine, ni obdavčena z DDV.
627
Takšen promet pa ni oproščen, če ni nujen za transkacije, ki so plačila DDV oproščene oziroma je
oproščene dejavnosti mogoče opravljati brez tega prometa ali če je osnovni namen prometa, da
organizacija pridobi dodatni prihodek z opravljanjem transakcij, ki neposredno konkurirajo davčnim
zavezancem, ki obračunavajo DDV.
626
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obnovo območij, ki jih je prizadela naravna in druga nesreča. Tudi te oprostitve
so deležne samo organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnje alineje,
•

predmete, ki so posebej izdelani za izobraževanje, usposabljanje 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,

oprostitve pri izvozu (31. člen) - plačila DDV je oproščena dobava blaga pooblaščenim
organizacijam, ki ga le-te izvozijo iz EU kot del svojih človekoljubnih, dobrodelnih ali
dejavnosti poučevanja, ki jih izvajajo izven EU. Dovoljenje se izda organizaciji, ki
izpolnjuje predpisane pogoje, in sicer za vsako dobavo blaga posebej ali pa za določeno
obdobje. Oprostitev se izvede tako, da se pooblaščenim organizacijam vrne plačani DDV,
ki ga niso mogle uveljaviti kot odbitek vstopnega DDV.
Davčni zavezanec lahko odbije DDV, ki ga je dolžan ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma
storitev od drugega davčnega zavezanca (t.i. vstopni DDV). Vstopni DDV lahko odbije, če je
to blago oziroma storitev uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij (40. člen).
Davčni zavezanec, ki opravlja obdavčeno in oproščeno dejavnost, določi znesek vstopnega
DDV, ki se nanaša na obdavčeno in oproščeno dejavnost, v zvezi s katero ima pravico do
odbitka vstopnega davka, z odbitnim deležem (41. člen). Odbitni delež se določi za ves
promet blaga in storitev na letni ravni kot odstotek, davčni zavezanec pa lahko odbitni delež
določi tudi ločeno za vsako dejavnost, vendar mora v tem primeru voditi ločeno knjigovodstvo
in to priglasiti davčnemu organu. NVO-ji, ki delujejo na področjih, ki so oproščena plačila
DDV, vstopni DDV torej plačajo, vendar ga ne smejo odbiti, pri zaračunavanju svojih storitev
oziroma blaga pa davka ne obračunajo. Poleg tega morajo ravno tako kot ostali davčni
zavezanci voditi vse evidence, ki jih predvideva zakon,628 ker ni oproščen konkreten NVO,
temveč njegova dejavnost.
Davčni zavezanec, ki v zadnjem letu ne preseže 5,0 mio tolarjev obdavčljivega prometa, DDvja ne sme obračunavati, prav tako nima pravice do odbitka vstopnega DDV in mu ni potrebno
voditi knjigovodstva, ki ga zahteva zakon (45. člen).
Knjigovodstvo davčnega zavezanca mora vsebovati naslednje podatke (56. člen):
- skupna vrednost opravljenega prometa blaga in storitev; vrednost prometa blaga oziroma
storitev po različnih stopnjah DDV in oproščen promet,
- obračunan DDV po izdanih računih,
- skupna vrednost prejetega blaga oziroma storitev, vrednost z DDV po stopnjah in brez
DDV,
- obračunan DDV na prejetih računih (vstopni DDV),
- obveznost za plačilo DDV,
- terjatve za vračilo vstopnega DDV.
Davčni zavezanec je dolžan voditi knjigo prejetih in izdanih računov, dolžan je hraniti vso
prejeto in izdano dokumentacijo, in sicer najmanj 10 let po poteku leta, na katerega se listine
nanašajo. Začetek opravljanja dejavnosti, kakor tudi vsako spremembo in prenehanje
opravljanja dejavnosti, mora davčni zavezanec prijaviti davčnemu organu. Vsak davčni
zavezanec ima identifikacijsko številko.
Sredstva, ki jih organizacije dobijo od sponzorjev, so obdavčena s splošno 20% stopnjo. To
ne velja za donatorska sredstva, kjer ne gre za opravljanje prometa blaga in storitev. Delno
628
V knjigovodstvu mora davčni zavezanec prikazati skupno vrednost opravljenega prometa blaga in
storitev, vrednosti po različnih stopnjah DDV, vrednost oproščenega prometa, obračunani DDV po
izdanih računih, vstopni DDV itd.
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nejasnost v tem pogledu je odpravil pravilnik, ki je določil, da znesek za humanitarne,
kulturne, znanstvene, zdravstvene, vzgojno-izobraževalne, športne in religiozne namene, ki
ga davčni zavezanec izplača osebam, ki so ustanovljene za opravljanje teh dejavnosti in ne
gre za plačilo prometa blaga oziroma storitev, ni predmet DDV.629 Tako je bil pri zbiranju
humanitarne pomoči za družine v stiski preko Telekomove številke 090, Telekom dolžan
obračunati DDV, saj je sprejemanje klicev storitev, ki sodi med komercialne dejavnosti in je
zato obdavčena s splošno 20% stopnjo DDV. Klicalci so z vsakim klicem na številko 090 za
družine podarili 300 tolarjev, vendar so prejemniki dejansko dobili manj, saj je bil v ta znesek
vštet tudi DDV. Telekomu DDV-ja ne bi bilo potrebno plačati, če bi za to imel posebno
odobritev ministrstva za finance.630
7.4.2.4 Davek na premoženje
Slovenija davka na premoženje oziroma nepremičnine v smislu, kot ga poznajo države EU, še
ni uveljavila. Zaenkrat v tem delu še vedno velja Zakon o stavbnih zemljiščih,631 ki določa
obveznost plačevanja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Zavezanci za plačilo so
uporabniki (lastniki ali najemniki) zemljišča, zgradbe ali dela zgradbe, nadomestila pa se med
drugim ne plačuje za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost. Za
zemljišča in stavbe, ki jih uporabljajo NVO-ji, se torej nadomestilo plačuje.
Druga vrsta davka, ki ga pozna Slovenija, je davek na promet z nepremičninami, ki ga plača
prodajalec ob prodaji in sicer po stopnji 2% od vrednosti nepremičnine. Zavezanci za plačilo
tega davka so tudi NVO-ji.
7.4.2.5 Davek na dediščine in darila
Zavezanec za davek na dediščine in darila je občan, ki v Republiki Sloveniji podeduje ali dobi
v dar premoženje in tudi fizična oseba, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o
dosmrtnem preživljanju (3. člen). Zavezanec ne plača davka na dediščine in darila od
podedovanega ali v dar prejetega premoženja, ki ga brez povračila odstopi Republiki Sloveniji,
samoupravni lokalni skupnosti in humanitarnim društvom oziroma njihovim zvezam. Če je
odstop izvršen v šestih mesecih po sprejetju zapuščine, se že plačan davek vrne (10. člen).

7.4.3

Prispevki od plač

Slovenija ne pozna izjem za nevladni sektor pri plačevanju prispevkov od plač za zaposlene.
Poleg tega je za določene prejemke, izplačane fizični osebi, predvideno plačilo posebnega
davka.632 Ta davek plačujejo pravne osebe in zasebniki, ki opravljajo dejavnost in izplačujejo
v zakonu določene prejemke.633 Osnova za obračun in plačilo davka je vsako posamezno
bruto izplačilo fizični osebi za opravljeno storitev na podlagi pogodbe o delu.634 V bruto
izplačilo štejejo tudi vsa povračila stroškov, ki jih je posamezna oseba prejela v zvezi z
opravljanjem storitve. Za opravljeno storitev po zakonu ne šteje izplačilo:
osebi, ki opravlja določeno funkcijo na podlagi imenovanja državnega ali drugega organa,
osebi, ki opravi storitev na podlagi napotitve upravnega organa,
osebi na podlagi napotitve oziroma poziva na določeno opravilo s strani državnega ali
drugega organa,
nagrad in povračil stroškov osebi, ki prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje
v prostovoljnih, ljubiteljskih, humanitarnih, invalidskih, izobraževalnih, zdravstvenih, kulturnih,
629
630
631
632
633
634

13a. člen pravilnika.
Fidermuc, K., Država si od donacije vzame davek, Delo 21.11.2005.
Uradni list RS, št. 18/84.
Zakon o posebnem davku na določene prejemke, Uradni list RS, št. 72/93, 82/97.
2. člen Zakona o posebnem davku na določene prejemke.
3. člen Zakona o posebnem davku na določene prejemke.
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športnih, raziskovalnih dejavnosti ter v dejavnostih društev in njihovih zvez, zaradi
uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi katerih so društva ustanovljena, ne pa v okviru
opravljanja gospodarskih (pridobitnih) dejavnosti po Zakonu o društvih, 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. Ustavno sodišče je že leta 1997 odločilo,635 da takšno določilo ni v skladu z
ustavo, ker vladi brez določitve zakonskega okvira prepušča podrobnejšo določitev stroškov v
zvezi z delom in določitev višine teh stroškov, do katere se povračilo zanje ne vštevajo v
osnovo za davek od osebnih prejemkov oziroma od katerih se ti stroški priznavajo kot
odhodek pri ugotavljanju davčne osnove. Državni zbor bi moral neskladje odpraviti v šestih
mesecih, vendar določba še vedno velja.
Davek se plačuje po stopnji 25%,636 obračunati in plačati pa ga je treba najkasneje v treh
dneh po izplačilu.637

7.4.4

Evropski strukturni skladi

Poseben izziv za nevladne organizacije predstavlja njihovo vključevanje v oblikovanje in
izvajanje regionalne strukturne politike EU. Temeljni namen je spodbujanje gospodarske in
socialne kohezije celotne EU ter zlasti zmanjševanje razlik v razvoju med regijami kot
instrumentom solidarnosti. Uresničevanje ciljev strukturne politike se izvaja v različnih
oblikah,638 glavni vir financiranja za dosego teh ciljev pa predstavljajo strukturni skladi.639
Oblike sodelovanja strukturnih skladov pri pomoči strukturne politike držav članic so:
• operativni programi in enotni programski dokumenti,
• programi v okviru Pobud skupnosti (Interreg III, Urban II, Leader+, Equal),
• inovativni ukrepi in tehnične pomoči – instrumenti Komisije.
Za dosego prednostnih ciljev za leto 2000-2006640 je možna uporaba sredstev (195 mrd EUR
za strukturne sklade za navedeno obdobje) samo na območju ozemlja Skupnosti. S
pripravami na črpanje sredstev iz strukturnih skladov pa bo v instrumente, sredstva in
postopke strukturne politike mogoče vključevanje nevladnih organizacij že od samega
začetka. Glavni mehanizmi in podlage za takšno vključevanje bi lahko bili splošni dokumenti
institucij EU, ki opredeljujejo nujnost vključevanja nevladnih organizacij v postopke
informiranja, posvetovanja in sodelovanja ter načela in predpisi za uporabo strukturnih
skladov (sprejeta s temeljno reformo v letu 1988 in dopolnjena leta 1999).
Med načeli in predpisi za uporabo strukturnih skladov so za LRF pomembni ukrepi za
informiranje in javnost - ciljne skupine (potencialne uporabnike in končne uporabnike)
mora641 organ upravljanja o možnostih pomoči obvestiti, med njimi tudi nevladne
635

Odločba ustavnega sodišča U-I-296/95 z dne 27.11.1997 (Uradni list RS, št. 82/97).
5. člen Zakona o posebnem davku na določene prejemke.
637
6. člen Zakona o posebnem davku na določene prejemke.
638
Glavne oblike določa 159. člen Pogodbe o ES in sicer: strukturni skladi, Evropska investicijska banka
(EIB) ter drugi instrumenti pomoči Skupnosti.
639
Strukturni skladi predstavljajo glavni vir financiranja ES. Na podlagi 159. člena Pogodbe o ES se
mednje prištevajo Evropski socialni sklad (ESF), Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF) ter Evropski
kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EAGGF), na podlagi posebne uredbe pa tudi finančni
instrument za usmerjanje ribištva (FIFG). Poleg strukturnih skladov je pomemben mehanizem
solidarnosti tudi kohezijski sklad, ustanovljen 1993 za pomoč Grčiji, Portugalski, Španiji in Irski; za
obdobje 2000-2006 so v tem skladu predvidena sredstva v višini 18 mio EUR.
640
Cilj 1: spodbujanje razvoja in strukturnega prilagajanja regij z zaostankom v razvoju; Cilj 2.
Spodbujanje gospodarskega in socialnega prestrukturiranja področij s strukturnimi problemi; Cilj 3:
spodbujanje prilagajanja in modernizacija sistemov izobraževanja, usposabljanja in politik zaposlovanja.
Pomembno je, da sta cilj 1 in 2 regionalno usmerjena, cilj 3 pa horizontalno.
641
46. člen Splošne uredbe in Uredba Komisije o informiranju javnosti (št. 1159/2000)
636
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organizacije, zlasti ustanove za enakopravnost žensk in moških, ter institucije, ki se
ukvarjajo z zaščito okolja.
Pomembno je še načelo partnerstva - gre za primarno načelo postopka, ki označuje zlasti
procese priprav na sprejemanje odločitev. Glavni cilj je vključevanje relevantnih akterjev (oz.
najbolj reprezentativnih med njimi) v postopek priprave in izvajanje strukturne pomoči (takšni
so npr. socialni partnerji ali druge interesne skupine), in sicer vsakokrat na zadevni ravni.642
Načelo partnerstva je institucionalizirano v Odborih za spremljanje in pomeni decentraliziran
pristop k uresničevanju skladov.
Omenimo naj še načelo programskega načrtovanja, ki zajema ugotavljanje potreb po razvoju
in izdelavo problemskih strateških usmeritev za reševanje le teh. Programsko načrtovanje se
prične z izdelavo načrta, odvisno od vrste postopka (Okvirni načrt podpore – ONP in
operativni programi - OP, Enotni programski dokument - EPD).
7.4.4.1 Sredstva Evropske unije za izvajanje regionalne strukturne politike v
Sloveniji643
Ključne razvojne naloge so zapisane v Srategiji gospodarskega razvoja RS in nadgrajene s
konkretnimi ukrepi in projekti v Državnem razvojnem programu 2001-2006 (DRP). Njuni cilji
so trajnost, konkurenčnost, članstvo v EU.
Enotni programski dokument (EPD)644 je pogodba, ki jo je sklenila Slovenija z Evropsko
komisijo. Brez EPD ne bi mogli črpati virov evropskih strukturnih skladov. Določa strateški
okvir razvoja, prednostne naloge, konkretne ukrepe in okvirna finančna sredstva (evropska in
lastna), s pomočjo katerih bo Slovenija skušala doseči zastavljene razvojne cilje. EPD izhaja iz
SGSR in DRP in je izvedbeni razvojni načrt za obdobje 2004 in 2006, v okviru katerega bo
Slovenija financirala najbolj pomembne razvojne cilje s pomočjo evropskih strukturnih
skladov. Osrednji cilji EPD:
• višja rast od povprečja EU,
• rast zaposlenosti: 4000 novih neto delovnih mest,
• ustaviti povečevanje razlik med regijami, razmerje BPD na prebivalca (merjeno v
kupni moči) med najbolj in najmanj razvito regijo, naj se ustavi pri vrednosti 1: 1.9.
Prednostne naloge:
• spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti,
• znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje,
• prestrukturiranje kmetijstva, gospodarstva in ribištva.
642

