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Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in
šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
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Mladinsko delo

Namen tega poglavja je pojasniti pojme, povezane z mladinskim delom in mladinskimi organizacijami, ki jih
je v letu 2010 sprejeti »mladinski« zakon umestil v polje mladinskega sektorja. Strnjeno poglavje obravnava
vedenja, ki jih mora vsak mladinski delavec poznati, saj bo tako svoje delo in svojo organizacijo lažje umestil
v množico drugih organizacij.

Mladinski sektor
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/2010) – ZJIMS je mladinski sektor opredelil kot »področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in mladinsko delo«. Ta
področja zakon naniza v devetih točkah:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

avtonomija mladih,
neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi,

pri čemer enostavno ne moramo spregledati osnovne besede, okrog katere se vse skupaj vrti – mladi. Te
zakon sicer na kratko opredeli kot mladostnike in mlade odrasle osebe obeh spolov, stare od 15. do dopolnjenega 29. leta, vendar je definicija primerna predvsem za statistične raziskave. Z vidika mladinskega dela
in mladinske politike je bolj uporabna sociološka definicija, ki mladost opredeljuje kot obdobje od pubertete
do doseženih (želenih) točk odraščanja. Med temi točkami najdemo zaposlitev (lastne finančne prihodke),
stanovanje (odselitev od staršev), zaključeno formalno izobraževanje, družino, otroke, ipd. Mladostnik, ki
doseže vse točke, ki si jih želi doseči, postane odrasel – rečemo lahko, da se je takrat sposoben samostojno
vključiti v družbo in prevzeti odgovornost.
Če je mladinska politika tista, ki skuša mladim olajšati dostop do teh točk, potem je mladinsko delo (po
ZJIMS) »organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi
lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k
razvoju skupnosti.«

Mladinsko delo
Mladinski svet Slovenije mladinsko delo definira kot organizirano obliko delovanja mladih, v okviru katere
mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem
sodelovanju mladih s sovrstniki v skladu z njihovimi interesnimi, kulturnimi, nazorskimi ali političnimi usmeritvami. Vsaka oblika mladinskega dela predstavlja niz načrtovanih in nenačrtovanih učnih izkušenj,
ki lahko pripomorejo k osebnostnemu razvoju posameznika, krepijo možnosti za njegovo ekonomsko in
kulturno integracijo v družbo ter spodbujajo družbeno in politično udejstvovanje mladih v družbi.
Definicij mladinskega dela je toliko, kot je organizacij, ki se s poljem sistematizirano ukvarjajo. Vsem definicijam, ne glede na obliko in dolžino, pa je so skupne značilnosti naslednje:
ˈˈ

ˈˈ

učna izkušnja za vsakega mladega posameznika, vključenega v mladinsko delo. Polje mladinskega
dela je izrazito usmerjeno v neformalno izobraževanje mladih.
načrtovan proces. Učne izkušnje lahko mladinske organizacije dosežejo le, če svoje aktivnosti in
delovanje skrbno načrtujejo.
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ˈˈ

ˈˈ

aktivna participacija. Mladinsko delo stremi k razvoju mladih v aktivne državljane, ki se zlahka vklapljajo v družbo in prispevajo k njenemu razvoju. Participacija mladih se razume kot aktivno družbeno
udejstvovanje mladih v vsakdanjem življenju s ciljem, da kot državljani prevzamejo aktivno vlogo.
osebni in socialni razvoj mlade osebe. Mladi se v mladinskih organizacijah razvijajo v izoblikovane
posameznike, ki so sposobni delovati samostojno in v skupini.

Iz teh skupnih značilnosti lahko zlahka napovemo tudi ključna načela mladinskega dela:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

Usmerjenost na mladega človeka.
Poudarek na prostovoljni participaciji in osebnem odnosu.
Pripadnost organizaciji – biti njen del.
Prijateljstvo, tovarištvo v neformalnih odnosih in delovati z integriteto.
Skrb za vzgojo in učenje ter za splošno blaginjo mladih.

Če je zgodovinska analiza izpostavila določena načela mladinskega dela, ga opredelitev Sveta Evrope izpostavlja tudi kot polje med različnimi sferami družbe, s čimer se mladinsko delo v različnih sistemih države
blaginje oblikuje na različne načine. Zgodovinsko izhaja mladinsko delo iz zasebnega in se glede na sistem države blaginje odpira v smeri javnega. V tem okviru lahko mladinsko delo z vsemi načeli opredelimo
kot prostor med zasebno sfero (družino, prijatelji) in šolo oziroma trgom dela. Mladinsko delo predstavlja
vzporedni prostor ob formalnem izobraževanju in zaradi vseh načel neformalnega in priložnostnega učenja
pomeni pomemben dodaten prostor samouresničevanja mlade osebe ter pridobivanja dodatnih kompetenc
s ciljem polnopravnega vključevanja v družbo in osamosvajanja na prehodu v odraslost. Uresničevanje blaginje posameznika se razlikuje glede na kontekst sistema države blaginje, kot je že bilo omenjeno. Zato je tudi
opredelitev mladinskega dela odvisna od posameznih nacionalnih kontekstov in razmerij med zasebno in
javno sfero, trgom ter civilno družbo.

Sfera civilne družbe
Mladinske organizacije delujejo v širšem družbenem okolju. Pri razumevanju tega okolja si bomo pomagali
s trikotnikom blaginje, ki so ga sociologi razvili v osemdesetih letih. Pojem države blaginje ne definira
zgolj države, ki zagotavlja samo temeljne socialne varnosti državljanom, ampak jim nudi tudi dostop do
izobraževalnih, zdravstvenih, socialnovarstvenih, terapevtskih in drugih storitev pod enakimi pogoji. Ker pa
se je pojavil dvom v sposobnost države, da zagotavlja in varuje vse interese svojih državljanov, so se zasebne
neprofitne organizacije pojavile kot alternativa togim, dragim, brezosebnim in birokratskim javnim neprofitnim organizacijam.
Sfera države je v trikotniku blaginje tisti del, ki
predstavlja javne organizacije, ko so neprofitne
in formalizirane. To pomeni, da imajo pravila,
norme in sebi lastno strukturo. Zelo splošno
rečeno so to tiste, ki jih ustanavlja država (ali
občina).
Druga sfera v trikotniku, ki določa sfero civilne
družbe, je sfera trga. Ta zajema vse organizacije, ki imajo značilnost povečevanja profita. Tudi te so formalizirane, a so za razliko od
javnih zasebne.
Tretja sfera je sfera skupnosti, v katero
vključujemo vse, kar ima lastnost zasebnosti
in neprofitnosti. To so družina, sorodstvo, prijatelji, sosedje, ipd.
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Sfera civilne družbe je del družbenega prostora, ki se nahaja med sferami države, trga in sfero skupnosti.
Vsebuje značilnosti vseh treh. Če jo definiramo natančneje, jo lahko določimo z dimenzijo neprofitnosti, ki
ločuje sfero civilne družbe od sfere trga, z dimenzijo zasebnosti, ki ločuje sfero civilne družbe od sfere države
in z dimenzijo formalnosti, ki jo razmejuje s sfero skupnosti.
Mladinske organizacije v sferi civilne družbe imajo v primerjavi z organizacijami iz ostalih treh sfer svoje
prednosti – v njih se namreč križajo značilnosti organizacij iz ostalih treh sfer.

Mladinsko organiziranje
V mladinskem sektorju poznamo več vrst organizacij in tipov organiziranja. V grobem lahko organizacije
razdelimo na mladinske organizacije in t.i. organizacije za mlade.
Mladinski svet Slovenije (MSS) opredeljuje naslednje osnovne poteze mladinskih organizacij: 1. Starost
članstva se giblje večinoma v starostnem intervalu, ki ga razumemo kot mladost. Običajno se ustrezna
starostna struktura zagotovi z določili v statutu ali drugih aktih organizacije. 2. Prostovoljno članstvo. Vsak
posameznik se včlani v organizacijo po lastni volji in ima tudi možnost izčlanitve. 3. Demokratična struktura. Delovanje organizacije poteka po demokratičnih mehanizmih, ki zagotavljajo vključevanje celotnega
članstva. Strukture in postopke ponavadi opredeljujejo akti o delovanju organizacije. 4. Delovanje v korist
mladine. Vsebinska področja, ki jih mladinska organizacija pokriva, sovpadajo s področji, ki zanimajo mladino. Tu lahko gre za splošno prepoznavne interese mladih, kot so izobraževanje, zaposlovanje ipd. ali pa za
specifične, zaradi katerih je organizacija sploh nastala.
Pri mladinskih organizacijah poznamo individualno in kolektivno članstvo, npr. v društvih imamo individualno članstvo, društva pa se lahko združujejo v zveze društev – v tem primeru govorimo o kolektivnem
članstvu. Za organizacije, ki imajo kolektivno članstvo, predvsem za mladinske svete, pogosto pravimo, da
to niso »organizacije« v pravem pomenu besede, pač pa »strukture«, ker v njih sodelujoči posamezniki predstavljajo organizacijo in ne »samega sebe«.
MSS mladinsko organizacijo definira kot avtonomno demokratično prostovoljno združenje mladih, ki s svojim delovanjem omogoča mladim ustvarjanje načrtnih in nenačrtnih učnih izkušenj ter omogoča mladim oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje aktivnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko
ali politično usmeritvijo.
Upravljanje mladinske organizacije temelji na aktivnem udejstvovanju vseh njenih članov pri tem upravljanju, pri čemer je potrebno zagotoviti enake možnosti sodelovanja pri upravljanju vsem članom organizacije.
Pravnoorganizacijsko je oblikovana kot društvo, zveza društev ali avtonomna mladinska organizacija v večji
članski organizaciji ter ima najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in najmanj 70 odstotkov članov
vodstva v starosti od 15 do 29 let.
Glede na nivo delovanja delimo mladinske organizacije na nacionalne (tiste, ki imajo svoje enote v večini
statističnih regij v Sloveniji) in lokalne (tiste, ki večinsko delujejo na nivoju lokalne skupnosti).
Mladinski svet je krovno združenje mladinskih organizacij, ki zastopa interese mladih in mladinskih organizacij. Mladinski svet lahko deluje na nivoju države (Mladinski svet Slovenije) ali na nivoju lokalne skupnosti
- kot mladinski svet lokalne skupnosti. Mladinski sveti so ustanovljeni in delujejo na podlagi Zakona o mladinskih svetih.
Mladinske organizacije se torej od ostalih članskih organizacij razlikujejo po starostnih omejitvah in/ali programski osredotočenosti na mladino, lahko pa tudi po (ne)prostovoljnosti članstva. Na področju mladinskega
dela poznamo še druge oblike organizacij; značilni so predvsem mladinski centri. Tovrstnim organizacijam
pri MSS pravimo »organizacije za mlade«. Od mladinskih se razlikujejo po prvih treh potezah mladinskih
organizacij, skupno pa jim je delovanje v korist mladih.
Mladinski center je po definiciji MSS redno organizirano funkcionalno središče, čigar temeljna dejavnost
je upravljanje z infrastrukturo, namenjeno mladim do 29. leta starosti, in ki zagotavlja ustrezne prostorske
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pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela ter ustrezno usposobljene kadre za podporo mladinskemu
delu.

Demokratičnost delovanja mladinskih organizacij
Da lahko mladinska organizacija nudi učno polje za aktivno in odgovorno državljanstvo, mora imeti
demokratično strukturo, ki omogoča in spodbuja participacijo vseh članov in članic na vseh ravneh.
Elementi demokratične strukture so:
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

formalna urejenost demokratičnosti v aktih, ki določajo delovanje organizacije,
predstavniško telo (celotnega ali - v primeru večjih organizacij - delegatskega članstva) kot najvišji
organ odločanja v organizaciji,
izvršilni organ, ki za svoje delo odgovarja najvišjemu organu,
nadzorni organ.

