
NVO v 
kulturi 



Kaj je nevladna 
organizacija?

Foto: Nada Žgank @ Beton Ltd.

Zakon o nevladnih 
organizacijah (ZNOrg)



Pogoji za 
status NVO

- je pravna oseba zasebnega prava

- ustanovile so jo izključno domače ali 
tuje fizične ali pravne osebe 
zasebnega prava

- je nepridobitna

- je neprofitna

- je neodvisna od drugih subjektov

- ni organizirana kot politična stranka, 
cerkev ali druga verska skupnost, 
sindikat ali zbornica.



Pogoj 
nepridobitnosti
Nepridobitna je tista 
organizacija, ki se na podlagi 
zakona ne ustanovi z namenom 
opravljanja pridobitne 
dejavnosti ali z namenom 
pridobivanja dobička ali z 
namenom razvoja, olajševanja 
ali pospeševanja pridobitne 
dejavnosti svojih 
ustanoviteljev ali članov 

(3.člen Zakona o nevladnih 
organizacijah).



Pogoj 
neprofitnosti

Neprofitna je tista organizacija, ki na 
podlagi zakona ali ustanovitvenega akta 
dobiček ali presežek prihodkov nad 
odhodki uporablja izključno za 
doseganje svojega namena ali ciljev, 
svojega premoženja ne deli med svoje 
ustanovitelje, člane ali druge osebe in se 
v primeru prenehanja, po poravnavi 
vseh obveznosti, njeno premoženje 
prenese na drugo nevladno 
organizacijo z enakim ali podobnim 
namenom ali nepridobitno pravno 
osebo javnega prava

(4. člen Zakona o nevladnih 
organizacijah)



Pogoj neodvisnosti

Organizacija je neodvisna od drugih 
subjektov  takrat, ko v svojem 
poslovodnem organu, organu 
upravljanja ali organu nadzora nima 
skupno več kot četrtine 
predstavnikov države, 
samoupravnih lokalnih skupnosti, 
drugih oseb javnega prava, nosilcev 
javnih pooblastil, mednarodnih 
medvladnih organizacij, političnih 
strank, sindikatov, zbornic in 
gospodarskih družb ter fizičnih 
oseb, ki na trgu samostojno 
opravljajo pridobitno dejavnost, ali 
predstavnikov drugih oseb, ki niso 
nepridobitne

(5.člen Zakona o nevladnih 
organizacijah).



Drugi 
pogoji

- organizacija je pravna oseba 
zasebnega prava s sedežem v 
Republiki Sloveniji

- ustanovile so jo izključno domače ali 
tuje fizične ali pravne osebe 
zasebnega prava

- ni organizirana kot politična stranka, 
cerkev ali druga verska skupnost, 
sindikat ali zbornica.



ZAVOD, DRUŠTVO 
ali USTANOVA?

Skupno, da so NVO:

- Nepridobitne

- Neprofitne

Razlike:

- Zakon o društvih (ZDru-1)

- Zakon o zavodih (ZZ)

- Zakon o ustanovah (ZU)



DRUŠTVO

Društvo je prostovoljno, samostojno, 
nepridobitno združenje fizičnih ali 
pravnih oseb, ki se združujejo zaradi 
skupnih interesov. Društvo lahko 
ustanovite najmanj tri poslovno 
sposobne fizične ali pravne osebe, ki 
na ustanovnem zboru sprejmete 
sklep o ustanovitvi društva in 
temeljni akt društva (statut). 



USTANOVITEV 
DRUŠTVA

USTANOVNI ZBOR

- najmanj tri fizične ali pravne osebe

- odločitev o ustanovitvi društva

- temeljni akt društva

- volitve prvih članov društva



REGISTRACIJA 
DRUŠTVA

- VLOGA ZA REGISTRACIJO DRUŠTVA

sedež društva, opredelitev glavne dejavnosti, 
podatki o zastopniku društva

- ZAPISNIK USTANOVNEGA ZBORA

kraj in čas UZ, navedbo navzočih ustanoviteljev, 
sklep o ustanovitvi, sklep o sprejemu temeljnega 
akta in sklep o izvolitvi prvih organov

- IZVOD STATUTA DRUŠTVA

opredelitev organov društva, ime in sedež društva, 
namen in cilje društva, dejavnost oz. naloge 
društva, pogoje in način včlanjevanja, zastopstvo 
društva, vire financiranja, način izvajanja nadzora, 
način zagotavljanja javnosti dela, način sprejemanja 
sprememb in dopolnitev temeljnega akta, način 
prenehanja društva