Najpomembnejši je 8. člen Uredbe ES št. 1260/1999, ki določa temeljne elemente partnerstva, tako
med Komisijo in državami, kot tudi med partnerji v samih državah.
643
Povzeto po http://www.gov.si/euskladi/skladi/2abc_4.html
644
Zanimiv je opis priprave EPD, ki ga najdemo na omenjeni spletni strani: »Nadgradnja Državnega
razvojnega programa in nastajanje Enotnega programskega dokumenta sta potekala, predvsem pri
horizontalnih vsebinah, v sodelovanju in posvetovanju med resornimi ministrstvi, občinami, interesnimi
združenji, socialnimi partnerji, nevladnimi organizacijami in strokovna javnostjo. Prva usklajevanja je
vodila Agencija RS za regionalni razvoj, po svoji ustanovitvi od začetka 2003 je usklajevanje dokumenta
vodila Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Postopoma so se za vse sklade
oblikovala delovna telesa in programski sveti. Vprašanja in tehtni predlogi so bili večinoma vnešeni v
končno vsebino EPD. EPD je bil predstavljen po vsej državi, predstavitve in posvetovanja so bila
namenjena predstavnikom socialnih partnerjev, poklicnih in trgovinskih združenj, nevladnih organizacij
(predvsem s krovno organizacijo CNVOS, lokalnih oblasti, regionalnih razvojnih agencij in drugim
zainteresiranim skupinam javnosti. Predstavljena so bila izhodišča, strategija in cilji, pa tudi finančni
razrez sredstev EU in pričakovano sofinanciranje. Precejšnja pozornost je bila namenjena načinu
izvajanja, spremljanja in vrednotenja. Pri slednjih bodo imeli partnerji v prihodnje vse bolj pomembno
vlogo.
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Poleg teh je Slovenija določila še tri t.i. horizontalne prednostne naloge, ki jih bo
uveljavljala preko vseh izbranih ukrepov. Te so:
• informacijska družba,
• enake možnosti med spoloma in
• trajnostni razvoj.
Prednostno nalogo DRP - spodbujanje uravnoteženega regionalnega razvoja - bo uresničevala
tako, da bodo v večini ukrepov imele prednost manj razvite, pretežno obrobne regije
Za potrebe izvajanja strukturnih instrumentov je Slovenija obravnavana kot ena sama regija.
V evropskem žargonu to pomeni ena NUTS II regija. Na ravni teritorialnih statističnih enot
NUTS II, ki jih je izdelal evropski statistični urad, se namreč dodeljuje pomoč iz Cilja 1. Ta
zajema evropske regije, katerih bruto domači proizvod na prebivalca (izražen v standardih
kupne moči) ne presega 75% povprečja EU.
Slovenija v tem obdobju prejema pomoč iz vseh štirih strukturnih skladov, kohezijskega
sklada in dveh pobud skupnosti: Interreg III in Equal.
Skupna vrednost EPD, ki vključuje tudi nacionalna javna sredstva, je nekaj več kot 334,5
milijonov EUR oziroma 81 milijard SIT.
458 milijonov evrov oziroma 110 milijard tolarjev nepovratnih sredstev pomoči iz strukturnih
skladov in kohezijskega sklada za obdobje 2004-2006 je rezultat pristopnih pogajanj na
področju kohezijske politike Slovenije z EU. Slovenija je do konca obdobja 2006 upravičena
do sredstev iz t.i. cilja 1, kamor EU usmerja več kot 2/3 sredstev strukturnih skladov.
Sredstva iz strukturnih skladov so pomembno dopolnilo domačim ukrepom podpiranja
razvoja.
7.4.4.2 Kaj financirajo strukturni skladi?
Evropski sklad za regionalni razvoj financira 1. prednostno nalogo "Spodbujanje
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti"; 14 instrumentov: 9 javnih razpisov in 5
programov. Na voljo 31 + 9 milijard SIT sredstev EU in ustreznega sofinanciranja iz
državnega proračuna.
Evropski socialni sklad financira 2. prednostno nalogo "Znanje, razvoj človeških virov in
zaposlovanje; 28 instrumentov: 10 javnih razpisov, 18 programov. Na voljo 17 + 5 milijard
SIT sredstev EU in ustreznega sofinanciranja iz državnega proračuna.
Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad- usmerjevalni oddelek financira 3.
prednostno nalogo "prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva"; 14 instrumentov: 14
javnih razpisov. Na voljo 6 + 6 milijard SIT sredstev EU in ustreznega sofinanciranja iz
državnega proračuna
Finančni instrument za spodbujanje ribištva financira 3. prednostno nalogo "prestrukturiranje
kmetijstva, gozdarstva in ribištva" in sicer 12 instrumentov, javni razpisi 430 + 143 milijonov
SIT sredstev EU in ustreznega sofinanciranja iz državnega proračuna.
S pomočjo strukturnih skladov bo Slovenija financirala še
•

4. prednostno nalogo "tehnično pomoč", ki podpira upravljanje in izvajanje
programov - vzpostavitev informacijskega sistema, obveščanje javnosti, raziskave in
vrednotenje uspešnosti programov in projektov,

•

pobudi skupnosti EQUAL in INTERREG.

Pomoč se izvaja na območju celotne Slovenije, pri čemer EPD spodbuja skladen regionalni
razvoj preko prostorske usmerjenosti posameznih ukrepov. Regionalni kriterij za izbor
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projektov bo namreč vključen v večino instrumentov. Tudi v začetnih fazah nastajanja
EPD so se pripravljalci skušali čimbolj naslanjati na razvojne prioritete 12 slovenskih
statističnih regij izraženih v regionalnih razvojnih programih in tudi neposrednih posvetovanjih
z njihovimi predstavniki.
Struktura izvajanja v Sloveniji:
•

Organ upravljanja je Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in je
odgovorna za pravilno in učinkovito izvajanje strukturne pomoči v celoti.

•

Posredniška telesa - nanje je organ upravljanja prenesel nekatere naloge - so
odgovorna za izvajanje aktivnosti iz posamezne prednostne naloge oziroma
posameznega sklada:
-

Ministrstvo za gospodarstvo - Evropski sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Evropski socialni sklad
Ministrstvo za kmetijstvo - Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad
- usmerjevalni oddelek in Finančni instrument za usmerjanje ribištva.

•

Končni upravičenci so zadnji v verigi javnih institucij in so odgovorni za izvedbo
posameznih javnih razpisov in programov oziroma odobrijo državno pomoč.

•

Plačilni organ - oddelek pri Ministrstvu za finance, odgovoren za izvrševanje povračil
sredstev strukturnih skladov.

•

Neodvisni organ za finančni nadzor - Urad RS za nadzor proračuna v okviru
Ministrstva za finance - opravlja naloge neodvisnega finančnega nadzora nad
izvajanjem vseh skladov.

•

Nadzorni odbor - sestavljen je iz predstavnikov odgovornih institucij, lokalnih
skupnosti in civilne družbe - ključno telo, ki spremlja in nadzira izvajanje Enotnega
programskega dokumenta in Programskega dopolnila, potrjuje in prilagaja
spremembe in letno poroča Evropski komisiji.

Za delovanje LRF so pomembni t.i. “ukrepi EPD”, kjer gre za konkretne aktivnosti, ki so jim
namenjena sredstva strukturnih skladov in se izvajajo v obliki programov in javnih razpisov.
Projekt mora vsebinsko soditi v enega od navedenih ukrepov, da lahko kandidira za sredstva.
Večina instrumentov iz ukrepov je odprta podjetjem, posameznikom in drugim
zainteresiranim skupinam, torej tudi LRF.
Možni ukrepi, ki pridejo v poštev kot vir financiranja dejavnosti LRF:
1. Vzpodbujanje proizvodnega sektorja in konkurenčnosti (ESRR)
-

spodbujanje razvoja inovacijskega okolja,
spodbujanje razvoja turističnih destinacij,
izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo,
gospodarska infrastruktura in javne storitve.

2. Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje (ESS)
-

razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela,
pospeševanje socialnega vključevanja,
vseživljenjsko učenje,
spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti.
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Z reformo strukturnih skladov leta 1988 je v evropskem proračunu nastal prostor tudi za
posebne programe, imenovane pobude skupnosti. Njihov cilj je skupno odzivanje na
specifične težave na celotnem območju EU. Pobude skupnosti sofinancirajo strukturni skladi,
vendar niso del Enotnega programskega dokumenta.
V Sloveniji med letoma 2004-2006 delujeta dve pobudi skupnosti: Interreg III in Equal.
Skupno bo Slovenija v tem obdobju za pobude skupnosti prejela 7.3 milijarde SIT ali okrog 6
% celotne pomoči iz strukturnih in kohezijskega sklada. Program Interreg je namenjen
krepitvi čezmejnega sodelovanja in uravnoteženemu razvoju čezmejnih regij ter
transnacionalnemu in medregionalnemu sodelovanju. V pristopnem obdobju se je Slovenija
srečala z njim v izvajanju programa Phare CBC - Interreg s sosednjima Italijo in Avstrijo.
Pobuda Equal bo prispevala k preizkušanju, spodbujanju in promociji novih oblik boja proti
vsem vrstam diskriminacije ter neenakosti na trgu dela in sicer tako za zaposlene kot tiste, ki
imajo težave pri iskanju.
Pobude Skupnosti imajo osnovo v smernicah, ki jih v sodelovanju z državami članicami
pripravi Evropska komisija. Vsaka pobuda ima svoj organ upravljanja, ta na osnovi smernic
pripravi skupni programski dokument, za pobude pa je značilno še skupno upravljanje in
spremljanje programov.
7.4.4.3 Obdobje 2007 – 2013
Julija 2004 je Vlada Republike Slovenije sprejela Načrt priprave Državnega razvojnega
programa 2007-2013 (v nadaljevanju DRP 2007-2013), jeseni istega leta pa je ministrica za
razvoj imenovala vodjo priprave. Priprava DRP 2007-2013 razdeljena na tri časovna razdobja,
in sicer:
1.

do konca junija 2005 se pripravi analiza investicijskih potreb v Sloveniji v obdobju
2007-2013 kot osnove za odločitev o prioritetah DRP 2007-2013 ter za zaključek
pogajanj o novi finančni perspektivi EU (2007-2013). Izvajati se začneta tudi dva
projekta za pripravo strokovnih podlag in sicer: projekt, ki bo vseboval bistvene
elemente strateške presoje DRP na trajnostni razvoj in pa projekt priprave nabora
regionalnih projektov za vključevanje v DRP,

2.

V drugi fazi (do maja 2006) se DRP 2007-2013 dokonča. Analiza investicijskih potreb se
novelira, kateri se doda tudi programski in finančni del,

3.

Navedeno bo omogočilo, da bodo v letu 2006 lahko potekala pogajanja z EU na temo
evropskih programskih dokumentov oziroma, da bomo s 1.1.2007 pripravljeni za
črpanje sredstev EU iz nove finančne perspektive 2007-2013.

Pomembno je dejstvo, da naj bi si Slovenija za to obdobje (v pogajanjih in usklajevanjih v
letu 2005) po nekaterih ocenah (vlada, mediji) zagotovila bistveno več finančnih sredstev iz
evropskih virov, kar lahko pomeni tudi možnost za nepridobitne programe oz. ciljno
usmerjena sredstva za NVO.

7.4.5

Državne regionalne spodbude

Zakon o skladnem regionalnem razvoju določa, da se spodbude, pomembne za skladni
regionalni razvoj Slovenije, oblikujejo z usklajenim usmerjanjem sredstev Sklada za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja ter proračunskih sredstev ministrstev,
ki zajemajo tudi sredstva mednarodnih finančnih pomoči in se usklajeno usmerjajo v
regionalne razvojne programe.
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Vlada s proračunskim memorandumom določi politiko in obseg sredstev in vrsto
regionalnih razvojnih spodbud. Pri projektih, ki se financirajo iz mednarodnih finančnih
pomoči, pristojna ministrstva oziroma vlada uskladijo financiranje iz različnih finančnih virov.
Obseg sredstev, ki jih v skladu s proračunskim memorandumom v državnem proračunu
namenja vlada za razvojne spodbude, ne more biti manjši od 1% bruto domačega proizvoda.
Državne regionalne spodbude iz prejšnjega odstavka se prednostno usmerjajo v:
•
•

regije ali dele regij, ki po vrednosti bruto domačega proizvoda na prebivalca po kupni
moči ali stopnje brezposelnosti za več kot 20% negativno odstopajo od državnega
povprečja,
območja s posebnimi razvojnimi problemi.