Demokratičnost mladinske organizacije se ne kaže le v njeni strukturi in predstavniškem sistemu upravljanja. Poleg osnovnih elementov demokratične strukture namreč dosega dodatne standarde demokratičnosti, ki
omogočajo ustvarjanje učnega prostora za aktivno in odgovorno državljanstvo:
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

Mladinska organizacija s svojo organiziranostjo in delovanjem omogoča redno izkušnjo sodelovanja
celotnega članstva v delovanju in upravljanju
organizacije in hkrati tudi spodbuja sprejemanje odgovornosti za upravljanje pri kar najširšem številu
članov.
Za mladinske organizacije je ključen proces sprejemanja odločitev, ki mora upoštevati značilnosti
demokratičnega odločanja.
Čas, potreben za potek komunikacije med članstvom in vodstvom organizacije, se podaljšuje glede na
obseg članstva. Višja raven zagotavlja nižji ravni dovolj časa, da se seznani s predmetom odločanja,
opravi potrebno razpravo in sprejme stališče.
Mladinske organizacije zagotavljajo zadosten kvorum, ki je potreben za sprejemanje odločitev na posamezni ravni.
Mladinske organizacije vzpostavljajo mehanizme, ki udejanjajo odgovornost izvršnih organov
najvišjemu organu te organizacije.
Mladinske organizacije v svojem delovanju in upravljanju zagotavljajo enakost možnosti sodelovanja
celotnega članstva, ne glede na spol, raso, barvo kože, etnično ali socialno poreklo, genetske značilnost,
jezik, vero ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost narodnostni manjšini, premoženje,
rojstvo, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali kakršnekoli druge osebne okoliščine.
Mladinske organizacije članstvu zagotavljajo dostopnost do izobraževanja in usposabljanja ter do ustreznih informacij na vseh področjih svojega delovanja.
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Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in
šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja«.

Mladinske Politike

Teze, ki smo jo še pred časom pogosto slišali in govori o odsotnosti mladinskih politik v Sloveniji, skorajda
ne slišimo več. Verjetno zato, ker je besedna zveza mladinska politika v zadnjih nekaj letih prišla na dnevno
agendo v mladinskem sektorju, predvsem po zaslugi vladnega urada za mladino, nacionalne agencije programa Mladi v akciji in Mladinskega sveta Slovenije. O mladinskih politikah se je najprej šepetalo, nato govorilo, potem pisalo. Danes so uzakonjene v Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju, ki pravi, da je
mladinska politika: » … usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik z namenom spodbujanja
in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti in ustreznih podpornih
mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z
avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in
drugimi organizacijami … «
Ker te usklajenosti, o kateri govori zakon še ni in bo najprej lahko vzpostavljena šele s sprejemom nacionalnega programa za mladino, govorimo o mladinskih politikah in ne eni, usklajeni, mladinski politiki. Tako se
med mladinske politike uvrščajo mladi vozniki in mlade družine, ukrepi zaposlovanja za mlade brezposelne,
reševanje stanovanjskih vprašanj mladih, izobraževanje, sociala, zdravje, družbeno-kulturne dejavnosti, in
druge področne (tj. horizontalne) politike. Ker vertikalni nivo, ki vključuje podporne mehanizme za razvoj
mladinskega dela in delovanje mladinskih organizacij, močno prehiteva horizontalni nivo, je to poglavje
usmerjeno v slednjega.

Mladinska politika in z njo povezani pojmi
Mladinska politika je nabor ukrepov na različnih področjih javne politike, katerih namen je integracija
vedno novih generacij v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. (Škulj, 2008)
V horizontalno raven spadajo ukrepi, ki so sicer sestavni del drugih (področnih) politik, vendar želi družba
s posebnimi ukrepi za mladino še posebej zagotoviti spodbujevalne okoliščine za lažjo integracijo mladih v
družbo (stanovanjska politika, politika zaposlovanja, itd.).
Ukrepi so lahko namenjeni torej izključno mladim ali pa gre za ukrepe, ki predstavljajo mladinsko razsežnost
v ukrepih za prebivalstvo kot celoto. Tudi v prvem primeru pa ne smemo mladinskih politik tolmačiti kot
področne politike, kaj početi z mladimi, ampak je mladinska politika tako pomembna, da je od nje odvisno
preživetje celotne skupnosti. Družba potrebuje avtonomne posameznike, ki so se sposobni vključevati vanjo.
Avtonomijo spodbujajo ravno ti ukrepi horizontalne ravni, dočim kompetence vključevanja – t.j. participacije
mladi osvajajo skozi mladinsko delo v mladinskih združenjih. To področje pa spada v vertikalno raven mladinske politike.
Ukrepov, ki so prvenstveno lastni prostoru mladine in so namenjeni spodbujanju vključevanja mladih v
mladinsko delo, zagotavljanju pogojev za izvajanje mladinskega dela ter izdelavi in oblikovanju osnov za
določanje ciljev in ukrepov na področju mladinske politike, vključno z različnimi oblikami vključevanja mladih v oblikovanje ukrepov mladinske politike, ni mogoče zagotoviti v okviru drugih javnih politik, zato pravimo, da spadajo med t.i. vertikalne ukrepe. Ti se odražajo v specifičnih potrebah mladih in mladinskega
dela.

Področne mladinske politike
Področne – horizontalne mladinske politike opredeljuje Revidirana evropska listina o vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje. V nadaljevanju tega poglavja navajamo nekaj povzetkov:
Dejavno sodelovanje mladih pri odločitvah in dejavnostih na lokalni in regionalni ravni je ključnega pomena, če hočemo zgraditi bolj demokratično, vključujočo in uspešno družbo. Sodelovanje v demokratičnem
življenju skupnosti je več kot le udeležba (aktivna ali pasivna) na volitvah, čeprav je to pomemben sestavni
del. Bistvo udeležbe v družbi in aktivnega državljanstva je, da imaš možnost, prostor in podporo, da lahko
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sodeluješ pri odločanju in vplivaš na odločitve ter se vključuješ v različne dejavnosti in s tem prispevaš h
graditvi boljše družbe.
Lokalne in regionalne oblasti so mladim najbližje, zato imajo pomembno vlogo pri spodbujanju njihovega sodelovanja. Lokalne in regionalne oblasti morajo zagotoviti, da se mladi ne le učijo o demokraciji in
poslušajo o njej, temveč imajo tudi možnost, da jo uporabljajo. Udeležba mladih ni zgolj razvoj aktivnega
državljanstva in graditev demokracije za prihodnost. Vključenost je pomembna za mladino že zdaj. Tudi ko
so še mladi, morajo imeti vpliv pri odločitvah in oblikovanju dejavnosti, ne le pozneje v življenju.

Načela
1 Vključevanje mladih v lokalno in regionalno življenje mora biti del celovite politike udeležbe državljanov
v javnem življenju.
2 Lokalne in regionalne oblasti so prepričane, da morajo vse področne politike zajemati tudi razsežnost
mladih.
3 Načela in oblike udeležbe mladih se nanašajo na vse mlade brez zapostavljanja. Zato moramo posebno
pozornost posvetiti spodbujanju vključevanja mladih iz odrinjenih delov družbe ter etničnih, narodnih, socialnih, spolnih, kulturnih, verskih in jezikovnih manjšin v lokalno in regionalno življenje.

Področne politike
Področne politike, ki jih obravnava listina, so:
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

Politika preživljanja prostega časa in družbeno-kulturnih dejavnosti
ˇˇ podpora organiziranju različnih družbeno-kulturnih dejavnosti, ki jih pripravljajo različne oblike
mladinskega organiziranja
ˇˇ podpora izobraževanju vodij mladinskih združenj in socialnih delavcev
Politika spodbujanja zaposlovanja mladih in zniževanja stopnje njihove brezposelnosti
ˇˇ razvoj politik in programov z namenom ugotavljanja vzrokov brezposelnosti mladih in spodbujanjem zaposlitvenih možnosti mladih
ˇˇ ustanovitev lokalnih centrov za zaposlovanje za pomoč in podporo pri iskanju ustrezne zaposlitve
za mlade
ˇˇ podpora mladim pri ustanavljanju lastnih podjetij s sofinanciranjem in drugimi oblikami podpore (z
dovoljenji, opremo, usposabljanjem, … )
Stanovanjska politika in politika varovanja okolja ter ureditve prometnih povezav
ˇˇ razvoj programov za bivanje in konkretne politike urbanega okolja
ˇˇ ustanovitev oz. razvoj lokalnih informacijskih centrov za reševanje stanovanjskih vprašanj mladih
ˇˇ razvoj lokalnih shem (posojila z nizkimi obrestnimi merami, ipd.)
ˇˇ podpora pobudam za prevozne storitve ter povečanje mobilnosti na podeželju za mlade, ki nimajo
drugih prevoznih sredstev
Politika izobraževanja in usposabljanja, ki spodbuja vključevanje mladih
Politika mobilnosti in izmenjav
ˇˇ podpora organizacijam in skupinam, ki spodbujajo mobilnost mladih (delavcev, študentov, prostovoljcev, …) s politiko izmenjav
Zdravstvena politika
ˇˇ oblikovanje institucionalne strukture, ki omogoča posvetovanje med mladinskimi organizacijami
ter vsemi družbenimi in poklicnimi skupinami, ki se ukvarjajo z razvojem družbene blaginje in
zdravstvenim varstvom
ˇˇ vzpostavitev lokalnih informacijskih politik ter prostorov za svetovanje v povezavi z zasvojenostjo
mladih (alkoholom, tobakom in drogami)
ˇˇ okrepitev informacijske dejavnosti in preventivnih ukrepov proti pogostim boleznim mladih
Politika enakih možnosti
Posebna politika za podeželje
13
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zagotovitev izobraževalne, zaposlitvene, stanovanjske, prometne in drugih področnih politik, ki se
nanašajo na posebne potrebe mladih, ki živijo na podeželju
ˇˇ zagotovitev finančne podpore mladinskim in drugim lokalnim organizacijam na podeželju
Posebna kulturna politika
ˇˇ zagotovitev prostorov in metod z namenom dostopa do znanja, praktične kulture in ustvarjalnih
dejavnosti za mlade kulturne akterje
Politika uravnoteženega razvoja in okolja
Politika boja proti nasilju in kriminalu
Politika nezapostavljanja
Politika spolnosti
Politika dostopa do pravic in zakonov
ˇˇ

ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

O sodelovanju mladih in lokalnih skupnosti
Da bi lahko uresničili čim višjo stopnjo sodelovanja z mladimi, morajo lokalne oblasti v sodelovanju z mladinskimi organizacijami vpeljati ustrezne strukture, ki mladim omogočajo sodelovanje pri odločitvah in
razpravah, ki se nanašajo nanje. Sprva gre lahko za neformalne strukture, ki pa pozneje vsekakor prerasejo
neformalni okvir in se v Sloveniji najpogosteje oblikujejo kot:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

mladinski sveti lokalnih skupnosti,
komisije za mladinska vprašanja ali
odbori za mladino.

Mladinski svet lokalne skupnosti se po zakonu ustanovi z združevanjem aktivnih oblik mladinskega organiziranja v občini. Njegova naloga je zastopanje interesov mladih v občini. Mladinski sveti lokalnih skupnosti
so nosilci mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni ter predstavljajo osnovo za sodelovanje
mladih v lokalnih skupnostih. Mladinski sveti lokalnih skupnosti zastopajo interese mladih pri lokalnih
(občinskih) oblasteh in se z njimi večinoma dogovarjajo o aktivnostih, sredstvih ter infrastrukturi, namenjeni
mladim. Prav tako imajo v skladu z zakonom pravico in moralno obvezo do dajanja mnenj v vseh zadevah,
obravnavanih na občinskih organih, ki zadevajo mlade. S svojim delovanjem spodbujajo dejavnosti mladinskih organizacij ter skrbijo za informiranje njihovega članstva in širše javnosti o politiki lokalne skupnosti
predvsem na področjih, ki zadevajo mlade.
Komisijo za mladinska vprašanja imenuje župan s sklepom kot svoje posvetovalno telo za proučevanje
posameznih zadev iz svoje pristojnosti. Komisija sprejema sklepe ter daje predloge in pobude županu.
Odbor za mladino občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja obravnava tematiko iz pristojnosti
občinskega sveta in daje občinskemu svetu mnenja in predloge. Odbor lahko predlaga občinskemu svetu v
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti. V Sloveniji odborov za mladino praviloma nimamo, njihove naloge opravlja odbor za družbene dejavnosti.
Te strukture omogočajo partnerstvo med mladimi in lokalnimi skupnostmi, saj:
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

so forum za svobodno izražanje mladih o njihovi zaskrbljenosti, povezani med drugim s predlogi in
politikami oblasti;
mladim omogočajo, da dajejo predloge lokalnim in regionalnim oblastem;
omogočajo oblastem, da se posvetujejo z mladimi o posebnih vprašanjih;
so forum, kjer se razvijajo, nadzorujejo in ocenjujejo projekti, v katere so vključeni mladi;
so forum, ki omogoča posvetovanje z mladinskimi organizacijami in zvezami ter
omogočajo sodelovanje mladih z drugimi posvetovalnimi organi lokalnih in regionalnih oblasti.