- SEZNAM USTANOVITELJEV

fizične in pravne osebe

- PLAČILO TAKSE

31,72 EUR



ORGANI 
DRUŠTVA

OBVEZNI

- zbor vseh članov

- zastopnik

- nadzorni organ

DRUGI

- upravni odbor

- tajnik

- blagajnik

- disciplinska komisija

- programski svet

- kolegij

- Strokovne službe



AKTI
DRUŠTVA

OBVEZNI

- temeljni akt

- pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju

- akt o sistemizaciji delovnih mest

- izjava o varnosti

- pravilnik o varstvu osebnih podatkov

PRIPOROČLJIVI

- pravilnik o delovnih razmerjih

- akt o sistemizaciji delovnih mest

- pravilnik o varstvu osebnih podatkov

- pravilnik o postopku pred častnim razsodiščem

- pravilnik o varnosti in zdravju pri delu

- poslovnik o delu zbora članov

- poslovnike o delu drugih organov v društvu



ZAVOD

Zavod je pravna oseba/organizacija, 
ki je bila ustanovljena za opravljanje 
različnih dejavnosti, katerih cilj pa ni 
pridobivanje dobička.

Zavod je lahko ustanovljen za 
opravljanje različnih nepridobitnih 
dejavnosti – na področju vzgoje, 
izobraževanja, znanosti, kulture, 
športa, zdravstva, socialnega 
varstva… 



USTANOVITEV 
ZAVODA

- ena ali več fizičnih ali pravnih oseb

- zahteva za registracijo na okrožnem 
sodišču

- obrazci UST 0, UST 1, UST 2 in UST 3



REGISTRACIJA 
ZAVODA

- IZVIRNIK AKTA O USTANOVITVI

ime in sedež zavoda, opredelitev dejavnosti, 
določbe o organih, navedbo začetnih sredstev, vire, 
način in pogoje pridobivanja sredstev, pravice, 
obveznosti in odgovornosti zavoda, odgovornosti 
ustanoviteljev za obveznosti zavoda, medsebojne 
pravice in obveznosti ustanoviteljev in zavoda

- DOKAZ O ZAGOTOVLJENIH SREDSTVIH ZA 
PRIČETEK DELA

transakcijski račun z nakazanimi sredstvi

- SKLEP O IMENOVANJU PRVIH ČLANOV 
ORGANOV

direktor zavoda, predstavniki ustanoviteljev v svetu 
zavoda

- SOGLASJE DIREKTORJA

- OPREDELITEV ŠIFRE DEJAVNOSTI

- SOGLASJE LASTNIKA OBJEKTA



ORGANI 
ZAVODA

OBVEZNI

- direktor

- svet zavoda

- strokovni svet

DRUGI

- strokovni vodja

- različne komisije ali odbori



AKTI
ZAVODA

OBVEZNI

- akt o ustanovitvi

- statut

- pravilnik o računovodstvu

- izjava o varnosti

- akt o sistemizaciji delovnih mest

- pravilnik o varstvu osebnih podatkov

PRIPOROČLJIVI

- pravilnik o delovnih razmerjih

- akt o sistemizaciji delovnih mest

- pravilnik o varstvu osebnih podatkov

- pravilnik o varnosti in zdravju pri delu

- poslovnik o delu sveta zavoda

- poslovnike o delu strokovnega sveta zavoda



Obvezno 
zavarovanje za 
direktorje in 
ustanovitelje 
zavoda

Za socialna zavarovanja so obvezno zavarovane vse
osebe, ki so ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba
(direktor) zavodov, če niso polno zavarovane že na
drugi podlagi (to pomeni, da niste zaposleni za polni
delovni čas ali samozaposleni).



USTANOVA

Ustanova je na določen namen vezano 
premoženje. Ustanovo lahko ustanovi 
ena ali več fizičnih ali pravnih oseb.

Namen ustanove je lahko 
splošnokoristen ali dobrodelen. 



USTANOVITEV 
USTANOVE

Dva načina:

- s sprejetjem akta o ustanovitvi

- z oporoko

Soglasje k aktu ustanove poda resorno 
ministrstvo ter ga vpiše v evidenco 
ustanov



ORGANI 
USTANOVE

OBVEZNI

- uprava

- predsednik uprave

DRUGI

- skupni organ ustanoviteljev

- komisije in odbori



AKTI
USTANOVE

OBVEZNI

- akt o ustanovitvi

- statut ali pravila ustanove

- pravilnik o računovodstvu

- izjava o varnosti

- akt o sistemizaciji delovnih mest

- pravilnik o varstvu osebnih podatkov

PRIPOROČLJIVI

- pravilnik o delovnih razmerjih

- akt o sistemizaciji delovnih mest

- pravilnik o varstvu osebnih podatkov

- pravilnik o varnosti in zdravju pri delu

- poslovnik o delu organov ustanove



OBVEZNOSTI 
PO 
USTANOVITVI 

- na FURS oddati obrazložen izračun 
predvidene davčne osnove za obračun davka 
od dohodkov pravnih oseb ter višino 
predhodne akontacije (8 dni po registraciji)