Spodbude iz prejšnjega člena se dodeljujejo občinam ter pravnim in fizičnim osebam.
Spodbude se dodeljujejo na podlagi regionalnega razvojnega programa oziroma skupnega
razvojnega programa z javnim razpisom. Spodbude na območjih s posebnimi razvojnimi
problemi se lahko dodeljujejo občinam, ki imajo pripravljene programe, s katerimi kandidirajo
pri razpisu in tudi za pripravo programov, kamor šteje tudi pridobivanje ustrezne
dokumentacije za izvedbeni del regionalnega razvojnega programa.
Spodbude, pomembne za skladni regionalni razvoj, se dodeljujejo v skladu s pravili
dodeljevanja državnih pomoči in predpisi o financiranju občin za:
•
•
•
•

podjetniška vlaganja,
tekoče poslovanje gospodarskih družb,
prestrukturiranje gospodarstva,
usposabljanje kadrov za izvajanje regionalne strukturne politike.

Spodbude se dodeljujejo v obliki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

subvencij,
ugodnih posojil,
poroštev,
davčnih oprostitev in olajšav, kot so določene z davčnimi predpisi,
kapitalskih vložkov,
prenosa državnega premoženja v upravljanje državnim skladom, z namenom vlaganja
tega premoženja v regionalne razvojne projekte,
podeljevanja statusa ekonomskega območja,
podeljevanja statusa območij za pospeševanje zaposlovanja in
prenosa državnega premoženja v last in posest oziroma v upravljanje lokalnih
skupnosti z namenom uporabe tega premoženja v razvojne namene.

7.5 Materialno poslovanje – transparentnost
Nepridobitne organizacije so kot druge pravne osebe podvržene določenim pravilom o načinu
vodenja knjigovodstva, računovodstva in poročanja v zvezi s porabo sredstev. Na splošno je
sistem računovodstva bolj namenjen potrebam pridobitnega sektorja, medtem ko so potrebe
nepridobitnih organizacij ponavadi zapostavljene oziroma naslovljene v bolj okrnjeni obliki.645
Nepridobitnim organizacijam je ponavadi težko poročati o njihovih aktivnostih in sistemu
nadzora na transparenten in primerljiv način, vendar je odprto računovodstvo pomembno, ne
samo zaradi tega, ker so nepridobitne organizacije pomemben del gospodarstva, pač pa tudi
zaradi tega, ker niso imune pred zlorabami in nepravilnostmi. Sistem materialnega poslovanja
je pomemben ravno zato, ker nepridobitnih organizacij ne nadzirajo niti volivci niti trg. Ker te
645
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Celovita analiza pravnega okvira za delovanje nevladnih organizacij

236
organizacije ponavadi izvajajo neke storitve, pri njih ni mogoče meriti učinkovitosti na
enak način kot pridobitnih in je merilo uspešnosti kakovost in ne absolutne številke
ustvarjenega prometa oziroma dobička. Zato je zelo pomembno, da poročila nepridobitnih
organizacij poleg kvantitativnega dela vsebujejo tudi kvalitativni element, to je poročilo o
izvajanju dejavnosti, ki bi moralo biti integralni del računovodskih standardov nepridobitnih
organizacij.
Švica je sprejela poseben računovodski standard in standard poročanja za dobrodelne,
socialne in nepridobitne organizacije imenovan Swiss GAAP FER 21, ki se je začel uporabljati
1. januarja 2003. Za oceno kvalitete računovodskega standarda je potrebno presojati njegovo
učinkovitost glede na povzročene stroške, zagotovitev ustrezne transparentnosti in
informiranosti različnih interesnih skupin. Prav tako je pomembno ali je mogoče z njegovo
pomočjo preprečiti zlorabe. Uporaba standarda Swiss GAAP FER 21 je prostovoljna,
nepridobitne organizacije, ki ga uporabljajo, morajo to izjaviti v svojem letnem finančnem
poročilu, je pa obvezen za tiste organizacije, ki želijo obdržati poseben znak kakovosti
(ZEWO). Standard se osredotoča na določene oblike nepridobitnih organizacij, in sicer jih
definira kot organizacije ne glede na njihovo statusno obliko, ki zagotavljajo storitve v korist
splošne javnosti, posebej socialne storitve, neodvisno od zahtev tretjih oseb in / ali članov in
ki pridobivajo sredstva od nedefiniranega števila donatorjev in / ali prejemajo omejena
sredstva s strani javnih organov. Pomembna značilnost je, da so uporabniki storitev ponavadi
različne osebe od tistih, ki storitve z donacijami, prostovoljnim delom ali drugače omogočajo.
Struktura standarda je piramidalna, na vrhu piramide je vodilni cilj »povečanje pomena in
primerljivosti finančnih izjav in poročil nepridobitnih organizacij«. Ta cilj je razdeljen v več
kvantitavnih in kvalitativnih podciljev, in sicer celoten sistem temelji na 6 elementih: bilanca
uspeha, izjava o dejavnosti, izkaz prihodkov in odhodkov, izjava o spremembah kapitala,
pojasnila, poslovno poročilo. Velike organizacije morajo prikazati svoje odhodke in prihodke
na podlagi nastanka poslovnega dogodka, poleg tega morajo pripraviti izkaz prihodkov in
odhodkov. Organizacije se štejejo za velike, če izpolnjujejo vsaj dve od meril pogojev v dveh
zaporednih bilancah: aktiva v vrednosti 2,0 mio CHF, dohodki iz javnega zbiranja sredstev
(donacije) in nekatera javna sredstva v skupni vrednosti 1,0 mio CHF; v povprečju 10
zaposlenih za poln delovni čas.

7.5.1 Slovenija
Za slovenske NVO-je se uporablja Zakon o računovodstvu,646 ki ureja vodenje poslovnih knjig
in izdelavo letnih poročil. Poslovne knjige so javne listine (5. člen). Pravne osebe vodijo
temeljne in pomožne knjige, temeljni knjigi sta dnevnik in glavna knjiga, pomožne pa
analitične evidence in druge. Vodenje temeljnih in nekaterih v zakonu opredeljenih pomožnih
knjig je obvezno, drugih pomožnih pa samo, če verodostojni podatki niso zagotovljeni
drugače (7. člen). Odločitev o načinu vodenja poslovnih knjig sprejme pristojni organ pravne
osebe v soglasju z ustanoviteljem (8. člen).
Poslovne knjige in poročila morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida
poslovanja s sredstvi javnih financ od poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu. Zagotovljena mora biti tudi možnost ocenjevanja namembnosti,
gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (9. člen).
Prihodki in odhodki morajo biti v poslovnih knjigah razčlenjeni v skladu z računovodskimi
standardi. Zakon določa, da se odhodki in prihodki izkazujejo ločeno glede na to, ali izhajajo
iz opravljanja javne službe ali iz prodaje blaga in storitev na trgu (17. člen).
Računovodski izkazi morajo prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do
virov sredstev, prihodkov, odhodkov ter presežek oziroma primanjkljaj (20. člen). Letno
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poročilo pravne osebe je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov,
pojasnil k izkazom in poslovnega poročila (21. člen). Poročilo se predloži najkasneje v dveh
mesecih po preteku poslovnega leta (26. člen).
Zakon o ustanovah določa, da mora ustanova voditi poslovne knjige in izdelati letna poročila
po pravilih, ki veljajo za zavode (30. člen), torej v skladu s prej navedenimi določbami zakona
o računovodstvu. Ustanova je dolžna do konca marca predložiti poročilo o delu in finančnem
poslovanju za preteklo koledarsko leto pristojnemu ministrstvu, ki lahko zahteva, da ga
revidira pooblaščeni revizor. Poseben nadzor je potreben nad ustanovitvenim premoženjem.
Za NVO-je se uporabljajo splošni računovodski standardi (SRS) in dva posebna: Slovenski
računovodski standard 33 (za društva in invalidske organizacije) in 36 (za nepridobitne
organizacije – pravne osebe zasebnega prava). Prvi ureja računovodstvo v društvih in njihovih
zvezah ter posebnosti pri izkazovanju odhodkov, prihodkov in poslovnega izida tistih društev,
ki so pridobila status invalidskih organizacij. Društvo mora sestaviti letno poročilo, ki obsega
bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. Bilanco stanja sestavljajo naslednje postavke:
sredstva, obveznosti do virov sredstev, stroški in prihodki. Društvo vodi poslovne knjige po
načelih dvostavnega knjigovodstva, razen če v svojem temeljnem ali drugem aktu opredeli,
da bodo knjige vodene po načelih enostavnega knjigovodstva, ki obsega knjigo prihodkov in
odhodkov ter knjigo terjatev in obveznosti. V tem primeru mora društvo izpolnjevati vsaj dve
od naslednjih meril:
- povprečno število redno zaposlenih na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja ne
presega 2,
- letni prihodki prejšnjega obračunskega obdobja ne presegajo 5 mio SIT,
- povprečna vrednost sredstev (aktive) na začetku obračunskega obdobja ne presega 5 mio
SIT.
Društvo, katerega prihodki prejšnjega obračunskega obdobja so nižji od milijona tolarjev, vodi
le blagajniški dnevnik, preostale podatke pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo.
Po novem predlogu zakona o društvih mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem
in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim ali posebnim aktom.
Če opravlja pridobitno dejavnost, jo mora prikazovati ločeno (26. člen). Osnovno pravilo je,
da vodi poslovne knjige po načelih dvostavnega knjigovodstva, prilagojeno njegovim
potrebam, lahko pa se ob izpolnjevanju določenih meril odloči za enostavno knjigovodstvo.
Merila ostajajo enaka kot v računovodskih standardih, le vrednost aktive je povečana na 10
mio SIT. Društvo je dolžno izdelati letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in uspeha s
pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju. Predlog zakona predvideva, da mora
računovodske izkaze društva, katerega prihodki oziroma odhodki so presegli 200 mio SIT,
pred sprejetjem letnega poročila revidirati revizor (27. člen). Društvo bo moralo letno poročilo
predložiti do 31. marca (29. člen).
Slovenski računovodski standard 36 ureja posebnosti za nepridobitne organizacije – pravne
osebe zasebnega prava, ki vodijo poslovne knjige v skladu z zakonom o računovodstvu. V
bilanci stanja morajo biti posebej prikazana dolgoročna sredstva (neopredmetena sredstva,
opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe in dolgoročne poslovne
terjatve), kratkoročna sredstva (zaloge, kratkoročne poslovne terjatve, kratkoročne finančne
naložbe in denarna sredstva) in kratkoročne časovne razmejitve, kakor tudi obveznosti do
virov sredstev (ustanovitveni vložek, presežek prihodkov oziroma odhodkov, rezervacije in
dolgoročne pasivne časovne razmejitve, poslovne obveznosti, finančne obveznosti ter
kratkoročne pasivne časovne razmejitve). Izkaz prihodkov in odhodkov oblikuje organizacija v
stopnjah. Postavke, ki jih mora izkaz vsebovati: poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti
negospodarskih javnih služb, poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti, druge vrste
prihodkov, stroški oziroma odhodki, presežek prihodkov oziroma odhodkov, davek od
dohodkov pridobitne dejavnosti. Standard pojasnjuje tudi nekatere izraze, kot npr. sredstva iz
proračuna, donacije, prihodki iz sredstev javnih financ, lastna dejavnost itd. Tako so sredstva
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iz proračuna zneski, ki jih organizacija dobi za opravljanje dejavnosti iz proračuna države
ali lokalne skupnosti, ne glede na njihov namen. Donacije so zneski ali stvari, ki jih
organizacija dobi od fizičnih in pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na
plačila za proizvode oziroma storitve. Sredstva iz proračuna ne štejejo med donacije. Prihodki
iz sredstev javnih financ so prihodki, ki jih organizacija dobiva za opravljanje dejavnosti
neposredno iz proračuna države ali lokalne skupnosti, iz sredstev ZZZS, ZPIZ oziroma
posredno prek drugih organizacij, ki posredujejo ta sredstva.
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8. PRIPOROČILA

Priporočila so smiselno združena v celoto glede na obravnavo posameznih vsebin analize na
naslednji način:
Vsebina analize

Priporočila

ANALIZA PRAVNEGA STATUSA
1

Vloga nevladnih organizacij

Priporočila vsebovana pri točki 7.

2

Opredelitev

Priporočila vsebovana pri točki 7.

3

Statistika, klasifikacija

Priporočila vsebovana pri točki 7.

4

Ustanovitev

Samostojno oblikovana priporočila

5

Registracija

Samostojno oblikovana priporočila

6

Upravljanje

Samostojno oblikovana priporočila

7

Delovanje in javnokoristno delovanje

Samostojno oblikovana priporočila

8

Nadzor

9

Kazenske določbe

10

Prenehanje

Samostojno oblikovana priporočila, delno
vsebovana tudi pri točki 7.
Samostojno oblikovana priporočila, delno
vsebovana tudi pri točki 7.
Samostojno oblikovana priporočila

CIVILNI DIALOG
11

Civilni dialog

Samostojno oblikovana priporočila

12

ANALIZA UREDITVE PROSTOVOLJNEGA
DELA
Prostovoljno delo

Samostojno oblikovana priporočila

13

ANALIZA FINANCIRANJA, FINANČNOMATERIALNEGA POSLOVANJA IN
DAVČNE UREDITVE
Financiranje

Priporočila vsebovana pri točki 7.