Partnerstvo mladih in lokalne skupnosti
Resnično partnerstvo med mladimi in občino ni le kontrolni seznam zadolžitev, ki mu sledijo mladi oziroma
oblasti. Je več kot osebni odnos (kot na primer med najstnikom in stricem), saj se termin uporablja izključno
na profesionalni ravni, kar ga od osebnega odnosa loči, ker:
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ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

upošteva realne (z)možnosti in sposobnosti mladih ter izkušnje in modrost starejših,
omogoča obema generacijama, da dajeta predloge in sklepata odločitve,
priznava in ceni prispevek obeh generacij ter
omogoča mladim in odraslim, da v projektih in programih sodelujejo celovito, tako pri razvoju, izvedbi
in vrednotenju.

Deliti moč sprejemanja odločitev z mladimi pomeni, da predstavniki lokalne skupnosti spoštujejo in zaupajo
mnenju mladih. Pomeni, da starejši priznavajo vložke mladih in razumejo, kaj lahko mladi k partnerstvu
prispevajo, in so za to mladim pripravljeni nuditi tudi pomoč, ko jo ti potrebujejo.
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Viri financiranja in poslovanje
mladinskih orgnizacij
Avtorja: Tadej Lebič in Sonja Majcen

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in
šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja«.
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Osnove računovodstva v društvih in viri financiranja
V nadaljevanju opredeljujemo temeljne značilnosti in osnovne definicije v računovodstvu, ki so prilagojene
za specifične pravne osebe – društva, ki so ena izmed najpogostejših pravnih oblik, ki jih prevzemajo mladinske organizacije.
Temeljne gospodarske kategorije v računovodstvu so:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

sredstva;
obveznosti do virov sredstev;
stroški;
odhodki;
prihodki in
poslovni izid in njegove oblike.

Sredstva
Sredstva so: predmeti dela in delovna sredstva ter denar, s katerim podjetje opravlja neko poslovno dejavnost;
v obliki stvari, pravic in denarja, dolgoročna in kratkoročna.
Delimo jih na:
a.) stalna sredstva:
I. opredmetena osnovna sredstva;
II. neopredmetena osnovna sredstva;
III. dolgoročne finančne naložbe in
b.) gibljiva sredstva:
I. zaloge;
II. kratkoročne terjatve iz poslovanja;
III. dolgoročne terjatve iz poslovanja;
IV. kratkoročne finančne naložbe;
V. denarna sredstva in
VI. aktivne časovne razmejitve.
Stalna sredstva
I. Opredmetena osnovna sredstva
ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

Opredmetena OS – so v lasti ali finančnem najemu. Uporablja se jih pri ustvarjanju proizvodov ali
opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene. Pričakuje se, da se bo OD
uporabljalo več kot v enem obračunskem obdobju (OS so npr. zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, stroji, prevozna sredstva,…);
drobni inventar je OS, katerega nabavna vrednost ne presega 500 EUR, lahko se razporedi med
stroške materiala;
opredmetena osnovna sredstva so lahko v uporabi ali v pripravi.

Nabavna vrednost opredmetenega OS vključuje nakupno ceno brez davka na dodano vrednost, povečano za
carino ob uvozu, stroške prevoza, montaže in druge morebitne neposredne nabavne stroške. Opredmetena
osnovna sredstva v pripravi so vključena med sredstva podjetja po nakupni vrednosti brez davka na dodano
vrednost, povečano za carino in vse ostale stroške, ki jih ima podjetje z njim.
II. Neopredmetena sredstva
Neopredmetena osnovna sredstva in dolgoročne časovne razmejitve (DAČR) – fizično ne obstajajo; to so npr.:
usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena OS, računalniški programi, stroški raziskovanja in razvija18
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nja, licence, patenti, blagovne znamke, koncesije,…DAČR so dolgoročno odloženi stroški, npr. najemnina,
plačana za več let.
III. Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročna sredstva so:
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

naložbene nepremičnine – posedovanje, da bi prinašale najemnino in/ali povečale vrednost dolgoročne
naložbe (zemljišča, zgradbe v lasti ali finančnem najemu, oddane v poslovni najem,…)
finančne naložbe – finančna sredstva, ki jih ima podjetje, da bi z donosi iz teh naložb povečevalo svoje
finančne prihodke; finančna naložba, ki jo ima podjetje v posesti v obdobju, daljšem od leta dni in s
katero naj bi dosegalo donos in ne trgovalo (naložbe v kapital drugih podjetij, dana posojila, dani depoziti,…)
poslovne terjatve – so pravice zahtevati od določene osebe (pravne ali fizične) plačilo dolga, dobavo
blaga ali izvedbo storitve, npr. terjatve do kupcev, blagovni krediti, dani predujmi, varščine, terjatve iz
finančnega najema,…

Kratkoročna sredstva so:
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo – sem podjetje razvrsti opredmetena OS, neopredmetena OS,
neopredmetena OS in naložbene nepremičnine, ki jih namerava prodati
zaloge – zaloge trgovskega blaga, materiala,…
finančne naložbe – dana posojila, dani depoziti, naložbe v delnice, deleže,…
poslovne terjatve – terjatve do članov, terjatve do kupcev, dane varščine in predujmi; tu se izkažejo tudi
tisti zneski dolgoročnih poslovnih terjatev, ki zapadejo v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju
ali so že zapadli, a še niso plačani
denarna sredstva – znesek denarnih sredstev v gotovini, depoziti na takojšnji odpoklic, prejeti čeki in
gotovina v blagajni ter izdani čeki kot odbitna postavka; denar je gotovina (denar v blagajni), knjižni
denar (na TRR) in denar na poti (iz TRR v blagajno)
aktivne časovne razmejitve (KAČR) – izdatki, ki še niso stroški ter prihodki, ki še niso mogli biti
zaračunani; izdatki, ki še ne bremenijo tekočega poslovnega izida, npr. vnaprej plačane zavarovalne
premije, najemnine za poslovne prostore,…

Gibljiva sredstva
I. Zaloge:
ˇˇ

so opredmetena sredstva.

Zaloge obsegajo:
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

material v širšem pomenu besede (osnovni in pomožni material, polizdelki, nadomestni deli, maziva,
goriva);
drobni inventar (orodja, naprave, druga oprema, ki ne sodi med opredmetena OS);
nedokončana proizvodnja (nedokončani izdelki, lastni polizdelki, deli, namenjeni nadaljnji proizvodnji);
dokončani izdelki (končni izdelki namenjeni prodaji) in
trgovsko blago (proizvodi, ki jih podjetje nabavi z edinim namenom nadaljnje prodaje).

Vrednotenje zalog:
ˇˇ

zaloge materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga se ovrednotijo po nabavni vrednosti brez
DDV in vključujejo še neposredne nabavne stroške.

II. Kratkoročne terjatve iz poslovanja
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So na premoženjsko pravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice, da se od določene osebe zahteva plačilo
dolga, dobavo blaga ali izvedbo storitve. Terjatve so sestavni del gibljivih sredstev, potrebno pa je natančno
ločevati kratkoročne in dolgoročne terjatve. Dolgoročne terjatve zapadejo v plačilo v roku, ki je daljši od enega leta. Kratkoročne terjatve zapadejo v plačilo v obdobju krajšem od enega leta.
III. Dolgoročne terjatve iz poslovanja
IV. Kratkoročne finančne naložbe
So naložbe sredstev podjetja v druga podjetja z vnaprej določenim pogodbenim rokom vračila, ki pa ne sme
biti daljši od enega leta. Namen kratkoročnih finančnih naložb je v doseganju prihodkov od financiranja oz.
ohranjanju in večanju vloženih sredstev. Kratkoročne finančne naložbe se torej od dolgoročnih razlikujejo le
po vračilnem roku.
V. Denarna sredstva
Denarna sredstva vključujejo:
ˇˇ
ˇˇ

gotovino v blagajni in
dobroimetja na računih (pologe) v bankah in drugih finančnih institucijah.

Gotovina je z računovodskega vidika denar v blagajni. Glede na razmah brezgotovinskega prometa, društva
običajno ne zadržujejo večjih vsot denarja v blagajni. Potrebam primerno določijo blagajniški maksimum.
Izjemoma se za krajši čas v blagajni lahko zadržuje večja vsota denarja, kot jo določa blagajniški maksimum.
Dobroimetja na računih pri bankah in drugih finančnih institucijah vključujejo:
ˇˇ
ˇˇ
ˇˇ
ˇˇ

denar na poslovnih računih pri bankah;
denar na deviznih računih pri bankah;
odprti akreditivi in
denar na izločenih računih za posebne pravice.

VI. Aktivne časovne razmejitve
V tej postavki so zajeti kratkoročno odloženi stroški in prehodno nezaračunani prihodki, torej tisti, ki ob
svojem nastanku ne bremenijo dejavnosti oz. še nimajo stroškovnega nosilca. Gre npr. stroški zavarovanj,
članarin, najema, ipd. Ti stroški ne nastajajo enakomerno in jih zato v podjetju razmejujejo ter tako zagotovijo enakomerno obremenjevanje poslovnih učinkov po mesecih tekočega leta. Če povzamemo, gre za
stroške, ki bodo šele kasneje kot stroški vplivali na vrednost nastajajočih poslovnih učinkov kot posameznih
stroškovnih nosilcev. Primer: nezaračunani prihodki - gre za prihodke, ki so že vplivali na razliko med prihodki in odhodki, niso pa še bili plačani, niti jih konkretno podjetje še ni nikomur zaračunalo.

Obveznosti do virov sredstev
V to kategorijo štejemo:
ˈˈ
ˈˈ

obveznosti iz financiranja in
obveznosti iz poslovanja.

Obveznosti iz financiranja:
nastajajo na osnovi dobljenih posojil in izdanih vrednostnih papirjev. Obveznosti iz poslovanja se pojavijo
zaradi prejema poslovnih učinkov od drugih in vplačil, za katere še ni bila izdana nasprotna vrednost (kot
npr. pri vplačanih – dobljenih predujmih) in pri udeležbi drugih pri razdelitvi poslovnega izida.
Navedene obveznosti so lahko:
ˈˈ

kratkoročne narave (plačilo v roku, ki je krajši od enega leta) in
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ˈˈ

dolgoročne narave (plačilo v roku, ki je daljši od enega leta).

Dolgoročne obveznosti so iz financiranja:
ˈˈ
ˈˈ

dolgoročno dobljena posojila in
izdani dolgoročni vrednostni papirji, zlasti obveznice.

Dolgoročne obveznosti iz poslovanja pa zaznamo v povezavi z dobljenimi blagovnimi krediti.
Kratkoročne obveznosti iz financiranja:
ˈˈ
ˈˈ

kratkoročno dobljena posojila in
Izdani kratkoročni vrednostni papirji, zlasti menice.

Obveznosti iz poslovanja:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

dobljeni predujmi od kupcev;
dobave dobaviteljev;
plače zaposlenih in drugi osebni prejemki;
dajatve državi (DDV, davki na plače, prispevki iz in na plače, davek od dobička) in
pravice drugih do prihodkov iz njihovih finančnih naložb v podjetje (obresti, dividende,…).