- oddati davčni obračun za odmero davka od 
dohodkov pravnih oseb (do 31. marca za 
preteklo leto)

- na AJPES oddati letno poročilo (zadnji dan 
februarja ali marca)

- na AJPES sporočiti podatke o dejanskem 
lastniku (8 dni po registraciji) statut ali pravila 
ustanove

- za zavode morebitna vključitev v obvezna 
zavarovanja pri ZZZS

PRIPOROČLJIV0

- Vključitev v članske organizacije NVO



Posebni statusi za 
NVO



STATUS NVO 
V JAVNEM 
INTERESU NA 
PODROČJU 
KULTURE

- izpolnjevanje splošnih pogojev za NVO

- status se podeli na podlagi resornega 
ministrstva

- NVO lahko status pridobi tudi na več področjih



POGOJI ZA 
PRIDOBITEV

Kulturno društvo ali druga NVO lahko 
pridobi status NVO v javnem interesu na 
področju kulture, če izpolnjuje splošne 
pogoje, ki jih določa Zakon o nevladnih 
organizacijah (ZNOrg) ter pogoje, kot jih 
določa Zakon o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (ZUJIK, 80. člen).



VLOGA ZA 
PRIDOBITEV 
STATUSA

Vlogo se na MZK odda na predpisanem obrazcu.

OBVEZNE PRILOGE

- poročilo o delu v zadnjih dveh letih

- dokazila o aktivnostih in pomembnejših 
dosežkih iz prejšnje alineje

- poročilo o porabi sredstev

- sprejet program bodočega delovanja za 
najmanj dve leti



UGODNOSTI 
NVO V 
JAVNEM 
INTERESU ZA 
KULTURO

-lahko se ji odda javna kulturna infrastruktura

- oproščena obračunavanja in plačila DDV za 
svoje kulture storitve

- prednost pri javnih razpisih

- donacije iz 1% dohodnine

- brezplačna pravna pomoč

- brezplačna uporaba javnih prostorov

- oprostitev plačila upravnih taks

- možnost najema brez javnega razpisa

- višje kvote za delo upokojencev

- lažja organizacija izletov

- upravičenost do prispevka po ZKP

- prirejanje iger na srečo



OBVEZNOSTI 
NVO V 
JAVNEM 
INTERESU ZA 
KULTURO

- poročilo o delu (vsake dve leti)

- program bodočega delovanja za najmanj dve 
leti

- dolžnost obveščanja ministrstva o 
spremembah, ki vplivajo na izpolnjevanje 
pogoje za podelitev statusa

- izločitev arhivskega gradiva iz svojega 
dokumentarnega gradiva



PROSTOVOLJSKA 
ORGANIZACIJA

Izpolnjevanje pogojev za ZProst

- pravna oseba zasebnega prava

- njeno delovanje je z zakonom opredeljeno kot 
nepridobitno

- zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za 
prostovoljsko delo 

- ni politična stranka, sindikat, združenje 
delodajalcev, poklicno in strokovno združenje, 
cerkev ali druga verska skupnost



UGODNOSTI 
PROSTOVOLJSKIH 
ORGANIZACIJ

- najmanj 10 % javnih sredstev javnega razpisa 
za projekte in programe

- prostovoljsko delo je upravičeno kot lastno 
sofinanciranje projekta ali programa

- enkrat letno lahko 1 prostovoljcu izplača 
nagrado za izjemne dosežke



OBVEZNOSTI 
PROSTOVOLJSKIH 
ORGANIZACIJ

- prepoved postavljanja v neenakopraven položaj glede na 
osebne okoliščine

- postopanje po načelu enakih možnosti za vse

- obveza pridobivanja posebnih znanj za delo s osebami s 
posebnimi potrebami in ranljivimi skupinami

- obveza upoštevati omejitve glede delovnih obremenitev 
in počitka

- vzpostavijo in vodijo evidenco prostovoljca in 
opravljenega prostovoljskega dela

- na zahtevo so dolžni izdajati potrdila o opravljenem 
prostovoljskem delu

- spoštujejo in zagotavljajo pravice prostovoljcev doma in v 
tujini

- zagotavljajo materialne pogoje in sredstva za delo

- morajo prostovoljce nezgodno zavarovati, če delo 
opravljajo v pogojih, nevarnih za zdravje ali življenje

- zagotavljajo usposabljanja

- zagotavljajo mentorstvo

- obvezno zavarujejo prostovoljce za poškodbe pri delu in 
poklicno bolezen



STRATEGIJA 
RAZVOJA NVO IN 
PROSTOVOLJSTVA 
DO LETA 2023



Pišite nam na 
info@asociacija.si

HVALA!

mailto:info@asociacija.si