14

Finančno-materialno poslovanje

Samostojno oblikovana priporočila

15

Davčna ureditev

Priporočila vsebovana pri točki 7.
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tč. 4 - PRIPOROČILA GLEDE USTANOVITVE

USTANOVE
-

zaradi terminološkega zamenjavanja pojma “ustanova” s statusnopravno
obliko ustanove preučiti ali preimenovati statusno obliko ustanove v fundacijo
v primeru, da je ustanovitelj ustanove pravna oseba, naj akt o ustanovitvi
vsebuje tudi ime njenega zastopnika, saj gre za podpisnika akta
ime ustanove naj ima obvezen element nakazovanja na svoj namen ali svojo
dejavnost
dodatno naj se določijo kriteriji zgodovinske ali pomembne osebnosti za
uporabo teh imen v imenih ustanov
pravne osebe, ki niso ustanovljene kot ustanove, ne morejo uporabljati
besede fundacija, da ne bi prihajalo do nejasnosti
neobveznost statuta, če ima že akt o ustanovitvi vse potrebne elemente za
delovanje ustanove
možnost ustanov za zasebne (privatne) namene oziroma za mešane namene
zakon naj določa, da mora akt o ustanovitvi ustanove vsebovati (vsaj) okvirje
postopka in načine imenovanja uprave ustanove

ZASEBNI ZAVODI
-

-

-

-

v primeru, da je ustanovitelj ustanove pravna oseba, naj akt o ustanovitvi
vsebuje tudi ime njenega zastopnika, saj gre za podpisnika akta
urediti je potrebno obveznost prilaganja sklepov o ustanovitvi zavoda s strani
pristojnih organov pravne osebe, ki je ustanovitelj zavoda
ni potrebno, da mora ime zavoda vsebovati tudi sedež zavoda
dodatno naj se določijo kriteriji zgodovinske ali pomembne osebnosti za
uporabo teh imen v imenih zavodov
urediti je potrebno tehnično možnost vpisa grafične podobe kot dela imena
zavoda v sodni register
uredi naj se uporaba besede zavod v dolgem in kratkem imenu zavoda
zavod naj ne more registrirati imena, če zavod s takim imenom že obstaja ali
če se njegovo ime ne razlikuje jasno od imena drugega zavoda,
registriranega na kateremkoli sodnem registru v Sloveniji
potrebno je jasno opredeliti, da zavod lahko registrira kakršnokoli dejavnost,
če je ta povezana z namenom ustanovitve zavode, razen če poseben zakon
določa drugače
onemogoči naj se sedanjo možnost, da lahko ustanovitveni akt določa tudi,
da se presežek prihodkov nad odhodki ne porabi za dejavnosti in razvoj
zavoda, ampak tudi v druge namene
doda naj se možnost spremembe gospodarske družbe v zasebni zavod
določijo naj se dodatna merila za presojo ustreznosti kapitala ob ustanovitvi
zavoda

DRUŠTVA
-

-

odpraviti omejitev, da je lahko tujec ustanovitelj društva le, če ima v Sloveniji
že eno leto stalno ali začasno prebivališče (to odpravlja že novi predlog
zakona o društvih (2005))
doda naj se omejitve pri samem postopku registracije, da se registracija
društva zavrne, če ima ta namen s svojim delovanjem spodbujati
neenakopravnost, sovraštvo in podobno (to dodatno omejitev uvaja že novi
predlog zakona o društvih (2005))
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-

-

- v izogib zavajajočih imen društev bi lahko postavili strožje omejitve glede
imen (npr. glede besede »slovenski« ali glede imena mest)
dodatno naj se določijo kriteriji zgodovinske ali pomembne osebnosti za
uporabo teh imen v imenih društva
potrebno je urediti merila za izbris društev iz evidence (npr. neaktivnost ipd.)
možnost vpisa več zakonitih zastopnikov društva (pri čemer je lahko
odgovorna oseba le eden)
jasno naj se opredeli dopustnost opravljanja povezane pridobitne dejavnosti,
če ta ni glavna ali izključna dejavnost ter pridobitne dejavnosti društva za
nečlane v smeri, da so te dopustne v povezavi z namenom ustanovitve
društva
uredi naj se obveznost uporabe Standardne klasifikacije dejavnosti pri
opredelitvi vseh dejavnostih za društva
možnost spojitve treh ali več društev

ZADRUGE
-

omogoči naj se ustanovitev nepridobitnih zadrug ter v zakonu uredi
posebnosti, ki veljajo zanje

DRUGE STATUSNOPRAVNE OBLIKE
-

preuči naj se možnost
samostojnega delavca“

zakonske

ureditve

statusa

„nepridobitnega

tč. 5 - PRIPOROČILA GLEDE REGISTRACIJE

USTANOVE
-

-

določijo naj se pogoji, kdaj oporoka (ki nima vseh elementov ustanovitvenega
akta ustanove), v primeru ustanovitve ustanove kot pravnega posla za primer
smrti, velja za ustanovitveni akt, kar naj prepreči samovoljo države pri
določanju manjkajočih vsebin iz oporoke
omogoči naj se spremembo namena ustanove, če je ta postal nemogoč, pa je
mogoče domnevati, da bi bila taka volja ustanovitelja

ZASEBNI ZAVODI
-

v primeru, da je ustanovitelj zavoda pravna oseba, mora ta priložiti izjavo, da
nima neporavnanih dospelih obveznosti

-

v primeru pripojitve enega društva drugemu ni potrebno, da se upravni enoti
predloži nov temeljni akt, če je ostal nespremenjen

DRUŠTVA

tč. 6 - PRIPOROČILA GLEDE UPRAVLJANJA
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USTANOVE
-

-

-

-

v primeru, da se ustanova ustanovi s pravnim poslom med živimi je lahko ustanovitelj
tisti, ki poda ustrezno soglasje upravi v primeru spremembe imena, sedeža in
predvsem namena, če seveda še obstaja in se tej pravici ni odpovedal (v tem primeru
potem presoja pristojno ministrstvo)
postopek imenovanja članov uprave mora biti obvezno v ustanovitvenem aktu opisan
do te mere, da ga je možno izpeljati (natančna sestava, mandat, vabljenje, način
glasovanja pa se lahko uredi kasneje v pravilih)
postavljanje članov uprave s strani ministrstva je potrebno omejiti ali ukiniti
odločanje o zadevah s strožjo večino od navadne lahko določi poleg pravil tudi akt o
ustanovitvi ali drugi notranji akti ustanov.
urediti situacijo, ko člani uprave zaradi konflikta interesov ne smejo odločati in je
odločitev prepuščena manjšini ali pa sploh ni članov, ki bi lahko odločali (pri manjših
ustanovah)
natančno določiti razmerje med skrbnikom za ustanovo in upravo ustanove, kadar
oba obstajata hkrati; veljalo bi tudi omejiti pristojnosti skrbnika v času od vložitve
ustanovitvene dokumentacije do izdaje soglasja o ustanovitvi v smeri le nujnih
poslov, potrebnih za zadržanje vrednosti premoženja ustanove

ZASEBNI ZAVODI
-

-

-

-

-

-

-

ni potrebna izrecna določba, da je svet zavoda (ali drug soroden organ) kolegijski, saj
je to razvidno že iz njegove predpisane tripartitne sestave
razširiti krog ljudi, ki jih zastopa predstavnik delavcev v svetu zavoda in ki ga lahko
voli (npr. osebe, ki so z zavodom v pogodbenem ali drugemu podobnemu razmerju)
predstavnike zainteresirane javnosti v javnih zavodih lahko imenujejo nevladne
organizacije, ki delujejo na področju dela javnega zavoda v neodvisnem postopku
ustanovitelj lahko v ustanovitvenemu aktu neposredno imenuje ne samo vršilca
dolžnosti, ki poskrbi za pričetek dela zavoda, ampak tudi prvega direktorja
glede na to, da svet zavoda lahko predlaga ustanovitelju zavoda spremembo ali
razširitev dejavnosti zavoda, bi veljalo dodati tudi zožitev dejavnosti ali še bolje - vse
to zajeti z eno besedo (npr. »spremembo registriranih dejavnosti«)
o spremembi imena naj odloča ustanovitelj zavoda po lastni presoji ali na predlog
sveta zavoda, o spremembi sedeža in dejavnosti pa svet zavoda brez soglasja
ustanovitelja
v primeru zavodov, ki jih ustanovi ena fizična oseba, morda ne bi bilo potrebno
formirati sveta zavoda, saj ti v praksi delujejo povsem učinkovito brez njih (kot npr.
enoosebne gospodarske družbe)
jasneje določiti, kdo lahko sprejema splošne akte zavoda
potreben je večji nadzor nad zavodi glede formiranja svetov zavoda in strokovnih
svetov zavodov ter njihove sestave (npr. da je potrebno registrskemu organu v
določenem času sporočiti imena teh oseb in njihova soglasja)
ker zakon določa, da se lahko pravice, naloge in obveznosti sveta zavoda, strokovne
vodje in strokovnega sveta določijo s statutom ali pravili zavoda, bi lahko to veljalo
tudi za direktorja. Še enostavnejše pa bi bilo, da se s splošno določbo določi, da se
pristojnosti in naloge organov zavoda lahko poleg ustanovitvenega akta določijo v
statutu in drugih splošnih aktiv zavoda
vključiti svet zavoda v odločitve o izločitvi organizacijske enote iz zavoda in njeni
pripojitvi drugemu zavodu ter v odločitve o organiziranju organizacijske enote kot
podjetja
če je ustanoviteljev več, naj bo možno, da se za dano soglasje šteje že, če o tem
glasuje večina ustanoviteljev
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DRUŠTVA
-

ni potrebno, da se določa pristojnost najvišjega organa glede ustanovitve zveze
društev
društvom naj se pusti avtonomnost glede urejanja organov in njihovih pristojnosti,
zato naj zakon (če materijo že ureja) dopusti, da je drugačna ureditev možna, če je
to določeno z akti društva

tč. 7 - PRIPOROČILA GLEDE DELOVANJA IN JAVNOKORISTNEGA DELOVANJA

Pripravi in sprejme naj se sistemski647 Zakon o podpornem okolju za javnokoristno delovanje.
Takšen zakon se sprejme zaradi razvojnega zaostanka Slovenije na tem področju. Zakon naj
celostno ureja ukrepe za zagotavljanje podpornega okolja za javnokoristno delovanje
nevladnih organizacij.
Cilji in nameni zakona so promocija javne koristnosti, zagotavljanje pravnih, finančnih in
drugih podpornih ukrepov za povečanje možnosti za opravljanje javnokoristnega delovanja na
področjih v javnem interesu, ki jih določi država, pospešitev izkoriščanja potencialov v
nepridobitnem sektorju in ustvarjanje novih delovnih mest, zagotavljanje podpornega okolja
za javnokoristno delovanje s priznavanjem pravic, ugodnosti in olajšav določenih s tem
zakonom in drugimi predpisi, ureditev mehanizmov za zagotavljanje učinkovitega
javnokoristnega delovanja ter organiziranje države za spodbujanje javnokoristnega delovanja.
Vsebina zakona:
1.

OPREDELITEV MERIL IN POSTOPKOV GLEDE JAVNOKORISTNEGA DELOVANJA
a.

Zakon opredeli “nevladno organizacijo” za potrebe statističnega spremljanja
nevladnih organizacij in izvajanja financiranja njihove dejavnosti s tem zakonom.
Zakon določi, da je nevladna organizacija:
o

oseba zasebnega prava, ki je prostovoljno ustanovljena kot društvo, zavod,
ustanova ali v drugi pravno organizacijski obliki,

o

so njeni ustanovitelji domače ali tuje fizične osebe ali pravne osebe
zasebnega prava ter

o

predpisi, ki urejajo njeno delovanje, ali ustanovitveni akt organizacije določa,
da je namen in cilj delovanja organizacije nepridobiten.

Obenem zakon določi, da se ta zakon ne uporablja za politične stranke, verske
skupnosti, sindikate in zbornice.
b.
647

Zakon določi podlage za statistično spremljanje sektorja, in sicer:

Ključnega pomena je, da se v takšnem sistemskem zakonu uredi vsa materija, in da se ne dopusti,
da se ta ureja v posameznih predpisih, saj tudi izkušnje iz tujine kažejo, da je celostna obravnava edini
garant za zagotovitev primernih podlag za delovanje nevladnih organizacij. Še toliko bolj to velja, ob
upoštevanju razpršenosti pravic v različnih predpisih, za Slovenijo.
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o obstoječe klasifikacije in registri, vodeni s strani države (MNZ, AJPES,
Urad za statistiko), se uskladijo z enotno klasifikacijo, ki jo izdela Ministrstvo
za javno upravo na podlagi klasifikacije ICNPO. Klasifikacija mora omogočiti
vodenje podatkov, ki jih zahteva ta zakon ter enostavno pridobitev podatkov,
ki so koristni za širšo javnost ter s tem soprispevati k javnosti delovanja
nevladnih organizacij ter izgradnji zaupanja vanje,
o

na podlagi klasifikacije se izvaja redno statistično spremljanje položaja in
razvoja nevladnih organizacij, med drugim tudi finančno ovrednotenje
javnokoristnega delovanja po tem zakonu v deležu BDP ter ovrednotenje
prostovoljnega dela v nevladnih organizacijah v deležu BDP (v ta namen se
pripravi merila za vrednotenje prostovoljnega dela),

o

klasifikacija zagotovi tudi vodenje podatkov po kategorijah nevladnih
organizacij, ki jih zakon določi:
mikro nevladne organizacije (do 5 zaposlenih in do 10.000.000 SIT
letnega prihodka),
majhna nevladna organizacija (do 25 zaposlenih in do 100.000.000
SIT letnega prihodka),
srednja nevladna organizacij (do 250 zaposlenih in do 1.000.000.000
SIT letnega prihodka),
velika nevladna organizacija (nad 250 zaposlenih oz. nad
1.000.000.000 SIT letnega prihodka).

c.

zakon določi, da so področja v javnem interesu tista področja družbenega življenja
(določena skladno s klasifikacijo ICNPO), kjer država z ukrepi, določenimi s tem
zakonom in drugimi predpisi, še posebej podpira javnokoristno delovanje s
priznavanjem posebnih pravic, ugodnosti in olajšav.
Področja v javnem interesu so zlasti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

kultura in umetnost,
rekreacija in amaterski šport,
izobraževanje in raziskovanje,
zdravstvo,
socialne storitve,
varstvo okolja, ohranjanje narave in zaščita živali,
razvoj in nastanitve,
pravo, zagovorništvo in oblikovanje politik,
dobrodelnost in prostovoljstvo,
mednarodno delovanje,
religija.