Primer: društvo prejme dolgoročno posojilo. Anuitete tekočega leta sodijo med kratkoročne obveznosti iz
financiranja, tiste, ki pa zapadejo v plačilo v naslednjem koledarskem letu, pa sodijo med dolgoročne obveznosti iz financiranja.

Stroški
Delitev stroškov glede na njihovo vsebino:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

stroški materiala;
stroški storitev v ožjem smislu;
stroški amortizacije in
stroški dela.

Stroški materiala. So cenovno izraženi potroški materiala, ki se uporablja pri opravljanju dejavnosti, nastajajo pa tudi stroški materiala, ki nimajo navedene narave. Ločimo predvsem:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

stroške osnovnega in pomožnega materiala;
stroške energije, goriva in maziva;
stroške materiala za čiščenje in vzdrževanje;
stroške pisarniškega materiala in strokovne literature;
stroški odpisa drobnega inventarja in
stroški kala, razsipa, okvar, razbitja (v pričakovanih količinah, sicer izgube štejemo med odhodke).

Stroški storitev v ožjem smislu. V to kategorijo ne moremo šteti kar vseh vrst stroškov storitev in sicer iz več razlogov. V to skupino stroškov ne štejemo stroškov storitev, ki ima dolgoročen značaj (patenti, licence, razvijanje novih izdelkov, ipd.), sem ne štejemo stroškov storitev, povezanih z nabavo novih opredmetenih osnovnih
sredstev kot so npr. stroški montaže OS, stroški prevoza OS, saj so ti stroški del amortizacijske osnovne.
V to skupino sodijo naslednji stroški:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

stroški proizvajalnih storitev;
stroški najemnin;
stroški komunalnih in obrtnih storitev;
stroški popravil;
stroški prevoznih sredstev;
stroški reklamnih storitev;
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ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

stroški reprezentance;
stroški svetovanj in
stroški službenih potovanj, ipd.

Stroški dela. Plače zaposlenih v kosmatem znesku ter tisti del dajatev za socialno in pokojninsko zavarovanje,
ki podjetje dodatno obračuna pri plači.
V to kategorijo stroškov tako vključujemo:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

čiste plače;
nadomestila plač v breme podjetja;
nadomestila v naravi, darila in nagrade, prevoz na delo;
dajatve za davke in prispevke, za plačilo katerih so zavezanci zaposleni in
dajatve podjetja za socialno in pokojninsko zavarovanje, ki so obveznosti podjetja in so odvisne od
kosmatih plač.

Odhodki
Z odhodki mislimo na stroške prodanih proizvodov ali storitev oziroma nabavno vrednost prodanega blaga
in storitev, zneske vseh oblik danih nadomestil ter vsako drugo zmanjšanje sredstev in povečanje obveznosti,
ki zmanjšuje poslovni izid.
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

Poslovni odhodki – stroški prodanih proizvodov in storitev,…
Finančni odhodki – odhodki iz obresti, odhodki iz tečajnih razlik, iz odpisov finančnih naložb,…
Drugi odhodki – odhodki zaradi oslabitve oz. odpisa poslovnih terjatev, zaradi oslabitve OS, odhodki
oz. izgube pri prodaji OS, denarne kazni, odškodnine,…ter drugi stroški, ki niso izkazani drugje.
Dajatve – davki, npr. neodbitni DDV pri letnem obračunu, prispevki, upravne/sodne takse,…

Prihodki
Prihodke delimo na:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

prihodki iz delovanja društva;
prihodki od financiranja in
izredni prihodki.

Prihodki iz delovanja društva. Zakon o društvih jasno opredeljuje vrste prihodkov, s pomočjo katerih društvo
pridobiva svoje vire financiranja za delovanje društva. To so:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

članarine;
materialne pravice;
darila in volila;
prispevki donatorjev;
javna sredstva in
drugi viri.

Prihodki od financiranja. So prihodki, povezani s finančnimi naložbami podjetja. Delimo jih na:
ˈˈ

ˈˈ

prihodki od prejetih udeležb v poslovnih izidih podjetij, v katerega so sredstva vložena (predvsem dividende) in
prihodki od prejetih obresti za dana posojila in kredite.

Izredni prihodki. Nastajajo ob naslednjih poslovnih dogodkih:
ˈˈ
ˈˈ

izrednem povečanju sredstev in
izrednem zmanjšanju obveznosti do virov sredstev.
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Druge oblike prihodkov oziroma virov financiranja za mladinske organizacije opredeljujemo v naslednjih
alinejah:
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

obvladovanje stroškov na nižjo raven (dolgoročne pogodbe z dobavitelji; mreženje organizacij; izbor
kakovost/cena; izbor naj ponudnik; časovno obvladovanje stroškovnih postavk in uporaba brezplačnih
virov;
0,5 odstotkov dohodnine;
srečelov;
dražbe;
finančni instrumenti;
dobrodelne prireditve;
prostovoljni prispevki in
prodaja izdelkov.
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Poslovni izid in njegove oblike
Računovodski izkazi - splošno:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

bilanca stanja – izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu poslovnega leta;
izkaz poslovnega izida – prikuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu;
izkaz gibanja kapitala – prikazuje gibanje posameznih sestavin kapitala v poslovnem letu, vključno z
uporabo čistega dobička in pokrivanjem izgube in
izkaz denarnih tokov – prikazuje gibanje prejemkov in izdatkov ali pritokov in odtokov v poslovnem
letu ter pojasnjuje spremembe pri stanju denarnih sredstev.

Računovodski izkazi - društva:
ˈˈ

na podlagi podatkov, izkazanih v poslovnih knjigah in popisa na koncu obračunskega obdobja (koledarsko leto), sestavi društvo letno poročilo, ki obsega:
ˇˇ bilanca stanja – izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na koncu obračunskega
obdobja, s pojasnili;
ˇˇ izkaz poslovnega izida – izkazuje stroške, donose, prihodke in presežek prihodkov/odhodkov v
obračunskem obdobju, s pojasnili;
ˇˇ prilogo k izkazu poslovnega izida – prikazuje obseg pridobitne dejavnosti društva v obračunskem
obdobju, s pojasnili in
ˇˇ poročilo o poslovanju društva.
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Bilanca stanja - društva
Ob koncu koledarskega leta društvo sestavi temeljno računovodsko poročilo, ki ga imenujemo bilanca stanja.
Bilanca stanja je namenjena izključno za računovodsko poročanje in ima dve medsebojno uravnoteženi strani, aktiva in pasiva. Letna bilanca se sestavi po uskladitvi postavk pri popisu sredstev in obveznosti do v
virov sredstev.
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Izkaz poslovnega izida - društva
Prikazuje stroške, prihodke, presežek prihodkov in nekrite stroške v koledarskem letu. Namen izdelave
računovodskega izkaza poslovnega izida je le računovodsko poročanje.
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Računovodske evidence – predpisi za društva
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

zakon o društvih – Zdru-1 (Ur. List RS št. 61/06);
slovenski računovodski standardi (standard 33 – SRS 33, objavljen v Ur. Listu št. 3/07) in
kontni okvir za društva in invalidske organizacije.

Iz ZDru-1 izhaja, da namen društva ni pridobivanje dobička in da je društvo pravna oseba zasebnega prava,
pri čemer pravno osebnost pridobi z vpisom v register. V členu, ki obravnava računovodstvo, je določeno, da
mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju
določi s temeljnim ali posebnim aktom v skladu z ZDru-1 in SRS 33. Društvo mora voditi svoje knjigovodske
evidence in poslovne knjige na način, ki omogoča izkazovanje podatkov, potrebnih za sestavo podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida. V kolikor takšnih evidenc društvo ne vodi, mora podatke
za sestavo letnega zaključnega računa (podatkov iz bilance stanja in podatkov iz poslovnega izida) zagotoviti
z letnim popisom in ocenitvijo realne (tržne) vrednosti sredstev, obveznosti do virov sredstev in društvenega
sklada.
Društvo lahko vodi svoje knjigovodske evidence na več različnih načinov in sicer:
a.) Poenostavljeno enostavno knjigovodstvo
b.) Enostavno knjigovodstvo
c.) Dvostavno knjigovodstvo

Poenostavljeno enostavno knjigovodstvo
Društvo ga lahko uporablja, v kolikor so prihodki prejšnjega obračunskega obdobja manjši od 8.345,85 eur.
V tem primeru društvo vodi le KNJIGO PREJEMKOV IN IZDATKOV (Blagajniški dnevnik). Preostale potrebne
podatke za sestavo letnega zaključnega računa (bilance stanja in izkaza poslovnega izida) pa mora društvo
zagotoviti z letnim popisom in ocenitvijo.

Enostavno knjigovodstvo
Društvo ga lahko uporablja, če zadosti dvema od treh naslednjih pogojev:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

Povprečno število zaposlenih na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja ne presega 2;
Letni prihodki prejšnjega obračunskega obdobja ne presegajo 20.864,63 EUR;
Povprečna vrednost sredstev (aktive) na začetku obračunskega obdobja ne presega 41.729,26 EUR.

Pogoji za vodenje poslovnih knjig po načelih enostavnega knjigovodstva za društva ostajajo enaki tudi po
01.01.2006, ko prične veljati prenovljen SRS 33 (2007). V tem primeru društvo vodi KNJIGO PRIHODKOV IN
ODHODKOV, KNJIGO TERJATEV IN OBVEZNOSTI ter REGISTER OSNOVNIH SREDSTEV.

Dvostavno knjigovodstvo
V okviru tega projekta zaradi kompleksnega sistema vodenja ne bomo obravnavali. Društva načeloma rešujejo
dvostavno računovodstvo z najemom zunanje računovodske službe.
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Društva in DDV
Kdo je davčni zavezanec?
Zakon o DDV pravi, da je davčni zavezanec tista pravna oseba, ki kjerkoli opravlja dejavnost, ne glede na namen in rezultat. Davčni zavezanec za DDV postane vsaka oseba, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev (ni nujno
koledarsko leto) preseže 25.000 eur obdavčljivega prometa, kar predstavlja seštevek tako obdavčljivega kot
tudi oproščenega prometa, razen oproščenega prometa brez pravice do odbitka vstopnega DDV-ja. V tem
primeru mora takšna oseba prijaviti DURS zavezanost za DDV za vpis v davčni register, pri čemer si pridobi
identifikacijsko številko za DDV (ID za DDV: SI12345678).
Kdo ni davčni zavezanec?
Društva, ki ne dosegajo meje 25.000 eur obdavčljivega prometa v obdobju 12 mesecev niso davčni zavezanec
oziroma so t.i. mali davčni zavezanec. Ta društva nimajo identifikacijske številke za DDV, pač pa uporabljajo
davčno številko. Mali davčni zavezanci niso zavezani k plačilu DDV ter ga na računih tudi ne obračunavajo, pač
pa morajo jasno navesti, da niso zavezanci za DDV oziroma običajno navedejo klavzulo: »DDV ni obračunan
v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1.« Njihov promet se ne vpisuje v knjigovodske evidence za potrebe
DDV. Društva so nepridobitno združenje, kar pomeni (v večini primerov) zgolj nepridobitno dejavnost in so
zaradi tega tudi opravičeni plačila davka od dobička, saj ga ne ustvarjajo. V kolikor v manjšem delu opravljajo pridobitno dejavnost, je ob konec leta potrebno izvesti obračun davka od dobička za pridobitni del od
dejavnosti.

Organizacija in tehnika vodenja blagajniškega poslovanja
Obrazci, potrebni pri vodenju blagajne:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

blagajniški izdatek;
blagajniški prejemek;
blagajniški dnevnik in
blagajniški izdatek.