Vlada lahko na predlog Agencije, glede na razvoj družbenega življenja, določi kot
področje v javnem interesu tudi drugo področje družbenega življenja, kjer bi
priznanje posebnih pravic, ugodnosti in olajšav za javnokoristno delovanje
pomenilo podporo uresničevanju splošnega družbenega interesa.
Skladno z ICNPO klasifikacijo se področja v javnem interesu delijo na
podpodročja.
Obenem zakon določi, katere dejavnosti ne morejo biti del javnokoristnega
delovanja. Takšna je npr. dejavnost namenjena podpori političnim strankam oz.
njihovim kampanijam.
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d. Zakon določi, da nevladna organizacija izpolnjuje merila javno koristnega
delovanja (v nadaljevanju javnokoristna organizacija), če:

1. je organizacija oseba zasebnega prava, ki je prostovoljno ustanovljena kot
društvo, zavod, ustanova ali v drugi pravno organizacijski obliki;
2. so njeni ustanovitelji domače ali tuje fizične osebe ali pravne osebe zasebnega
prava;
3. predpisi, ki urejajo njeno delovanje, ali ustanovitveni akt organizacije določajo,
da je namen in cilj delovanja organizacije nepridobiten;

4. ustanovitveni akt organizacije določa, da deluje samostojno ter je neodvisna od
drugih subjektov, zlasti od državnih organov, organov lokalnih skupnosti, političnih
strank in gospodarskih subjektov (merilo neodvisnosti);
5. ni ustanovljena zaradi služenja osebnim ali poslovnim namenom in ciljem, saj
njen ustanovitveni akt določa, da je njen namen in cilj delovati na enem ali več
področjih v javnem interesu, ki jih določa ta zakon ter določa, da je namen delovati
v javnem življenju v javno korist družbe kot celote ali določene skupine
posameznikov (merilo namena), pri čemer:
ima taka skupina zaradi določenih subjektivnih ali objektivnih
okoliščin slabši položaj v družbi ali
delovanje v podporo skupini pomeni posebno korist za družbo kot
celoto;
6. izključno ali v pretežni meri na enem ali več področjih v javnem interesu, ki jih
določa ta zakon, dejansko javno deluje v skladu s strokovnimi standardi za
javnokoristno delovanje ter s svojim delovanjem pomembno prispeva k reševanju
oziroma uresničevanju potreb družbe kot celote ali potreb določene skupine
posameznikov iz 5. točke (merilo delovanja).
e.

Podelitev znaka javnokoristne organizacije
Zakon določi, da se ne glede na status ali drug poseben položaj, ki ga imajo
nevladne organizacije po drugih predpisih ter njihove vire financiranja, za vse tiste
nevladne organizacije, ki izpolnjujejo merila javno koristnega delovanja po tem
zakonu, priznavajo še posebne pravice, ugodnosti in olajšave.
Javno koristna je nevladna organizacija, ki na enem ali več področjih javnega
interesa izpolnjuje merila javno koristnega delovanja, določena s tem zakonom, in ji
je Agencija z odločbo podelila znak javnokoristne organizacije.
Organizacija Agenciji predloži izjavo o izpolnjevanju meril. Če je iz izjave in dokazil
meril razvidno, da organizacija meril ne izpolnjuje, jo Agencija pozove k dopolnitvi.
Agencija lahko povabi organizacijo, da poda potrebne informacije in da pojasnila.
Agencija lahko zahteva potrebne informacije in pojasnila od državnih organov in
organov lokalne skupnosti. Agencija lahko povabi organizacijo v program pomoči za
pridobitev znaka (program za pridobitev znaka). Namen programa za pridobitev
znaka je nudenje pomoči za odpravo pomanjkljivosti. Agencija lahko določi časovno
obdobje trajanja programa.
Če se pomankljivosti odpravijo oz. če organizacija izpolnjuje merila, Agencija izda
odločbo o podelitvi znaka. Odločba, s katero se podeli znak, daje organizaciji
pravice, ugodnosti in olajšave, določene s tem zakonom in drugimi predpisi toliko
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časa, dokler izpolnjuje merila javno koristnega delovanja ter obveznosti, določene s tem
zakonom.
Znak je sestavljen iz splošnega logotipa, ki ga oblikuje Agencija, pod njim pa je
oznaka, ki je dodeljena javnokoristni organizaciji in je sestavljena iz poimenovanja
področja v javnem interesu, kjer organizacija izpolnjuje merila, znaka “/” ter
zaporedne številke vpisa na tem področju.648
Zakon uredi pravno varstvo v primeru odločbe, s katero se zavrne podelitev znaka
javnokoristne organizacije.
Zakon še določa, da se v postopkih Agencije uporabljajo določbe zakona o splošnem
upravnem postopku, če posamezna vprašanja s tem zakonom niso drugače urejena.
Za vlaganje predlogov v postopkih v elektronski obliki pa se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja elektronsko poslovanje in podpis.
2. DOLOČITEV UKREPOV ZA ZAGOTOVLJANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA JAVNOKORISTNO
DELOVANJE
Zakon določi ukrepe za zagotavljanje podpornega okolja, in sicer:
a.

Ukrepi za zagotavljanje strateških podlag za podporno okolje:

•

Vlada na predlog ministra, pristojnega za javno upravo, sprejme Program
spodbujanja javnokoristnega delovanja nevladnih organizacij.
Program določa ukrepe, instrumente in kazalce za spremljanje z zakonom določenih
ukrepov in drugih ukrepov za spodbujanje javnokoristnega delovanja. V programu se
za vsako od področij v javnem interesu določi pristojno ministrstvo. Program opredeli
načine vključevanja nevladnih organizacij v izvajanje javnih služb (javne službe) in
izvrševanje funkcij uprave (javno pooblastilo) na posameznih področjih v javnem
interesu.

•

Zakon določi, da agencija izvaja ukrepe za usklajevanje politik, predpisov in ukrepov,
ki urejajo javnokoristno delovanje ter je skrbnik izvajanja načela vključevanja
javnokoristnega delovanja oz. javnokoristnih organizacij:
v vsebino politik, predpisov in ukrepov z določitvijo njihovih pravic in
obveznosti (ciljna skupina) ter
v pripravo, izvajanje in vrednotenje kot možne izvajalce ali
soizvajalce (izvajalci) politik, predpisov in ukrepov

•

Zakon določi, da lahko vlada in nevladne organizacije, ki imajo interes za doseganje
skupnih ciljev in namenov, sprejmejo sporazum o sodelovanju, 649 v katerem se
lahko določijo ukrepi za zagotovitev podpornega okolja za javnokoristno delovanje.

b. Ukrepi za zagotavljanje podpornega okolja:
•

promocija javnokoristnega delovanja in ustvarjanje pozitivnega okolja za njegov
razvoj,

648
Npr. kultura in umetnost/212. „kultura in umetnost“ je področje v javnem interesu, št. 212 pa
zaporedna številka organizacije.
649
Ureditev pravne podlage za sprejetje sporazuma ni nujno predmet zakonske materije.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• oblikovanje in predlaganje ukrepov za odpravljanje administrativnih ovir za
razvoj javnokoristnega delovanja, zlasti za delovanje mikro javnokoristnih
organizacij,
koordiniranje priprave, izvajanja in vrednotenja politik, predpisov in ukrepov, ki
vplivajo na javnokoristno delovanje,
izobraževanje in usposabljanje za javnokoristno delovanje,
izvajanje spodbud za izboljšanje dostopa javnokoristnih organizacij do potrebnih
informacij,
vlaganja v razvoj javnokoristnega delovanja, spodbujanje inovativnosti in razvoja
novih oblik javnokoristnega delovanja,
spodbujanje zaposlovanja v javnokoristnih organizacijah ter razvoj novih oblik
zaposlovanja,
spodbujanje povezovanja javnokoristnih organizacij med seboj in z drugimi
subjekti,
izvajanje načela vključevanja v vsebine politik, predpisov in ukrepov, tako da se
javnokoristne organizacije vključuje kot izvajalce in kot ciljne skupine,
spodbujanje vključevanja v mednarodne programe na področju pospeševanja
javnokoristnega delovanja ter prenosa znanja in dobrih praks,
oblikovanje standardov kvalitete za javnokoristno delovanje,
nudenje strokovne pomoči pri doseganju meril za javnokoristno organizacijo ter pri
javnokoristnem delovanju,
zagotavljanje ugodnejših prostorskih in tehničnih možnosti za nastajanje
javnokoristnih organizacij in njihovo delovanje,
možnost uporabe oz. služnosti nepremičnin in drugih materialnih sredstev v lasti
države in lokalnih skupnosti z namenom zagotoviti pogoje za delovanje
javnokoristnih organizacij. V ta namen se oblikuje lista nepremičnin in možnosti
njihove uporabe,
razvoj svetovalnih storitev za podporo javnokoristnemu delovanju
zagotavljanje izvajanja storitev za javnokoristne organizacije pod ugodnejšimi
pogoji,
spodbujanje prostovoljnega dela za krepitev javnokoristnega delovanja,
druge koristne ukrepe za zagotovljanje podpornega okolja.

3. DOLOČITEV UKREPOV ZA PRIZNAVANJE PRAVIC, UGODNOSTI IN OLAJŠAV ZA
JAVNOKORISTNO DELOVANJE
Zakon določi naslednje ukrepe:
a.

Zakon določi vire za zagotavljanje sredstev za nevladne organizacije in za
javnokoristno delovanje, in sicer se sredstva zagotovijo v državnem proračunu in
proračunih lokalnih skupnosti ter iz drugih domačih (zlasti sredstva posameznikov
in pravnih oseb preko davčnih olajšav) in tujih virov (zlasti sredstva Evropske
unije).
Zakon uvede načelo “praga 0.75% BDP”. Načelo določa, da višina javnih
sredstev650, ki jih za financiranje nevladnih organizacij in njihovega
javnokoristnega delovanja letno skupaj zagotavljata država in lokalne skupnosti
(regije) ne more biti nižja od 0.75% BDP v prvem letu po sprejemu zakona. S
prehodnimi določbami zakona se določi, da se sredstva vsako leto povečajo za
0.05% BDP, tako da v petih letih letna višina javnih sredstev za financiranje
nevladnih organizacij in njihovega javnokoristnega delovanja znaša 1% BDP.651

650

Javna sredstva vključujejo tako neposredne kot posredne vire financiranja.
Izhajajoč iz ocene BDP v Sloveniji za leto 2005 (6.495.000 mio SIT) in za leto 2006 (6.755.000 mio
SIT) pomeni 0.75% cca. 50 mrd SIT javnih sredstev za nevladne organizacije in njihovo javnokoristno
delovanje. To pomeni rast iz sedanjih 29 mrd SIT (kar je 27% sredstev za nevladne organizacije iz
javnih sredstev ob približno 107 mrd SIT letnih prihodkov nevladnih organizacij) za dodatnih 21 mrd

651
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Zakon opredeli razmerje financiranja nevladnih organizacij in javnokoristnega
delovanja iz sredstev državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti.
Za izvajanje teh nalog je zadolžena Agencija.
b.

Zakon določi merila in postopek financiranja nevladnih organizacij
Zakon opredeli, da Republika Slovenija s financiranjem nevladnih
organizacij na področjih v javnem interesu podpira uresničevanje
splošnega družbenega interesa izven javnega sektorja.
Pri tem zakon uvede naslednje ukrepe za določitev meril in postopka za
financiranje:
načelo “ekonomičnosti” – zakon zaradi zniževanja stroškov,
uskladitve različnih praks in za dosego odprave administrativnih
ovir določi, da je Agencija tehnični izvajalec vseh razpisov, s
katerimi državni organi financirajo nevladne organizacije. Za
organe lokalnih skupnosti izvaja Agencija te storitve samo na
podlagi njihovega naročila in pogodbe,
načelo “celovitosti” – zakon določi, da je vsako ministrstvo,
pristojno za področje v javnem interesu, dolžno zagotavljati
primerno financiranje nevladnih organizacij na tem področju,
načelo “usklajevanja” – posamezno ministrstvo, pristojno za
področje v javnem interesu, po uskladitvi z Agencijo pripravi
vsebinski in finančni predlog financiranja nevladnih organizacij na
tem področju, ki ga Agencija preko javnega razpisa izvede,
načelo “uravnoteženosti” – ministrstvo za pripravo finančnega
predloga pri usklajevanju z Agencijo upošteva podatke o
financiranju iz naslova davčne razporeditve (ter na to delitev
vezane razdelitve sredstev iz naslova prihodkov od prirejanja iger
na srečo) in drugih virov za posamezna področja družbenega
življenja,
načelo “omejenosti” - zakon določi, da Agencija lahko financira
samo nevladne organizacije v skladu s tem zakonom in uredi
postopek financiranja,
načelo “sorazmernosti” - zakon določi naloge Agencije, zlasti tudi v
zvezi z odpravo administrativnih ovir (upoštevanje kategorij
nevladnih organizacij ipd.), vključevanjem strokovnjakov in
splošnih javnosti v postopke izbire, enotno informacijsko bazo,
zbirno spletno stranjo z vsemi podatki o razpisih itd.,
načelo “ovrednotenja” - načelo določa, da se kot soprispevek
nevladne organizacije upošteva tudi prostovoljno delo, ki ga ta
prispeva in se ovrednoti skladno z merili za ovrednotenje
prostovoljnega dela v nevladnih organizacijah.

SIT, kar zagotovi 46% vseh sredstev nevladnih organizacij v Sloveniji iz javnih virov. S tem dosegamo
približno 80% povprečja držav Evropske unije (petnajsterica), kar je primerljivo z višino BDP v Sloveniji,
s katerim Slovenija dosega 75% povprečje držav Evropske unije.
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c.

Zakon določi merila in postopek financiranja javnokoristnih organizacij
načelo „posebnih virov“ - zakon določi, da se sredstva iz naslova
davčne razporeditve (ter na to delitev vezane razdelitve sredstev iz
naslova prihodkov od prirejanja iger na srečo) namenjajo za
financiranje delovanja javnokoristnih organizacij na podlagi javnih
razpisov,
načelo “primarnosti” – zakon določi pogoje, pod katerimi lahko, v
primeru, da posamezne dejavnosti ni mogoče zagotoviti v okviru
delovanja javnokoristnih organizacij in je izvedba v javnem
interesu, le te izvedejo druge pravne ali fizične osebe zasebnega
prava ter določi pogoje in omejitve za takšno izvedbo,
načelo „vezanosti” – zakon določi, da je Agencija pri razporejanju
sredstev po posameznih področjih v javnem interesu vezana na
razporeditev iz naslova davčne razporeditve (ter na to delitev
vezane razdelitve sredstev iz naslova prihodkov od prirejanja iger
na srečo),
načelo „diskrecije“ – zakon določi, da v delu, v katerem ni prišlo do
davčne razporeditve, Agencija razporeja sredstva po področjih v
javnem interesu skladno s cilji in nameni Programa spodbujanja
javnokoristnega delovanja nevladnih organizacij,
načelo „različnosti“ – zakon dopusti Agenciji možnost, da zagotavlja
različne načine za financiranje delovanja javnokoristnih organizacij
ter določi, pod katerimi pogoji je to možno (večletne pogodbe,
posojila,
vavčersko
financiranje,
razvojna
sredstva
za
novoustanovljene organizacije, sanacijska sredstva za organizacije
v likvidnostnih težavah itd.),
načelo „razvoja“ – zakon določi, da se najmanj 10% sredstev, s
katerimi razpolaga Agencija, nameni za financiranje ukrepov za
zagotavljanje podpornega okolja,
načelo „področij/območij“ – zakon določi, da se najmanj 10%
sredstev, s katerimi razpolaga Agencija, nameni za financiranje
javnokoristnih organizacij na področjih v javnem interesu, kjer je
njihovo delovanje najmanj razvito (sredstva za področja) in na
geografskih območjih, kjer je njihovo delovanje najmanj razvito
(sredstva za območja). Področja in območja se določijo s
Programom spodbujanja javnokoristnega delovanja nevladnih
organizacij,
načelo „delovanja“ – zakon določa, da lahko javnokoristna
organizacija največ 25% vseh sredstev, ki jih pridobi od Agencije,
nameni za materialne stroške svojega delovanja.

d.

Zakon določi ugodnosti in olajšave pri financiranju javnokoristnih organizacij, in
sicer:
1. Posebni viri financiranja javnokoristnih organizacij
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A. Mehanizem “Davčne razporeditve”652
Z njim država omogoči, da lahko zavezanci za davek od dohodnine in davek
od dohodka pravnih oseb soodločajo, na katerih področjih v javnem interesu
naj država v prihodnjem letu financira delovanje javnokoristnih organizacij.
Davčni zavezanci prostovoljno razporejajo sredstva v višini 1% svoje davčne
obveznosti, in sicer pri oddaji davčne napovedi oz. davčnem obračunu, kjer
označijo področje v javnem interesu.
V delu, v katerem ni prišlo do davčne razporeditve (razlika med 1% in
razporejenimi sredstvi), davčni organi sredstva prenesejo na Agencijo, ki jih
razporedi po področjih v javnem interesu skladno s cilji in nameni Programa
spodbujanja javnokoristnega delovanja nevladnih organizacij.
Zakon določi dolžnost davčnih organov za oblikovanje poročila o razporeditvi
sredstev po področjih v javnem interesu. Zakon določi način prenosa sredstev
iz proračuna na Agencijo.
Davčni zavezanci s svojo odločitvijo vplivajo na razdelitev sredstev iz naslova
prihodkov od prirejanja iger na srečo, ki se razporedijo po področjih v javnem
interesu v enakem odstotku kot davčna razporeditev.
B. Prihodki od prirejanja iger na srečo
Za financiranje delovanja javnokoristnih organizacij se namenijo sredstva:
iz plačil za dodeljeno koncesijo za trajno prirejanje klasičnih iger na
srečo,
5% sredstev od prihodkov doseženih s prodajo srečk, zmanjšanih
za izplačane dobitke, ki jih mora vplačati prireditelj za občasno
prirejanje klasičnih iger na srečo,
4% sredstev od plačanih koncesijskih dajatev za prirejanje
posebnih iger na srečo.
Zakon določi način prenosa sredstev na Agencijo. Zakon določi, da Agencija
sredstva razdeli po področjih v javnem interesu v enakem odstotku, kot so
bila razporejena sredstva iz naslova davčne razporeditve (načelo dvojnosti).
Sredstva se namenijo javnokoristnim organizacijam na podlagi javnega
razpisa.
Zakon uredi prehodno obdobje in določi način za prenos financiranja iz
prihodkov od prirejanja iger na srečo iz Fundacije za financiranje dejavnosti
invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) ter Fundacije za financiranje
dejavnosti športnih organizacij na Agencijo.
C. Prihodki iz naslova privatizacije gospodarskih subjektov v lasti države
652

Gre za modificiran sistem 1% davčnega kredita, kot ga poznajo nekatere tuje države. Način
onemogoča zlorabe, saj ni mogoče sredstev nameniti točno določeni organizaciji, obenem pa bistveno
manj administrativno obremenjuje davčne organe, saj ti sredstva prenesejo le na agencijo in je zato
tudi bistveno cenejši in bolj preprost. Obenem je oblikovan tako, da ne “nadomešča” klasičnih donacij,
saj je predstavljen kot mehanizem soodločanja in ne doniranja, s čimer se ne zmanjšuje višine donacij,
ki jih sicer zakonodaja omogoča.
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Država nameni 1% sredstev iz naslova privatizacije gospodarskih subjektov v lasti države,
v katerih bo država zmanjševala svoj delež po 01.01.2006 za financiranje
javnokoristnega delovanja.
Zakon določi način prenosa sredstev iz proračuna na Agencijo.
2. Davčne ugodnosti za javnokoristne organizacije
Zakon določi, da davčne ugodnosti po tem zakonu veljajo za javno koristne
organizacije, če takšne ugodnosti ne vodijo k izkrivljanju konkurence. Za
izkrivljanje konkurence se ne šteje, če javno koristna organizacija opravlja
pridobitno dejavnost po nižjih cenah od tržnih, če takšna dejavnost
pomembno prispeva k reševanju oziroma uresničevanju potreb družbe kot
celote ali potreb določene skupine posameznikov in je opravljanje dejavnosti
po takšnih cenah v splošnem družbenem interesu.
A. Oprostitev davka od dohodka pravnih oseb
Zakon določi, da je javnokoristna organizacija oproščena plačila davka od
dohodka pravnih oseb za nepridobitno dejavnost.
Zakon določi, da je javnokoristna organizacija oproščena plačila davka od
dohodka pravnih oseb za pridobitno dejavnost, ki je namenjena doseganju
namenov in ciljev na področjih v javnem interesu, kjer je javno koristni
organizaciji podeljen znak za javno koristno delovanje.
Za drugo pridobitno dejavnost se plačuje davek.
B. Oprostitev plačila davka na dodano vrednost
Zakon določi, da so storitve in promet blaga, ki ga opravijo javnokoristne
organizacije, oproščene plačila davka na dodano vrednost v skladu z
zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.
Zakon določi, da se javnokoristnim organizacijam vrne plačani davek, ki ga
le-te ne morejo uveljaviti kot odbitek vstopnega davka.
C. Oprostitev plačila za uporabo stavbnega zemljišča
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča javnokoristna organizacija ne
plačuje za zemljišča, zgradbe ali dele zgradb, ki jih uporablja za opravljanje
dejavnosti na področjih v javnem interesu, kjer je javnokoristni organizaciji
podeljen znak javnokoristnega delovanja.
D. Davčne olajšave in povrnitev prispevkov od plač za zaposlovanje
Javnokoristni organizaciji, ki v poslovnem letu za nedoločen čas zaposli nove
delavce, se davčna osnova davka od dohodka pravnih oseb (iz naslova
dejavnosti, ki ni oproščena na podlagi drugih določb tega zakona) zniža za
znesek, ki je enak 70% izplačanih plač teh zaposlenih, in sicer največ za prvi
dve leti njihove zaposlitve.
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Javnokoristni organizaciji, ki za nedoločen čas zaposli nove delavce, Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje za dve leti povrne polovico prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za starševsko varstvo, za obvezno
zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za primer brezposelnosti, tretje
leto pa še četrtino teh prispevkov. Glede ostalih pogojev povračila prispevkov
se smiselno uporablja zakon, ki ureja zaposlovanje in zavarovanje za primer
brezposelnosti.
E. Oprostitev plačila davka na izplačane plače
Javnokoristne organizacije ne plačujejo davka na izplačane plače653.

3. Davčne ugodnosti za fizične in pravne osebe, ki podpirajo javnokoristne
nevladne organizacije
A. Dohodnina
Letna davčna osnova zavezanca za dohodnino se zmanjša za plačane
prostovoljne denarne prispevke in vrednost daril v naravi izplačanih
javnokoristnim organizacijam po tem zakonu. Zmanjšanje lahko znaša
največ 1% letne davčne osnove zavezanca.
B. Davek od dohodka pravnih oseb – olajšave za donacije
Zavezanec za davek od dohodka pravnih oseb lahko uveljavlja zmanjšanje
davčne osnove za znesek izplačil (v denarju in v naravi) javnokoristnim
organizacijam po tem zakonu do zneska, ki ustreza 1% obdavčenega
prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do višine davčne
osnove davčnega obdobja.
Zavezanec lahko za neizkoriščen del davčne olajšave (iz prejšnjega
odstavka) v davčnem obdobju zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih treh
davčnih obdobjih.
Agencija lahko na predlog davčnega zavezanca za davek od dohodka
pravnih oseb kot davčno olajšavo prizna celoten znesek donacije oziroma
investicije, ki jo ta nameni javnokoristni organizaciji, in sicer za naslednje
stroške in izdatke investicij:
stroške odpiranja novih delovnih mest (stroški bruto plač za določeno
obdobje),
stroške in izdatke investicij za nakup ali najem opreme in prostorov
za opravljanje javnokoristne dejavnosti.

C. Davek na dediščine in darila
Zavezanec ne plača davka na dediščine in darila od podedovanega ali v
dar prejetega premoženja, ki ga brez povračila odstopi javnokoristni
organizaciji po tem zakonu.
653

Po vzoru invalidskih podjetij, ki v skladu z veljavnim Zakonom o davku na izplačane plače (Uradni list
RS, št. 25/2005), davka na plačujejo (2. člen).
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Davek, plačan pred odstopom dediščine ali darila, se vrne, če je bil odstop
izvršen v šestih mesecih po sprejemu dediščine oziroma darila.
4. Davčne ugodnosti za fizične osebe, ki so prejemniki pomoči javnokoristnih
nevladnih organzacij
A.

Dohodnina
Dohodnina se ne plača od pomoči, ki jih socialno ali drugače ogrožena
oseba prejme od javnokoristne organizacije po tem zakonu.

5. Finančne spodbude za tuje donacije oziroma investicije
Agencija lahko na predlog tujega donatorja oziroma investitorja poda mnenje
o koristnosti oziroma potrebnosti investicije oziroma donacije v javno koristno
dejavnost in na podlagi sklenjene pogodbe zagotovi sofinanciranje.
e. Ukrepi za zagotovitev drugih pravic in ugodnosti javnokoristnih organizacij:
1. Opravljanje dejavnosti
Zakon določi, da lahko javno koristna organizacija za doseganje svojih namenov in
ciljev opravlja dejavnosti, s katerimi:
ne pridobiva dohodkov,
pridobiva dohodke iz volil, daril, donacij in drugih naklonitev, dotacij,
subvencij, razvojnih pomoči, pogodb z državnimi organi in organi
samoupravnih lokalnih skupnosti in drugimi javnimi sredstvi, iz naslova
materialnih pravic, upravljanja z nepremičninami, bančnih obresti,
upravljanja z ustanovitvenim premoženjem in članarin,
pridobiva dohodke s prodajo blaga in storitev, pri čemer dejavnost prodaje
blaga in storitev ne more biti izključna ali glavna dejavnost organizacije.
Naštete dejavnosti se lahko opravljajo tudi za doseganje namenov in ciljev, ki jih ima
javno koristna organizacija na področjih v javnem interesu, kjer ji je podeljen znak za
javnokoristno delovanje, če te dejavnosti ne pomenijo izključne ali glavne dejavnosti,
pri čemer za prodajo blago in storitev v ta namen ne veljajo davčne ugodnosti po tem
zakonu.
Javno koristna organizacija lahko opravlja dejavnost prodaje blaga in storitev, če je to
določeno z njenimi splošnimi akti. Takšna dejavnost se opravlja pod pogoji, ki jih za
njeno izvajanje določajo posebni predpisi.
Za neposredno pridobivanje sredstev od prebivalk in prebivalcev veljajo splošni
predpisi. Zakon dodatno določi, da se javnokoristna organizacija pri neposrednem
pridobivanju sredstev od fizičnih in pravnih oseb izkaže s pisno predstavitvijo
namenov in ciljev, za katera bodo porabljena pridobljena sredstva, ki mora imeti
vidno tudi pooblastilo organizacije za osebo, ki pridobiva sredstva ter biti opremljeno
z znakom organizacije, njenim žigom ter podpisom pooblaščene osebe.
2. Zakon določi, pod kakšnimi pogoji lahko javno koristna organizacija začne sodni ali
upravni postopek ali se ga udeležuje zaradi varstva javnega interesa na področju, na
katerem deluje kot javnokoristna.