Blagajniški prejemek je potrdilo o prejeti gotovini, ki ga izda blagajnik ob vsakem vplačilu. Sestavi se v treh
izvodih, eden za vplačnika, eden za dokumentacijo in eden ostane v bloku. Blagajniški prejemek podpišeta
blagajnik in vplačnik. Blagajniški prejemek izkazuje datum vplačila, znesek vplačila in namen vplačila.
Blagajniški izdatek je potrdilo za izplačilo gotovine iz blagajne. Gotovina iz blagajne se lahko izplača le na
osnovi naloga pooblaščene osebe (podpis na listini ali posebnem listu). Sestavi se v treh izvodih, eden za prejemnika gotovine, eden za dokumentacijo in eden ostane v bloku. Blagajniški izdatek podpišeta blagajnik in
prejemnik. Blagajniški izdatek izkazuje datum izplačila, znesek izplačila in namen izplačila. V blagajniškem
dnevniku so evidentirana vsa blagajniška vplačila in izplačila. Spremembe se v blagajniški dnevnik vpisujejo
sproti. Blagajniški dnevnik je tudi osnova za knjiženje. Imetnik transakcijskega računa ima ob zaključku dneva v blagajni gotovine le do višine blagajniškega maksimuma. Višino blagajniškega maksimuma določi sam.
V blagajni ima pravna oseba - organizacija oz. zavod - lahko tudi več gotovine kot to določa sklep o višini
blagajniškega maksimuma, v primeru, da jo blagajnik dvigne iz računa za posebne namene, ampak največ
do 5 delovnih dni. V kolikor v petih delovnih dneh denar ni izplačan iz blagajne prejemnikom, ga je potrebno
ponovno položiti na poslovni račun. Imetnik TRR mora gotovino, ki jo prejme na kakršnikoli podlagi, vplačati
na svoj transakcijski račun isti dan oz. najkasneje naslednji delovni dan.
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Potni nalogi

Na kaj moramo biti še posebej pozorni pri izplačilu povračil potnih stroškov. Že v osnovi se moramo zavedati, da so izplačila na podlagi obračunov potnih nalogov pogosto pod drobnogledom davčnih inšpektorjev.
Razlog je seveda sila preprost. Načeloma so to izplačila, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in so oproščena
plačila akontacije dohodnine.
Velikokrat smo pri izpolnjevanju potnih nalogov površni. Zdi se nam, da to ni tako zelo pomembno. A vendar
je. Kot vse verodostojne knjigovodske listine, mora tudi potni nalog vsebovati naslednje podatke:
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

Zaporedno številko in datum izdaje potnega naloga (če potnih nalogov ne pišemo redno, se nam
zaporedne številke naših potni nalogov in datumi izdaje lahko hitro nekoliko pomešajo in davčni
inšpektor nima težkega dela, da ugotovi, da smo bili v tem pogledu nevestni in neažurni; hkrati so njegove predstave o tem lahko tudi drugačne: inšpektor je lahko mnenja, da smo potni nalog izdali za neopravljeno službeno pot. V tem pogledu obstaja še ena nevarnost. V kolikor potnih nalogov ne pišemo
sproti, se lahko zgodi, da osebi, ki naj bi bila na službeni poti obračunamo še dodatek za prehrano na
delovnem mestu (navzkrižna kontrola hitro pove, da je tu nekaj narobe);
vse rubrike na obrazcu morajo biti izpolnjene, ne bodimo površni tudi pri pisanju in izpolnjevanju naslova prebivališča osebe (ne zadostuje zgolj navedba kraja bivanja, navesti moramo celoten naslov, kjer
oseba prebiva – začasno ali stalno);
natančno moramo navesti odredbodajalca – kdo je konkretno službeno pot določeni osebi odobril in
čim natančneje opredelimo tudi relacijo potovanja in razlog (dogaja se nam, da nam je vse jasno, mi
vemo kam potuje konkretna oseba, davčni inšpektor pa ne pozna ozadja. Zato bodimo zelo natančni,
ne skoparimo z besedami niti pri samem popisu in opisu poti;
pri opisu poti bodimo gostobesedni, natančno opišimo pot, namen, kaj je podlaga za odobreno službeno
pot (obisk sejma, podpis pogodbe, prevzem blaga,…)
opredelimo tudi, koliko časa predvidevamo, da bo službena pot trajala (jasno je, da se lahko zgodi, da
se bo oseba vrnila tudi kasneje, kot npr.: oseba potuje z letalom, zaradi slabega vremena letalo ne more
vzleteti in jasno je, da se v takšnem primeru vrne kasneje, kot smo prvotno predvidevali);
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ˈˈ

ˈˈ

jasno in nedvomno navedimo sredstvo – na kakšen način bo oseba potovala (lasten avto, službeno
vozilo, letalo, vlak,…) in
mnogim se bo zdelo morda nepomembno opozorilo, ampak, na prvi strani našega naloga za službeno
potovanje nikakor ne sme manjkati žig in podpis odredbodajalca.

Po opravljeni službeni poti pa se lotimo še samega obračuna potnega naloga, ki je nekako lahko tudi osnova
za vse naše neprijetnosti v zvezi z obiskom davčnega inšpektorja.
Na kaj bodimo še posebej pozorni?
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

Natančno navedimo datum odhoda in datum prihoda, ki sta tudi osnova za obračun dnevnice oz.
dnevnic (zavedati se moramo, da dejanski čas odhoda in prihoda izračuna lahko tudi davčni inšpektor,
ko primerja čas na posameznih prilogah našemu potnemu nalogu – prehod cestninske postaje ipd);
ustrezno obračunana kilometrina ob uporabi lastnega vozila (razdalje, prevožene na službeni poti
lahko preverite na www.amzs.si) in
drugi stroški (priloge – računi; prenočevanje v nadstandardnih hotelih in potovanje v 1. razredu predstavlja boniteto in sicer v višini razlike med običajnim standardom do nadstandarda).
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Sestava zaključnega računa
Pomembni datumi:
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

31. januar – oddaja poročila o izplačanih osebnih prejemkih fizičnim osebam Davčni upravi RS, pristojni izpostavi;
31. marec – oddaja zaključnega letnega poročila (bilance stanja in izkaz poslovnega izida). Agenciji
RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), pristojni izpostavi (oddaja mogoča preko priporočene
pošiljke, osebno ali preko spletne strani);
31. marec – oddaja obračuna davka od dobička pravnih oseb – tudi društva – Davčni upravi RS, pristojni izpostavi in
30. april – oddaja ZPIZ Slovenije poročilo o izplačanih osebnih prejemkih zaposlenim, ki se vštevajo v
pokojninsko osnovo.

Sponzorstvo in donatorstvo kot vira financiranja
Poleg na razpisu pridobljenih sredstev, sta najpomembnejša vira financiranja za izvedbo projektov sponzorstvo in donatorstvo. V tej točki ne bomo navajali načinov, kako pridobiti sponzorja oziroma donatorja,
ampak se bomo osredotočili na pravilno sestavo in izpeljavo pogodbenih obveznosti.
Donatorstvo. Prejemnik donacije kot donator sta lahko pravni ali fizični osebi. Pomembno pri donaciji je,
da donator sredstev ne da prejemniku za izvedbo neke določene storitve, ki bi bila tudi donatorju v korist,
ampak bo z donacijo naredil nekaj splošno dobrega. Npr.: donator nameni sredstva za pripravo gledališke
predstave, katere tematika se navezuje na zgodovino slovenskega naroda. Donator nima neposredne koristi,
ampak bo z donacijo omogočil izvedbo predstave za širšo javnost.
Za vsako donacijo je potrebno sestaviti pogodbo, ki donatorja in prejemnika donacije zaščiti pred možnimi
zlorabami. Donatorska pogodba naj v osnovi vsebuje:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

točen naziv, naslov in druge podatke prejemnika;
točen naziv, naslov in druge podatke donatorja;
natančno opredelitev predmeta pogodbe (denar, materialna sredstva, ...);
datum prenosa sredstev in
obveznosti prejemnika donacije.

Opozoriti velja tudi na davčne vidike donacije, ki se razlikujejo, če je donator oziroma prejemnik donacije
pravna, ali če je fizična oseba. Davčna pravila lahko podrobno preučite na spletnih straneh Davčne uprave
Republike Slovenije (www.durs.gov.si).
Sponzorstvo je poslovni partnerski odnos, v katerem se podjetje in sponzoriranec pogodbeno dogovorita za
obojestransko koristno sodelovanje. Sponzor prejemniku nameni sredstva (denarna ali nedenarna), prejemnik pa se zaveže, da bo promoviral sponzorja na dogovorjeni način.
Sponzorska pogodba ima podobne sestavine kot donatorska, le da moramo pri sponzorski pogodbi zelo
natančno določiti, kaj bomo podjetju v zameno ponudili. Pri tem bodimo zlasti pozorni na naslednje:
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

pri kulturnih prireditvah in projektih je koristno v pogodbo dodati člen, ki sponzoriranca ščiti v primeru sprememb, ki jih vnaprej ni mogoče predvideti (npr.: odpoved prireditve zaradi vremenskih razmer);
za vrednost pogodbe je potrebno natančno določiti (če je mogoče tudi v številkah) doseg promocijskih
kanalov in ciljnih skupin;
vključimo tudi člene, ki podjetju poleg promocijskih aktivnosti zagotavljajo možnost aktivnega
sodelovanja na prireditvi oziroma posebno vlogo pri izvedbi projekta in
določimo vsebino in obliko zaključnega poročila, s katerim bomo podjetju jasno prikazali izvedene
promocijske aktivnosti in izpolnitev pogodbenih določil.
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Pomembno je, da donatorju ali sponzorju v določenem roku po porabi njegovih sredstev pošljemo dobro
pripravljeno zaključno poročilo, iz katerega je razvidno, za kaj smo sredstva porabili in da je bila poraba namenska (smiselno je priložiti tudi avdio-vizualno gradivo dogodka). S tem pridobimo pozornost sponzorja,
morda pa tudi večje možnosti za ponovno pridobitev sredstev ob drugih priložnostih.

Obvladovanje razpisne dokumentacije
Priprava projektnega predloga po zahtevah razpisne dokumentacije je zagotovo ena od najpomembnejših
nalog pri pridobivanju sredstev za izvajanje projektov. Vaš uspeh na razpisu je v celoti odvisen od kakovosti
vašega predloga. Na spletu obstaja cela kopica nasvetov, kako pripraviti dober projektni predlog, od nastanka same ideje, do njegove končne oddaje razpisovalcu. V tej točki zato ne bomo navajali celotnega procesa
prijave, ampak samo prikazali nekatere pristope, ki lahko vašemu projektnemu predlogu prinesejo dodano
vrednost in s tem večje možnosti pri izboru.
Primerjava projektnega predloga z izbranimi na predhodnih razpisih. Vaš projektni predlog bo moral s
svojim namenom in cilji ustrezati prioritetam, ki jih bo vsebovala razpisna dokumentacija. Zato priporočamo,
da pred pričetkom priprave predloga pregledate uspešne projekte na predhodnih razpisih. Ti bodo dali dejanski vpogled v skladnost vaših ciljev in namenov z razpisnimi. Prav tako boste lahko izvedli primerjavo projektov in dobili nove zamisli o izboljšavah. V kolikor se razpis, za katerega kandidirate, ponavlja vsako leto, je
morda že dovolj, če pogledate sklepe iz predhodnih let. Lep primer arhivov predhodno izbranih projektov si
lahko ogledate na spletni strani programa Mladi v akciji (www.mva.si/mladi-v-akciji/sprejeti-projekti).
Uporaba programskih orodij pri terminskem načrtovanju. Pri pripravi predloga se boste zagotovo srečali
s terminskim načrtom. Ta bo ocenjevalni komisiji povedal, če je projekt skladen s časovnimi pogoji iz razpisne
dokumentacije, in če je v določenem časovnem razponu izvedljiv. Dobro pripravljen terminski načrt prav tako
predstavlja podlago za kasnejšo izvedbo projekta. Predlagamo, da pri pripravi terminskega načrta uporabite
ustrezno metodo prikazovanja, ki bo jasna, in bo poleg časovne razporeditve aktivnosti projekta prikazala
tudi razporeditev finančnih sredstev glede na aktivnosti in zasedenost drugih sredstev, predvsem sredstev
dela. V kolikor je razpisni dokumentaciji priložen obrazec za prikaz terminskega načrta, predlagamo, da
natančnejši in preglednejši terminski načrt dodate kot prilogo.
Pri pripravi načrta lahko uporabite celo paleto orodij. Najpogosteje se uporabljajo in najbolj so dosegljivi
programi pisarniškega paketa MS Office – MS Excel (office.microsoft.com/sl-si/excel) in program MS Project,
ki je namenski program za pripravo in spremljanje projektov.
Finančni načrt in finančno pokrivanje projektnega predloga. Poleg terminskega se boste srečali tudi s
pripravljanjem finačnega načrta. Ta je v razpisni dokumentaciji običajno razdeljen na prikaz načrtovanih
stroškov projekta in predvidenih prihodkov projekta. Pri prikazovanju stroškov podajte realno oceno stroškov,
saj imajo ocenjevalci nalogo, da natančno pregledajo in ocenijo realnost stroškovnih postavk projekta. Prav
zaradi tega merila izpade največ projektov, zato je pri prikazu stroškov projekta nujna posebna pozornost.
Na prihodkovni strani je najpomembnejši delež sredstev, ki jih pričakujete od razpisovalca. Ta je v razpisni
dokumentaciji praviloma določen z odstotki, zato bodite pri izračunu previdni, vsekakor pa priporočamo, da
so sredstva, ki jih zahtevate, čim nižja glede na predvidene prihodke, saj s tem nakazujete trdnost finančne
strukture. V kolikor imate možnost, druge prihodke v finančni strukturi prikažite kot odobrene (priložite
dokazilo - pogodbo o sofinanciranju oziroma donaciji, …). Tako kot velja za terminski načrt, tudi v finančnem
načrtu dodajte natančnejšo razmejitev stroškov, če pa ste vešči finančne analize, lahko dodate bilanco
finančnih tokov projekta in druge finančne izračune.
Priloge, ki prinašajo dodano vrednost. Razpisna dokumentacija natančno določa, katere so obvezne priloge projektnemu predlogu. Poleg teh bi projektni predlog moral vsebovati še:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