Celovita analiza pravnega okvira za delovanje nevladnih organizacij

254
5. Javno koristne organizacije so v skladu z zakonom, ki ureja brezplačno pravno
pomoč, upravičene do brezplačne pravne pomoči v sporih v zvezi s svojim
delovanjem na področjih v javnem interesu, kjer delujejo kot javno koristne, oziroma
v sporih v zvezi s cilji in namenom, zaradi katerega so ustanovljene ter v teh zadevah
oproščene sodnih in upravnih taks ter notarskih stroškov.
6. Ob izpolnjevanju drugih pogojev iz zakona, ki ureja kazenski postopek, pod katerimi
sme državni tožilec s soglasjem oškodovanca odložiti kazenski pregon, se lahko v
okviru nalog, s katerimi se po omenjenem zakonu zmanjšajo ali odpravijo škodljive
posledice kaznivega dejanja, osumljencu naloži tudi plačilo določenega prispevka v
korist posamezne javnokoristne organizacije ali oprava kakšnega dela v okviru
delovanja javnokoristne organizacije.
7. Radiotelevizija Slovenija kot javna služba v svojih programih zagotavlja obveščanje o
delovanju javno koristnih organizacij ter druge projekte za promocijo njihovega
delovanja. Stroški se financirajo iz državnega proračuna.
8. Javnokoristnim organizacijam (po vzoru invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov
kot organizacij posebnega pomena) je možno oddati javno naročilo po zakonu o
javnih naročilih na enak način kot invalidskim podjetjem.
9. Javnokoristne organizacije smejo z namenom pridobivanja sredstev za delovanje na
področju v javnem interesu, kjer imajo znak za javnokoristno delovanje, občasno
prirejat klasične igre na srečo skladno s predpisi, ki urejajo prirejanje iger na srečo.
10. prostovoljno delo v korist javnokoristnih organizacij se šteje za prostovoljno delo po
Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.
11. Javno koristne organizacije sodelujejo z drugimi socialnimi partnerji v Ekonomskosocialnem svetu Republike Slovenije. O načinu sodelovanja iz prejšnjega odstavka
sklenejo javno koristne nevladne organizacije in drugi socialni partnerji sporazum.
12. Agencija za prispevek k razvoju javno koristnih organizacij in javnokoristnega
delovanja podeljuje priznanja. Priznanje lahko dobijo posamezniki, javnokoristne
organizacije ali druge pravne osebe.
4. DOLOČITEV UKREPOV ZA UČINKOVITO JAVNOKORISTNO DELOVANJE
UKREPI GLEDE NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Zakon določi ukrepe nadzora porabe sredstev Agencije ob upoštevanju načela sorazmernosti
nadzora (obseg poročanja in nadzor sta odvisna od kategorije nevladne organizacije) ter
določi merila, kako se posamezne kategorije organizacij nadzirajo.
Zakon določi način poročanja o izvajanju projektov in programov, ki jih financira Agencija,
zlasti tudi o prenosu podatkov med Agencijo in ministrstvi.
UKREPI GLEDE JAVNOKORISTNIH ORGANIZACIJ
Javnokoristne organizacije so pri svojem poslovanju v pravnem prometu dolžne uporabljati
znak, ki jim je podeljen kot javnokoristnim organizacijam.
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Zakon določi načelo „omejitve“ – zakon določa, da javnokoristna organizacija najmanj
75% vseh sredstev, ki jih pridobi s prodajo blaga ali iz naslova volil, daril, donacij in drugih
naklonitev namenja za javnokoristno delovanje na področju, kjer ima znak za javnokoristno
delovanje.
Zakon določi, da je maksimalna plača v javnokoristni organizaciji omejena skladno z
določbami Zakona o delovnih razmerjih in Kolektivno pogodbo za negospodarstvo.
Zakon določi, da je javnokoristna organizacija o ustanovitvi druge pravne osebe dolžna v 15
dneh obvestiti Agencijo.
Srednje in velike javnokoristne organizacije so zavezanke za dajanje informacij javnega
značaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se uvrstijo v katalog oseb,
zavezanih po zakonu.
Javnokoristna organizacija ne more predlagati kandidatov v postopkih volitev v Državni zbor,
Državni svet ter v organe lokalnih skupnosti.
Zakon določi, da organizacija ob prenehanju sredstva, ki jih je pridobila na podlagi
javnokoristnega delovanja, prenese na Agencijo, ki jih preko javnega razpisa razdeli za
javnokoristno delovanje na področju, na katerem je delovala organizacija. Pooblaščene osebe
(vodje) organizacije, ki je zaradi prezadolženosti ali drugih kršitev prenehala delovati, dve leti
ne morejo postati vodje druge javnokoristne organizacije.
NADZOR JAVNOKORISTNIH ORGANIZACIJ
Javnokoristna organizacije je dolžna v 15 dneh obvestiti Agencijo o vseh statusnih
spremembah, ki vplivajo na njeno delovanje.
Vodje javnokoristnih organizacij so dolžne Agencijo obveščati o tem, ali so člani organov
upravljanja v drugih javnokoristnih organizacijah, ali so funkcionarji v političnih strankah, v
državnih organih ter organih lokalnih skupnosti.
Zakon, ob upoštevanju načela sorazmernosti, določi vsebine letnih finančnih in vsebinskih
poročil. Za mikro javnokoristne organizacije velja, da oddajajo poročila Agenciji na zahtevo
Agencije. Majhne javnokoristne organizacije so dolžne objaviti letno poročilo na svojih
spletnih straneh oz. v svojih prostorih ter ga na zahtevo Agencije posredovati tudi njej.
Srednje in velike so dolžne vsakoletno oddati finančno in vsebinsko poročilo. Iz finančnega
dela poročila morajo biti razvidni prihodki po kategorijah virov sredstev (prihodki iz davčne
razporeditve, prihodki od pridobitne dejavnosti itd.). Agencija pripravi vzorce letnih poročil.
Javnokoristne organizacije so dolžne sprejet ustrezen akt za zagotavljanje javnosti poslovanja
in določitev etičnih načel (kodeks za samoregulacijo).
Zakon določi, da velike javnokoristne organizacije, ne glede na statusnopravne predpise,
zagotovijo delovanje nadzornega organa za porabo sredstev ter letno neodvisno revizijo
njihovega poslovanja.
Agencija, skladno z načelom sorazmernosti, po uradni dolžnosti preverja ali javnokoristne
organizacije izpolnjujejo pogoje po tem zakonu.
Agencija lahko po pisnem opozorilu o kršitvi predpisov ter preteku roka za odpravo le teh,
odredi blokado računa javnokoristne organizacije ali postavitev začasnega skrbnika, če je to v
javnem interesu. Zakon določi pod katerimi pogoji je možen odvzem znaka za javnokoristno
delovanje.
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Zakon določi globe za kršitve obveznosti določenih z zakonom. Globe se določijo za
javnokoristno organizacijo in za odgovorne osebe te organizacije.
5. DOLOČITEV
DELOVANJA

ORGANIZIRANOSTI

DRŽAVE

ZA

SPODBUJANJE

JAVNOKORISTNEGA

a. Agencija za spodujanje javnokoristnega delovanja
Javno agencijo za spodbujanje javnokoristnega delovanja (Agencija) ustanovi Republika
Slovenija za opravljanje razvojnih, strokovnih in regulatornih nalog spodbujanja
javnokoristnega delovanja nevladnih organizacij.
Cilj delovanja agencije je zaupanje splošnih javnosti v nevladne organizacije ter zagotovitev
podpornega okolja za njihovo javnokoristno delovanje.
DELOVANJE AGENCIJE
Pri izvajanju nalog je javna agencija samostojna.654 Delovanje agencije podrobneje ureja
ustanovitveni akt.655
Bistvene naloge Agencije so povezane z izvajanjem ukrepov za zagotavljanje podpornega
okolja ter s postopki podeljevanja in ohranjanja znaka javnokoristne organizacije.
Agencija pri tem usmerja, podpira, informira, svetuje (vladi, državnim organom, nevladnim
organizacijam), promovira, vrednoti, je pritožbeni organ zoper delovanje nevladnih organizacij
ter rešuje spore v zvezi s tem ter pripravlja vzorce poročil in programov.
Agencija ima odgovornost sodelovanja pri pripravi, izvajanju in vrednotenju politik, predpisov
in ukrepov, ki urejajo oz. vplivajo na javnokoristno delovanje, in je odgovorna za
zagotavljanje primernega pravnega in finančnega okolja ter skrbi za izvajanje načela
vključevanja. Agencija podpira izvajanje projektov za ocenjevanje primernosti pravnega
okolja, zlasti glede smiselnosti uvajanja različnih pravnih statusov, usklajenosti meril za
njihovo pridobivanje ter obsega pravic in obveznosti ter spremljanje interesa nevladnih
organizacij za njihovo pridobitev.
Agencija podpira izvajanje programov in projektov za ugotavljanje družbenih potreb,
ugotavljanje sposobnosti nevladnih organizacij za zadovoljevanje le teh ter v tej luči analizira
primernost politik, predpisov in ukrepov ter daje priporočila.
Ob tem tudi spodbuja upoštevanje predpisov, dobrih praks, preprečuje zlorabe ter nadzira
javnokoristno delovanje. Agencija lahko blokira račun javnokoristne organizacije ter postavi
začasnega skrbnika, vendar šele po končanju roka, ki ga je podala v pisnem opozorilu za
odpravo kršitev in pod pogojem, da je brez ukrepanja ogrožen javni interes. Zoper poseg je
javnokoristni organizaciji zagotovljeno sodno varstvo.
Vse naštete dejavnosti agencija izvaja na različne načine (izdaja priporočila, podaja zahteve,
izdaja obvezna mnenja, pridobiva podatke z vprašalniki, opravlja obiske ipd.). Pri tem
654

Agencija je primerna oblika, saj Zakon o javnih agencijah določa, da se agencija ustanovi, če glede
na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni primeren stalni neposredni politični nadzor nad
opravljanjem nalog. Naloge v zvezi z javnokoristnim delovanjem nevladnega sektorja so zagotovo
takšne narave.
655
Njena ustanovitev je racionalna, saj bi izvajala razpise za nevladne organizacije, kar se sedaj izvaja v
vsakem ministrstvu posebej, kar je neracionalno in poleg večjih stroškov in neusklajene prakse pomeni
resno administrativno oviro za javnokoristno delovanje nevladnih organizacij.
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upošteva načelo rizika (nadzor in dejavnost je posvečena zlasti področjem, kjer so riziki
nepravilnosti večji), javnosti, neodvisnosti, sorazmernosti, pravičnosti, jasnosti, upoštevanja
različnosti/enakosti ter preprečitve konflikta interesov. Agencija samoevalvira svoje delo
(zadovoljstvo uporabnikov ipd.) in letno poroča o svojem delu Vladi RS.
Prihodki za delo agencije so:
•
•
•

sredstva proračuna, pridobljena na podlagi pogodbe, sklenjene s pristojnim
ministrstvom (ministrstvo za javno upravo),
prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev,
drugi prihodki (določeni s tem zakonom).

Agencija lahko razpise izvaja tudi za lokalne skupnosti in druge pravne in fizične osebe, ki
izrazijo interes.
ORGANI AGENCIJE
Agencijo upravlja svet.
Svet agencije ima osem članov, katerih mandat traja 5 let. 2 člana sta predstavnika vlade, 2
sta predstavnika lokalnih skupnosti, 1 je predstavnik nevladnih organizacij, 1 javnokoristnih
organizacij, 2 pa sta predstavnika uporabnikov storitev nevladnih organizacij. Člane sveta –
predstavnike nevladnih organizacij, javnokoristnih organizacij in uporabnikov – izvolijo le ti z
neposrednim in tajnim glasovanjem. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Svet sprejema
odločitve z večino glasov vseh članov. Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.
Za članico oziroma člana (v nadaljnjem besedilu: člana) sveta je lahko imenovana
oseba, ki:
•
•
•
•

ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
je strokovnjak s področja dela javne agencije
ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
izpolnjuje druge z zakonom ali ustanovitvenim aktom določene pogoje.

Člani sveta ne morejo biti:
•
•
•
•

osebe, ki so zaposlene v tej javni agenciji,
funkcionarji v izvršilni veji oblasti,
osebe, ki so funkcionarji dejanskih ali potencialnih prejemnikov sredstev, ki jih
agencija dodeljuje,
osebe, za katere obstaja možnost konflikta med njihovimi zasebnimi interesi in
javnimi interesi, ki jih zasleduje javna agencija.