podrobnejši terminski načrt;
podrobnejši finančni načrt s smiselnimi finančnimi izračuni;
referenčna dokazila s celotno paleto medijskih odzivov;
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ˈˈ

ˈˈ

organizacijsko strukturo projektnega predloga, če je možno s poimensko navedbo sodelujočih in njihovo izobrazbo, in
priloge, ki nakazujejo jasnost in preglednost vsebine oziroma ciljev (miselni vzorci, slikovni pregled
uporabljenih metod, prikaz strukture vmesnih in končnih ciljev, …).

Priloge omogočajo ocenjevalni komisiji jasnejši vpogled v projekt. Zavedati se moramo, da ocenjevalci
največkrat niso iste osebe kot tisti, ki so razpis pripravili. Ocenjevalci so predvsem strokovnjaki, ki svojo
oceno gradijo na vsebini in svojih izkušnjah o razpisnem področju. V primerih, ko nam je znan podatek, da
na razpis prihaja veliko število prijav, je smiselno kot prilogo dodati tudi skrajšan vsebinski oziroma slikovni
prikaz projekta, saj ocenjevalci pogostokrat ne berejo celotnih vsebin. Seveda pa s prilogami ne pretiravajmo,
še posebej ne, če je v razpisni dokumentaciji natančno določeno, kaj lahko priložimo in kaj ni dovoljeno.
Partnerske in podporne organizacije. Projekte pogosto izvajamo v sodelovanju z različnimi organizacijami, ki imajo natančno določene vloge v projektu. Sodelovanje organizacij je velikega pomena tudi pri pripravi
projektnega predloga in prinaša:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

dodatne reference, ki se lahko štejejo kot dodatne točke v razpisnih kriterijih;
dostop do infrastrukture in drugih sredstev partnerja, s katerimi lažje izvajamo projekt;
svetovanje in druga strokovna pomoč v projektu in
možnost sodelovanja pri nadgradnji projekta.

Pri pripravi razpisne dokumentacije lahko način sodelovanja s partnerjem opredelimo v sami vsebini, medtem ko moramo dejansko sodelovanje izkazovati z naslednjo dokumentacijo:
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

podpisano in žigosano izjavo o sodelovanju v projektu, v kateri je natančno opredeljen delež sodelovanja;
pogodbo o sodelovanju (v kolikor gre za poslovni odnos);
konzorcijsko pogodbo (v kolikor je v deležu partnerja opredeljena tudi njegova neposredna odgovornost) in
delom prijavne dokumentacije, ki jo zahteva sama razpisna dokumentacija, ki že vnaprej zahteva partnersko sodelovanje v projektu.

Načrtovanje stroškov in prihodkov projekta
Pri stroških projekta se pogosto zgodi, da so višji od načrtovanih, zaradi nastanka stroškov, ki jih nismo
predvideli. To nas pri izvajanju projekta lahko vodi v dolgove. Zato je natančno načrtovanje vseh stroškovnih
postavk v njihovi realni vrednosti izjemno pomembno. Smiselno je, da se pred odločitvijo o izvedbi projekta
in vstopom v zavezujoče posle pri ponudnikih storitev natančno pozanimamo o cenah storitev.
Tabela 1: stroškovne postavke projekta »KONCERT«
Bruto honorar nastopajočih.
Pogostitev nastopajočih.
Nočitev nastopajočih.
Najem prostorov.
Najem ozvočenja in tonskega tehnika.
Najem osvetlitve in svetlobnega tehnika.
Najem odrne tehnike.
Najem varovalnih ograj.
Promocija projekta.
Distribucija promocijskih materialov.
Najem oglaševalskega prostora.
Stroški tiska letakov in plakatov.
Najem službe za varovanje.
Izdelava elaborata za obremenitev okolja s hrupom.
Plačilo takse za izdajo dovoljenja.
Meritve hrupa in izdelava poročila.
Delo organizatorjev.
Delo tehničnega osebja.
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Delo vodje projekta.
Delo službe za promocijo projekta.
Plačilo nadomestila avtorskega honorarja (SAZAS).
Stroški prisotnosti policije, zdravniške oskrbe in gasilne enote.
Stroški gostinske dejavnosti.
Tisk in prodaja vstopnic.
Stroški komunikacije pri izvajanju projekta.
Stroški administracije in drobnega materiala.

V Tabeli 1 prikazujemo celotno strukturo stroškovnih postavk za izvedbo projekta »KONCERT«. Obseg stroškov
se spreminja glede na obseg in kraj izvedbe koncerta. Številne stroškovne postavke imajo lahko tudi vrednost
0, v kolikor se s posameznimi ponudniki storitev dogovorimo za kompenzacije, soorganizatorstvo oziroma
sponzorstvo. Za izvedbo koncerta lahko uporabimo tudi podporno infrastrukturo, ki je last lokalne skupnosti.
V takšnih primerih najpogosteje odpadejo stroški najema prostorov in spremljajoče tehnike. Prav tako se
različno vrednotijo stroški dela. V kolikor dela organizator prostovoljno (npr. društvo), se vrednost dela
ne obračunava v denarju, z izjemo povrnitve neposredno nastalih stroškov prostovoljcem, ki so jih imeli s
sodelovanjem v projektu.
Tabela 2: prihodki v projektu »KONCERT«
Lastna sredstva.
Sofinanciranje iz razpisa.
Prihodek od vstopnine.
Donacija.
Sponzorstvo.
Prihodki od gostinske dejavnosti.
Prihodki od prodaje promocijskih sredstev nastopajočih.
Drugi prihodki.

V Tabeli 2 je navedena prihodkovna stran projekta. Ločiti moramo sredstva, ki jih imamo že zagotovljena
(lastna sredstva, vrednost iz razpisa, pogodbena donacija in sponzorstvo), in tista, ki jih lahko samo ocenimo
(prihodek od vstopnine, delež od gostinske dejavnosti in prodaje drugih produktov). Na prihodkovni strani
moramo imeti načrtovan tudi sam denarni tok, saj sredstva za pokrivanje projekta ne prihajajo enakomerno.
Pri izvajanju koncertov je značilno, da se s prvim denarnim tokov pokrivajo stroški nastopajočih na koncertu.
Za načrtovanje stroškov in prihodkov uporabljamo različne programske rešitve. Za projekte s področja kulture niso potrebne zapletene rešitve, najpogosteje uporabljamo preglednice, ki so zelo uporabne za ta namen
(v tej publikaciji podrobneje navajamo brezplačne rešitve iz OpenOffice in GoogleDocs). Čeprav plačljiv program, je med uporabniki najbolj razširjen MS Excel iz pisarniškega paketa MS Office, velja pa omeniti, da je
uporabnost osnovnih funkcij tudi v brezplačnih rešitvah več kot solidna.
Uporaba preglednic pri finančnem načrtovanju našega projekta je pomembna predvsem zaradi naslednjih
razlogov:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

neprestano imamo vpogled v finančni načrt in možnost spreminjanja;
poenostavi naše delo;
izdelamo lahko preglednico denarnih tokov, ki nam omogoča časovni prikaz, kdaj lahko poravnamo
določene obveznosti;
predstavlja odlično osnovo za priloge razpisni dokumentaciji, saj lahko dodamo številne grafikone,
izračune in prikaze, ki opredeljujejo realnost našega finančnega načrta;
uporabne funkcije nam prihranijo čas in zmanjšajo število napak in
postavljeno imamo osnovo za pripravo finančnih načrtov pri drugih projektih.

Radi bi poudarili tudi nekaj povsem praktičnih razlogov, zakaj je dobro finančno načrtovanje projekta tako
pomembno in kako lahko izkoristite rezultate. Zaščita projekta. Z dobrim finančnim načrtovanjem zaščitite
projekt pred neuspehom. Pomislite samo, na koliko oseb ima projekt neposreden vpliv, četudi v njem ne
participirajo aktivno, ampak samo kot udeleženci. Brez dolgov. Dolgovi prinašajo stres odgovornim osebam,
zagotavljanje dodatnih financ za že izvedene projekte pa je lahko zelo težavno.
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Nadgradnja projekta. Če projekt nima dolgov in morda ustvari celo presežek, je izvrstno izhodišče za njegovo nadgradnjo. V prvi vrsti se odpre možnost za predstavitev projekta na nacionalni oziroma mednarodni
ravni, z udeležbo na različnih festivalskih dogodkih.
Zaupanje deležnikov. Poravnane obveznosti (tako denarne kot nedenarne) do vseh deležnikov prinašajo
večje zaupanje in s tem možnost za dolgoročno sodelovanje. Slednje pa praviloma prinaša zniževanje stroškov
vsaj pri nekaterih komponentah sodelovanja. Možnost dodatnih finančnih sredstev. Stabilnost izvajanja
projekta je pomembna tudi za vtis na javnost. Novi sponzorji oziroma donatorji praviloma raje podpirajo
stabilne projekte. Večje zaupanje in krepitev lastnih kompetenc. Ne pozabimo tudi na osebno raven.
Uspešno izvedeni projekti krepijo našo samozavest, z njimi pridobimo nove kompetence, ki nam omogočajo
izvedbo še kompleksnejših opravil. Z uspehi smo deležni večjega priznavanja okolja in večjega družbenega
vključevanja, odpirajo se nam nove možnosti za osebni razvoj.
UPORABITE BREZPLAČNE VIRE IN ZNIŽUJTE SVOJE POVPREČNE STROŠKE
Kar nekaj ustvarjalcev namenja nemajhna sredstva za storitve, ki bi jih lahko dobili brezplačno. V nadaljevanju opredeljujemo nekatera orodja in vire, ki jih lahko izvajalci projektov uporabljajo brezplačno.
Brezplačna registracija domene.si. Organizacije, ki sodijo med redne prejemnike državnih sredstev za kulturo, samostojni kulturni delavci, društva in ustanove, ki delujejo v javnem interesu, organizacije, ki izvajajo
javno službo, ter nepridobitne organizacije, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju informacijske družbe,
so upravičeni do brezplačne domene.si. Obiščite spletno stran www.arnes.si in sledite postopku registracije.
Računovodske storitve in nasveti. www.racunovodja.com je spletna stran, ki v svojem brezplačnem delu
nudi izjemno širok spekter računovodskih storitev (obračune, primere pogodb, …) in nasvetov s področja
računovodstva, ki so pomembni za izvajanje projektov s področja kulture.
OpenOffice.org je odprtokodni projekt, ki ima v svoji strukturi vse pomembnejše pisarniške elemente.
Zagotavlja vse funkcionalnosti, kot jih imajo sorodni plačljivi programi, prav tako pa omogoča popolno
združljivost z njimi. Obsega module: urejevalnik besedil, urejevalnik spletnih strani, program za risanje slik,
urejevalnik formul in urejevalnik spletnih baz. Pisarniški paket si lahko brezplačno pretočite s spletne strani
http://sl.openoffice.org. Orodje Vam omogoča vse dejavnosti za administrativno in predstavitveno delo pri
izvajanju projektnih aktivnosti ter znižuje stroške nakupa programske opreme.
Objava dogodkov na nacionalnem portalu. Www.kulturnik.si je spletna stran, ki izboljšuje kakovost in
dostopnost podatkov o kulturnem dogajanju v Sloveniji. Registracija na portalu vam omogoča brezplačno
objavo dogodkov oziroma projektov s področja kulture.
Brezplačni pravni nasveti in pomoč. PIC je kratica za Pravno-informacijski center nevladnih organizacij.
Omogoča strokovno in pravno podporo posameznikom, ranljivim skupinam in nevladnim organizacijam pri
uveljavljanju in varstvu pravic ter krepitvi njihovega položaja v družbi. V kolikor se boste v vašem projektu
srečali z nepoznanim pravnim vprašanjem, poiščite kontakt organizacije na njihovi spletni strani www.pic.si.
Infrastrukturna podpora pri izvajanju projektov mladih ustvarjalcev. V skladu z usmeritvami Ministrstva za šolstvo in šport, v Sloveniji delujejo mladinski centri, katerih osnovno poslanstvo je podpora mladinski
dejavnosti. Mladinski centri nudijo svetovalno, tehnično, organizacijsko, kadrovsko in včasih tudi finančno
podporo mladim na vseh področjih aktivnega državljanstva. Seznam organizacij s statusom mladinskega
centra in povezavami na njihove spletne strani si lahko ogledate na spletni strani www.mreza-mama.si.
Brezplačni infoservis Evropske komisije Eurodesk Slovenija (www.eurodesk.si) in Informacijske
točke EK Europe Direct (www.ukom.gov.si). Informacijski servisi, ki jih je v naše prostore prinesla Evropska Unija, so največkrat neizkoriščeni potencial pri izvajanju projektov vseh vrst. So brezplačni in ponujajo
celo paleto storitev: specifične informacije o razpisih in priložnostih na mednarodni ravni, iskanje mednarod-
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nih projektov in partnerjev, informiranje o vaših dogodkih, zbiranje in posredovanje vseh vrst publikacij, ...
Informacijske točke so razpršene lokalno po celotni Sloveniji.
RAZPISI IN PODPORA RAZPISOM
Javni poziv za izbiro kulturnih projektov, ki jih sofinancira Mestna občina Celje (http://moc.celje.si).
Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Celje (http://moc.
celje.si).
Uresniči idejo. Javni poziv za sofinanciranje mladinskih projektov (www.mc-celje.si).
Program Media. Razpisi projektov s področja filma in avdio-vizualnih del. (http://ec.europa.eu/information_
society/media).
Media Desk Slovenija. Podporna točka programa Media. (www.mediadeskslovenia.eu/).
Program kultura. Razpisi s področja kulture in umetnosti. (http://ec.europa.eu/culture).
Kulturna stična točka. Podporna točka programa Kultura 2007 – 2013. (www.ccp.si).
Ministrstvo za kulturo. Razpisi s področja kulture in umetnosti ter informacije za podporo organizacijam s
področja kulture (www.mk.gov.si).
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Razpisi s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti ter informacije za
podporo organizacijam s področja kulture (www.jskd.si).
SCCA Ljubljana. Podporna, svetovalna in informacijska točka na področju kulture in umetnosti (www.artservis.org).
Filmski sklad RS. Razpisi in podpora s področja filmske umetnosti (www.film-sklad.si).

Vir: Priročnik za izvajanje projektov s področja kulture, 2009, Lebič, Tadej.
Vir: www.prstan.eu
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Lobiranje
Avtorji: Kristjan Strojan, Primož Šporar, Tatjana Strojan

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in
šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja«.

Lobiranje

Lobiranje v lokalnih okoljih
Definicija lobiranja
Lobiranje je demokratični proces nejavnega vplivanja lobistov na odločevalce.
Lobiranje je demokratičen proces, ker imamo državljani v demokratični državi pravico vplivanja na tiste, ki
jim je bila zaupana vloga odločanja.
Kot lobiranje pa lahko opredelimo le tisto obliko vplivanja, ki ne poteka javno. Različne medijske, spletne ter
druge javne oblike prepričevanja ne moremo smatrati za lobiranje.
Mnogokrat je lobiranje tudi zakonsko urejeno. V Sloveniji področje lobiranja državnih organov, organov lokalni skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil ureja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Definicija
lobiranja v omenjenem zakonu se glasi:
»lobiranje je dovoljeno delovanje lobistov, ki obsega s strani interesnih organizacij lobistom plačane oblike nejavnega vplivanja na odločanje državnih organov in organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov ter na odločanje državnih in lokalnih
organov ter nosilcev javnih pooblastil o drugih zadevah, razen zadev, ki so predmet sodnih in upravnih postopkov ter postopkov, ki se izvajajo po predpisih, ki urejajo javna naročila, in drugih postopkov, kjer se odloča o
pravicah ali obveznostih posameznikov. Za dejanje lobiranja šteje vsak odplačni, nejavni stik lobista z lobiranci,
ki ima namen vplivati na vsebino ali postopek sprejemanja prej navedenih odločitev”.

Kdo je lahko lobist?
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije pravi, da je lobist oseba, ki opravlja dejanja lobiranja. Zakon
določa, kdo je lahko postane lobist:
„Lobist je lahko vsaka polnoletna oseba, ki ni zaposlena v javnem sektorju in ji ni bila odvzeta poslovna
sposobnost ter ni bila zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, v Republiki
Sloveniji pravnomočno obsojena na več kot šest mesecev zapora.“

Kdo so lobiranci?
Praviloma so lobiranci odločevalci, torej tisti, ki imajo moč sprejemati odločitve. To so lahko: predsednik
vlade, predsednik države, ministri, vodje uradov, poslanci, župan, člani občinskega sveta in podobno.

Proces lobiranja
V samem procesu lobiranja je izrednega pomena predhodna priprava na lobiranje. Sama priprava nam
omogoča, da spoznamo okolje, v katerem obstaja določena problematika, definiramo ključni problem oziroma probleme, ter se bolj specifično informiramo o različnih vidikih problema.

Identifikacija problema
Za nas kot lobiste, je zelo pomembno, da v prvi fazi priprav skušamo kar najbolje spoznati okolje, v katerem bomo delovali – lobirali. Predvsem se moramo pozanimati o tem, v kakšnem okolju se nahaja določen
problem, kdo so ključni akterji, ki so povezani z določenim problemom, ter kakšni so razlogi in zgodovina
problema.
Naslednji korak je opredelitev problema. Ključnega pomena za uspešno lobiranje je naša zmožnost, da
jasno in preprosto opredelimo problem, katerega želimo razrešiti z lobiranjem. Pri tem je pomembno to, da
se opredeli problem na tak način, da bo ustrezen interesom organizacije za katero lobiramo in ga bomo vsi
vpleteni razumeli na enak način.
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Ko smo opredelili problem, se lotimo natančnejše raziskave o vseh relevantnih vidikih problema. Skušamo
poiskati vse mogoče razloge za našo različico rešitve problematike. Prav tako moramo biti pozorni na protiargumente za našo različico rešitve. Protiargumentov se ne smemo izogibati, saj je ključno njihovo dobro
poznavanje in razumevanje. Kot lobisti se moramo pripraviti tudi na to, da smo sposobni ovreči neprave protiargumente oziroma poiskati rešitve za njih.
Raziskava je še posebej pomembna iz naslednjih razlogov:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

zagotovi nam strokovna izhodišča in dvigne naš ugled kot poznavalcev določene problematike;
pomaga nam najti možne rešitve za naš problem;
pomaga nam poiskati ustrezne argumente za našo različico rešitve problema;
osvetli nam problem z različnih vidikov.

Opredelitev namena in ciljev
Ko smo indentificirali problem in naredili raziskavo o njem, moramo opredeliti namen in cilje lobiranja.
Namen lobiranja je bolj splošen kot cilji. Primer namena lobiranja je lahko naslednji:
„Z lobiranjem želimo doseči, da občina zgradi mladinski center v naši občini.“
Vidimo, da je namen lobiranj precej splošen in dolgoročen. Načeloma bi ga lahko naredili tudi bolj določnega
in sicer na ta način, da določimo rok izgradnje centra, druge specifikacije centra, kot so velikost, namembnost in podobno.
Cilji lobiranja pa so bolj specifični kot namen. Primer cilja bi bil:
tra.“

„Župana želimo prepričati, da v plan investicij za leto 2011 uvrsti izgradnjo občinskega mladinskega cen-

„Vsaj polovico (12) članov občinskega sveta želimo prepričati o smotrnosti izgradnje občinskega mladinskega centra.“
Vidimo lahko, da sta omenjena dva cilja veliko bolj specifična, operacionalizirana in merljiva, kot sam namen. Z doseganjem ciljev zagotavljamo doseganje namena lobiranja.

Oblikovanje sporočila in opredelitev lobirancev
Lobiranci so mnogokrat določeni že v samih ciljih lobiranja. Lahko je to župan, člani občinskega sveta, direktor občinske uprave ali drugi uradniki in strokovni sodelavci, ki so zaposleni v občinski upravi. Skladno z
našimi cilji lobiranja opredelimo vse ciljne javnosti, ki jih bomo v procesu lobiranja skušali prepričati, da se
odločijo v prid naši različici rešitve.
Poseben razmislek moramo nameniti tudi oblikovanju sporočila. Zelo verjetno bomo oblikovali več različnih
sporočil, ki bodo namenjena posameznemu lobirancu. Pri oblikovanju sporočil moramo vedno imeti v mislih
tudi način sporočanja.
Pri oblikovanju sporočil moramo imeti v mislih:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

Za katerega lobiranca je to sporočilo? Kaj lobiranec že ve o tej temi?
Kaj želimo doseči s tem sporočilom? (v povezavi z nameni in cilji)
Kaj želimo, da lobiranec stori kot rezultat tega sporočila?

Posredno in neposredno lobiranje
Poseben razmislek moramo nameniti temu, ali bomo lobirali neposredno odločevalca ali posredno preko
njegovih sodelavcev, družinskih članov in podobno.
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Izdelava načrta lobiranja
Načrt lobiranja je osnova za samo izvajanje lobiranja. V njem opredelimo natančen potek izvedbe lobiranja.
Načrt mora opredeljevati:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

lobirance in posamezna sporočila za njih,
načine oziroma metode lobiranja,
terminski plan lobiranja,
pričakovane rezultate lobiranja.

Implementacija lobiranja
Implementacija lobiranja poteka v skladu z zastavljenim načrtom. Metode za lobiranje so:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

osebni pogovor,
telefonski pogovor,
pismo,
elektronska pošta,
družabni dogodki,
sporočila preko različnih spletnih tehnologij (skype),
multimedijske vsebine,
drugi komunikacijski kanali.