Člani sveta so za svoje delo plačani.
Agencija ima direktorja. Direktorja agencije imenuje in razrešuje vlada na predlog sveta
agencije na podlagi javnega natečaja.
Agencija lahko s svojimi akti ustanavlja druga potrebna telesa in organe za izvajanje nalog
določenih z zakonom.
b. Izvajalci upravnih nalog in izvajalci podpornih ukrepov
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Zakon določa, da naloge za zagotavljanje podpornega okolja za javnokoristno delovanje
izvaja Agencija.
Za izvajanje upravnih nalog opredeljenih v Programu spodbujanja javnokoristnega delovanja
nevladnih organizacij lahko minister, pristojen za javno upravo, v skladu z določbami zakona,
ki ureja državno upravo, za določen čas, z odločbo, na podlagi javnega natečaja, podeli javno
pooblastilo. Za pridobitev se z zakonom določijo pogoji (npr. dejavnosti s področja
spodbujanja javnekoristnosti so opredeljene v ustanovitvenem aktu, usposobljen kader,
mednarodno primerljive reference). Postopek natančneje uredi minister. V zakonu se uredi
odvzem pooblastila ter nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil.
Zakon poleg tega določi še izvajalce podpornih ukrepov. Gre za subjekte, ki so vpisani v
posebno evidenco pri Agenciji. Subjekti morajo izpolnjevati določene pogoje (npr. dejavnost s
področja javnokoristne dejavnosti določene v aktih, usposobljen kader in tehnični pogoji za
izvajanje storitev, mednarodno primerljive reference). Zakon določi, katere od podpornih
ukrepov lahko izvajalci izvajajo.
Na podlagi javnega poziva izvajalci predložijo program izvajanja storitev za obdobje največ
petih let ter sklenejo pogodbo z Agencijo. Agencija za izvajanje teh storitev zagotavlja
sredstva. Agencija spremlja in vrednoti izvajanje pogodbe.
6. DOLOČITEV PREHODNIH IN KONČNIH DOLOČB
Nujna je ureditev primernega prehodnega roka in določil glede kolizije predlaganega zakona z
obstoječo zakonodajo.
Rok bi moral biti zadosti dolg, da bi omogočil nemoten prehod (npr. do 3 leta).
Prehodne določbe bi morale urejati zlasti razmerje do določb predpisov, na katere ima zakon
neposreden vpliv:
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o društvih
Zakon o ustanovah
Zakon o invalidskih organizacijah
Zakon o humanitarnih organizacijah
Zakon o igrah na srečo
Davčne predpise
ureditev izvajanja načela “praga 0.75% BDP” (od izhodiščnih 0.75% BDP v letu po
sprejemu zakona se sredstva za nevladne organizacije in njihovo javnokoristno
delovanje vsakoletno povečajo za 0.05% BDP, tako da v petih letih letna višina
javnih sredstev za financiranje nevladnih organizacij in njihovega javnokoristnega
delovanja znaša 1% DBP).656

Zakon bi določil tudi prehodno obdobje za opravo nekaterih dejanj (npr. prenos financiranja iz
ministrstev na Agencijo) ter za sprejetje podzakonskih aktov, ki so predvideni z zakonom.
Kratkoročno je mogoče pričakovati upad zanimanja za druge pravne statuse, ki v praksi ne
prinašajo pravic, olajšav in bonitet, zaradi česar srednjeročno predlagamo opustitev nekaterih
656

Izhajajoč iz ocene BDP v Sloveniji za leto 2005 (6.495.000 mio SIT) in za leto 2006 (6.755.000 mio
SIT) pomeni 0.75% cca. 50 mrd SIT javnih sredstev za nevladne organizacije in njihovo javnokoristno
delovanje. To pomeni rast iz sedanjih 29 mrd SIT (kar je 27% sredstev za nevladne organizacije iz
javnih sredstev ob približno 107 mrd SIT letnih prihodkov nevladnih organizacij) za dodatnih 21 mrd
SIT, kar zagotovi 46% vseh sredstev nevladnih organizacij v Sloveniji iz javnih virov. S tem dosegamo
približno 80% povprečja držav Evropske unije (petnajsterica), kar je primerljivo z višino BDP v Sloveniji,
s katerim Slovenija dosega 75% povprečje držav Evropske unije.
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statusov (društvo v javnem interesu, splošnokoristna ustanova, humanitarna organizacija
ipd.).

tč. 8 - PRIPOROČILA GLEDE NADZORA

USTANOVE
-

uredi naj se pogoje, kdaj je dovoljena revizija finančnega poslovanja ustanove
uredi naj se vsebinski nadzor nad delom ustanove s strani ministrstva, tako da lahko
ta zahteva dodatna pojasnila, dopolnitve poročila, predložitev listin, ki izkazujejo
resničnost poročila ipd.

DRUŠTVA
-

-

proučiti, kako povečati notranji nadzor nad delovanjem društev (npr. s pravico države
do naključnih revizij, ki morajo biti glede na število društev v državi pogoste, da bi
dosegle učinek, zagotoviti dostopnost članov društva do finančnih listin društva z
ustreznim sodnim varstvom - slednje uvaja novi predlog zakona o društvih), pri
čemer je potrebno za izvajanje samokontrole in nadzora tudi zagotoviti sredstva
poveča naj se nadzor v smislu, da lahko upravna enota sproži postopek za kršitve
zakona, ki so opredeljene kot prekršek, pred sodnikom za prekrške,

tč. 9 - PRIPOROČILA GLEDE KAZENSKIH DOLOČB

ZASEBNI ZAVODI
-

-

potrebno je dodati nove prekrške: če posluje z imenom, ki ni vpisan v sodni register,
če opravlja dejavnost, za katero ni registriran, če ne formira svet zavoda in drugih
obveznih organov, pa bi jih mogel, če ne sprejme pravil (statuta) zavoda (pri slednjih
se postavi vprašanje, kdo bi lahko tak nadzor vršil), delovanje v nasprotju z lastnimi
akti
višina globe naj se poveča

DRUŠTVA
-

kot prekršek naj se opredeli tudi delovanje društva v nasprotju z lastnim temeljnim
aktom in drugimi svojimi splošnimi akti
kazni za prekrške so lahko višje

tč. 10 - PRIPOROČILA GLEDE PRENEHANJA

USTANOVE
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-

- uprava ustanove naj sama odloči, kateri ustanovi se dodelijo morebitna ostala
sredstva v primeru prenehanja ustanove, izbiro pa lahko potrdi ministrstvo oziroma
sodišče
možnost preklica ustanovitvene izjave v aktu o ustanovitvi v smislu, da lahko
ustanovitelj po lastni volji ustanovo tudi ukine (npr. sprejme akt o prenehanju
ustanove)

ZASEBNI ZAVODI
-

če zavod ne izpolnjuje pogojev za opravljanje določene dejavnosti, to še ni razlog za
njegovo prenehanje, razen če gre za njegovo edino dejavnost
vključiti svet zavoda v odločitev o prenehanju zavoda
ustanovitelja zavoda naj se ne omejuje s pogoji, kdaj lahko zapre lasten zavod
tudi če ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, se določijo merila, kdaj je
postopek stečaja smiseln
uredi naj se usoda premoženja v primeru prenehanja zavoda

DRUŠTVA
-

-

-

-

društva naj se ne omejuje pri tem, komu želijo dodeliti ostanek svojih sredstev v
primeru prenehanja društva (slednje je že spremenjeno v novem predlogu zakona o
društvih)
razreši naj se situacija, ko društvo izbere društvo, ki ni po namenu njemu sorodno, da
mu dodeli svoja preostala sredstva, pa se to izkaže šele ob podaji zahteve za
prenehanje na upravni enoti
odpravi naj se možnost, da sodišče v postopku likvidacije določa, na katero po
namenu sorodno društvo naj se prenese premoženje društva, ki se zapira, saj sodišče
ne razpolaga z ustreznimi evidencami in podatki
doda naj se možnost razdelitve društva na dva ali več društev kot način nastanka
društva

tč. 11 - PRIPOROČILA GLEDE CIVILNEGA DIALOGA

1. Vlada RS in nevladne organizacije podpišejo Sporazum o sodelovanju med nevladnimi
organizacijami in Vlado RS,
2. Sprejme se Metodologija vključevanja nevladnih organizacij v pripravo, izvajanje in
vrednotenje politik in pravnih aktov na državni in lokalnih ravneh oz. se posebnosti, ki
veljajo za nevladne organizacije, vključijo v predpise, ki bodo materijo urejali.
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tč. 12 - PRIPOROČILA GLEDE PROSTOVOLJNEGA DELA

Za vzpostavitev vzpodbudnega okolja za razvoj prostovoljnega dela bi bilo potrebno:
1. sprejetje Zakona o prostovoljnem delu, ki ga Vlada RS prevzame od pripravljalca
(Predlog zakona v prilogi, glej tudi www.pic.si),
2. na njegovi podlagi oblikovati nacionalni program razvoja prostovoljnega dela kot
strateški dokument vzpodbujanja in razvoja prostovoljnega dela, s katerim se bo
ugotovila vloga prostovoljnega dela pri razvoju in stabilnosti slovenske družbe ter
vloga države pri vzpodbujanju in razvoju prostovoljnega dela, s katerim se bodo
načrtovali cilji, aktivnosti ter prioritete na lokalni in državni ravni ter določili kazalci,
po katerih se bo merilo njihovo doseganje. Nacionalni program bi nastal v
sodelovanju med ministrstvi, ki imajo stik s prostovoljskimi organizacijami, in
prostovoljskimi nevladnimi organizacijami,
3. zagotoviti (večje) angažiranje države pri:
•
•

•
•
•

promociji in podpiranju prostovoljnega dela kot največjega socialnega potenciala v
družbi,
odpravljanju zakonskih ovir za razvoj prostovoljstva, predvsem davčne stimulacije
filantropije in prostovoljnega dela in pa sprememba računovodskih standardov, ki jih
morajo spoštovati nevladne prostovoljske organizacije v smislu vzpostavitve
prikazovanja prostovoljnega dela kot finančne postavke in temu sorazmerne davčne
olajšave,
vrednotenju prostovoljnega dela kot statistične in finančno ovrednotene kategorije ter
zagotovitvi rednega statističnega spremljanja,
vzpostavljanje (boljših) materialnih pogojev za razvoj in izvajanje prostovoljnega
dela, predvsem s subvencioniranjem stroškov prostovoljnega dela,
izvajanju ukrepov za vzpodbujanje in razvoj ter družbeno prepoznavnost
prostovoljnega dela v nevladnih organizacijah in javnem sektorju, kakor tudi
prostovoljno delo tujcev,

4. uveljaviti neformalni indeks Nefiksa kot priznani in ovrednoteni izkaz neformalnih
izkušenj in prostovoljnega dela ob finančni podpori države in širšem sodelovanju
nevladnih organizacij,
5. v smislu vzpostavitve mreže nevladnih prostovoljskih organizacij, ki so zainteresirane
za razvoj prostovoljnega dela, nadgraditi mrežo, ki je vzpostavljena v okviru
Slovenske filantropije in Društva za razvoj preventivnega in prostovoljnega dela od
www.prostovoljstvo.org, da bo sposobna zastopati in uveljavljati interese
prostovoljskih organizacij za razvoj prostovoljstva ter vzpodbujati in krepiti izvajanje
prostovoljnega dela v nevladnih organizacijah,
6. že sedaj pa lahko država preko ministrstev in lokalnih skupnosti preko mehanizma
razpisov zagotavlja subvencioniranje stroškov, povezanih s prostovoljnim delom, kot
so stroški zavarovanj prostovoljcev, stroški usposabljanja in izobraževanja
prostovoljcev, stroški organiziranja prostovoljnega dela in mentorstva, stroški ukrepov
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu za prostovoljce in drugi stroški, ki jih imajo
prostovoljske organizacije z organiziranjem in izvajanjem prostovoljnega dela.

Celovita analiza pravnega okvira za delovanje nevladnih organizacij

262

tč. 14 - PRIPOROČILA GLEDE FINANČNO MATERIALNEGA POSLOVANJA

1. Država v okviru programov odprave administrativnih ovir določi za vse nevladne
organizacije (določene z Zakonom o podpornem okolju za javnokoristno delovanje)
enoten računovodski standard, po katerem je vodenje poslovnih knjig in način
poročanja prilagojeno kategorijam nevladnih organizacij in zlasti za mikro organizacije
poenostavljeno.
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8.1 Pravni in ekonomski ukrepi, razporejeni po pomembnosti

NUJNI UKREPI

1. priprava in sprejem sistemskega Zakona o podpornem okolju za javnokoristno delovanje,
2. uskladitev statusno pravne in področne zakonodaje z Zakonom o podpornem okolju za
javnokoristno delovanje v prehodnem obdobju, ki ga zakon določi.

ZELO PRIPOROČLJIVI UKREPI

1. prevzem pripravljenega predloga Zakona o prostovoljnem delu s strani Vlade RS in
sprejem zakona,
2. sprejme se Metodologija vključevanja nevladnih organizacij v pripravo, izvajanje in
vrednotenje politik in pravnih aktov na državni in lokalnih ravneh oz. se posebnosti, ki
veljajo za nevladne organizacije vključijo v predpise, ki bodo materijo urejali,
3. Podpis sporazuma o sodelovanju med nevladnimi organizacijami in Vlado RS.

PRIPOROČLJIVI UKREPI

1. Uvedba novih statusnopravnih oblik v okviru Zakona o ustanovah (t.i. zasebne in mešane
ustanove), Zakona o zadrugah (t.i. nepridobitna zadruga), priprava in sprejetje Zakona o
zasebnih zavodih in preučitev možnosti za zakonsko ureditev statusa “samostojnega
nepridobitnega delavca”,
2. upoštevanje predlogov iz te analize glede ustanovitve, registracije, upravljanja, nadzora,
kazenskih določb in prenehanja ob spreminjanju statusnopravne zakonodaje,
3. država v okviru programov odprave administrativnih ovir določi za vse nevladne
organizacije enoten računovodski standard, po katerem je vodenje poslovnih knjig in
način poročanja prilagojeno kategorijam nevladnih organizacij in zlasti za mikro
organizacije poenostavljeno.
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