Pri izvedbi lobiranja se držimo nekaj osnovnih načel.
1 Bodimo dobro pripravljeni
Nikoli ne lobirajmo nepripravljeni. Pri lobirancu si moramo ustvariti ugled kot poznavalec določene problematike, ki dobro pozna argumente za in argumente proti določeni rešitvi. Za dobro pripravo je seveda ključna
dobra predhodna raziskava.
2 Dobro poslušajmo
Dobro poslušanje je osnova vsake komunikacije. Vedno skušajmo ugotoviti, kakšni so pogledi, mnenja in
stališča našega lobiranca v zvezi s problemom, zaradi katerega smo pri
njemu.	
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3 Bodimo kratki in jedrnati
Po vsej verjetnosti naš lobranec nima časa na pretek. Zelo pomembna je naša sposobnost, da sporočilo podamo na kratek in jedrnat način, da pritegnemo pozornost lobiranca, ga
navdušimo za našo rešitev in
mu ne odvzamemo preveč dragocenega časa.
4 Vedno bodimo primerno urejeni
Osebna urejenost je še posebej pomembna pri osebnih stikih z našimi lobiranci. Od situacije, v kateri se
srečamo z našim lobirancem, je odvisen način, kako se bomo oblekli in uredili. Bolj formalne okoliščine
običajno zahtevajo tudi formalno urejenost (poslovna obleka ipd.). Drugače je, če se z našim lobirancem
srečamo neformalno. Tam se lahko bolj sproščeno uredimo.
5 Vedno poskrbimo za ohranitev stikov
Po vsej verjetnosti bomo morali sporočilo lobirancu dostaviti večkrat, zato je pomembno, da z lobirancem
ostanemo v stikih. Dobra praksa je, da po osebnem srečanju pošljemo pisno zahvalo za srečanje in dodamo
morebitne sklepe srečanja.

Monitoring, evalvacija ter revizija načrta lobiranja
Vsak proces lobiranja moramo spremljati. Pri tem nam delo bistveno olajša načrt lobiranja. Skozi ves proces
moramo spremljati ali se lobiranje odvija v skladu z načrtom in ali dosegamo pričakovane rezultate na vsaki
stopnji lobiranja.
V kolikor ugotovimo, da obstoječi načrt lobiranja ne prinaša želenih učinkov, je potrebno izvesti revizijo
načrta.

Zakonska ureditev v Sloveniji
Zakon, ki ureja področje lobiranja v Sloveniji je Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št.
45/2010).
Poglejmo si nekaj zanimivih definicij:
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

»lobiranje« je delovanje lobistov, ki za interesne organizacije izvajajo nejavno vplivanje na odločanje
državnih organov in organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov, pa tudi na odločanje državnih organov in organov ter uprav
lokalnih skupnosti, ter nosilcev javnih pooblastil o drugih zadevah razen tistih, ki so predmet sodnih
in upravnih postopkov ter postopkov, izvedenih po predpisih, ki urejajo javna naročila, in drugih postopkov, pri katerih se odloča o pravicah ali obveznostih posameznikov. Za dejanje lobiranja šteje vsak
nejavni stik lobista z lobiranci, ki ima namen vplivati na vsebino ali postopek sprejemanja prej navedenih odločitev;
»lobist oziroma lobistka« (v nadaljnjem besedilu: lobist) je oseba, ki opravlja dejanja lobiranja;
»lobiranci oziroma lobiranke« (v nadaljnjem besedilu: lobiranci) so funkcionarji in javni uslužbenci v
državnih organih in organih lokalne skupnosti ter pri nosilcih javnih pooblastil, ki odločajo ali sodelujejo pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov ter odločitev iz 14. točke tega
člena, s katerimi z namenom lobiranja komunicira lobist;
»interesne organizacije« so vse organizacije, v imenu in na račun katerih lobist opravlja dejavnost lobiranja.

Register lobistov
Zakon določa tudi, da dejanja lobiranja lahko izvaja domača ali tuja fizična oseba, ki je vpisana v registru lobistov v Republiki Sloveniji, ki ga vodi Komisija za preprečevanje korupcije. Vpis v register je pogoj za začetek
izvajanja lobiranja.
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Lobisti se vpišejo v register, ki vsebuje naslednje podatke:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

osebno ime lobista,
davčno številko,
naslov, kamor želi obvestila in vabila,
firmo oziroma ime in sedež gospodarske družbe, samostojnega podjetnika ali interesne organizacije, če
je lobist pri teh zaposlen,
področja glede katerih je registriral interes.

Če je vloga popolna, Komisija za preprečevanje korupcije izda odločbo o vpisu v register, v nasprotnem primeru pa kandidata pozove k dopolnitvi.
Lobista lahko komisija izbriše iz registra lobistov, če:
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

se ugotovi, da so podatki in dokazila, na podlagi katerih je vpisan v register, lažni;
je bil zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, v Republiki Sloveniji
pravnomočno obsojen na več kot šest mesecev zapora,
ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev za vpis v register,
pisno izjavi, da ne želi biti več lobist in opravljati lobiranja.

Dolžnost poročanja
Lobist mora komisij pisno poročati o svojem delu, in sicer:
ˈˈ
ˈˈ

do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto;
najkasneje v 30 dneh po prenehanju veljavnosti registracije.

Poročilo mora vsebovati:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

davčno številko lobista,
podatke o interesnih organizacijah za katere je lobiral,
podatke o višini plačila, ki ga je prejel od teh organizacij za vsako zadevo, v kateri je lobiral, če pa je proces lobiranja sestavni del storitvene pogodbe, ki vključuje tudi druge dejavnosti in vrednost lobiranja
ni mogoče enoznačno opredeliti, se poroča o vrednosti storitvene pogodbe, kjer lobist označi, kolikšen
delež v odstotkih je plačilo za proces lobiranja,
navedbo namena in cilja, zaradi katerega je lobiral za posamezno interesno organizacijo,
navedbo državnih organov in lobirancev, pri katerih je lobiral,
navedbo vrst in načinov lobiranja za posamezno zadevo, v kateri je lobiral,
navedbo vrste in vrednosti donacij političnim strankam in organizatorjem volilnih ter referendumskih
kampanj.

Dolžnost identifikacije lobista
Lobist se mora lobirancem identificirati in pokazati pooblastilo interesne organizacije za lobiranje v določeni zadevi. Lobist mora navesti tudi namen in cilj, zaradi katerega lobira. Lobiranci lahko privolijo v stike z lobistom samo po predhodni preveritvi, ali je lobist vpisan v register lobistov.
Če bi pri stiku z določenim lobistom pri lobirancu nastalo nasprotje interesov, je lobiranec stik dolžan odkloniti.

Informiranje lobirancev in zapis lobiranja
Lobist lahko lobirancem posreduje pisne in ustne informacije in gradivo v zadevah, v katerih lobira za interesne organizacije.
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Lobist se pri izvajanju lobiranja lahko sestaja z lobiranci. Lobiranec o vsakem stiku z lobistom, ki ima namen
lobirati, sestavi zapis, v katerem navede podatke o lobistu: osebno ime, podatek, ali se je identificiral v skladu
z določbami tega zakona, področje lobiranja, ime interesne organizacije, ali druge organizacije, za katero
lobira lobist, navedba morebitnih prilog in datum, kraj obiska lobista ter podpis lobiranca. Lobiranec zapis
posreduje v roku treh dni v vednost svojemu predstojniku in komisiji. Zapise komisija hrani za dobo petih let.
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Pravo za mladinske
organizacije
Avtorji: Kristjan Strojan, Primož Šporar, Tatjana Strojan

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in
šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja«.
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Društvo
Kaj je društvo?
Društvo je najpogostejša statusno pravna oblika nevladne organizacije v Sloveniji, saj jih je registriranih
preko 21.000 (junij 2008). Vzrok za razširjenost društev je predvsem v tem, da je društvo relativno enostavno
in cenovno ugodno ustanoviti in registrirati.
Zakon o društvih opredeljuje društvo kot samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma
ustanovitelji ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Pri društvu gre torej za združevanje na podlagi skupnega interesa, ki ga skušajo uresničiti ustanovitelji in člani društva.

Kdo lahko ustanovi društvo?
Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične ali pravne osebe.
Pri tem pa obstaja izjema, da gospodarske družbe ne morejo ustanoviti društva, ki ima v temeljnem aktu
določeno dejavnost, katero gospodarska družba opravlja kot svojo dejavnost.

Temeljni akt
Temeljni akt oziroma statut društva je, kakor že njegovo ime pove, osnovni dokument društva, v katerem
morajo ustanovitelji zapisati naslednje obvezne vsebine:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja društva);
namen in cilje delovanja društva;
dejavnosti oziroma naloge društva;
pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva;
pravice in obveznosti članov;
način upravljanja društva;
zastopanje društva;
financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad
finančnim in materialnim poslovanjem društva;
način zagotavljanja javnosti dela društva;
način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta;
način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.

Temeljni akt lahko poleg obveznih vsebin določa tudi druge pomembne vsebine, za katere ustanovitelji menijo, da jih je smiselno vključiti v temeljni akt.

Notranja organizacija društva
Zakon o društvih ne predpisuje obvezne notranje organizacije društva. Predpisuje samo, da mora imeti
društvo zbor članov, ki je najvišji organ društva, ter zakonitega zastopnika. Pred ustanovitvijo društva je
potrebno dobro premisliti, kakšna notranja organizacija bo omogočala učinkovito delo društva ter doseganje
namena in ciljev društva.
Skozi prakso se je ustalila naslednja shema notranje organizacije, ki pa ni obvezna:
ˈˈ

ˈˈ

zbor članov – sestavljajo vsi člani društva; njegova naloga je sprejemanje temeljnega akta in sprememb
temeljnega akta, voli predsednika društva ter druge organe društva, potrjuje vsebinski in finančni načrt
društva ter letno poročilo društva, sprejema vse druge pomembne odločitve;
predsednik društva – zastopa društvo v pravnem prometu, vodi delo društva, voli ga zbor članov
društva za dobo, ki je določena v statutu;
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ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

upravni odbor (uporablja se tudi izvršni odbor) – je izvršilni organ zbora članov in opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela in vodi delo društva med dvema zboroma članov
v skladu z akti, ki jih zbor članov sprejme;
nadzorni odbor – spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad
finančno materialnim poslovanjem društva;
tajnik – skrbi za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter usklajuje organe
društva pri njihovem delovanju;
blagajnik – skrbi za finančno materialno poslovanje v skladu s pravili, določenimi z akti društva;
disciplinska komisija – vodi disciplinske postopke, ugotavlja disciplinske kršitve in izreka disciplinske ukrepe v skladu z akti društva.

Društvo ima lahko tudi druge organe oziroma delovna telesa (npr. komisije, odbore, sekcije), ki skrbijo za
izvrševanje dejavnosti oziroma nalog društva.

Kako ustanoviti in registrirati društvo?
Postopek ustanovitve
Priv korak pri ustanavljanju društva je gotovo priprava temeljnega akta društva. V njem zapišemo vsa
pomembna določila glede delovanja in poslovanja društva (ime, namen, cilje, naloge, notranjo organizacijo,
…).
Nato je potrebno sklicati ustanovni zbor, kamor so povabljeni vsi zainteresirani posamezniki (fizične osebe)
in tudi pravne osebe, ki bodo bodoči ustanovitelji društva. Na ustanovnem zboru morajo ustanovitelji:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

sprejeti sklep o ustanovitvi društva;
sprejeti temeljni akt društva ter
izvoliti zastopnika društva.

Poleg tega lahko na ustanovnem zboru izvolijo tudi člane drugih organov ter druge funkcionarje. O poteku
ustanovnega zbora se vodi zapisnik.
Sledi registracija društva. Vlogo, ki jo predstavlja poseben obrazec in ga dobite na vseh upravnih enotah,
vloži zakoniti zastopnik društva. Vlogi je potrebno priložiti:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

zapisnik ustanovnega zbora;
dva izvoda temeljnega akta;
seznam s podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma ime pravne osebe, identifikacijska številka, sedež in naslov sedeža
ter osebno ime zastopnika pravne osebe) in njihovimi lastnoročnimi podpisi;
dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za tuje pravne osebe, ustanoviteljice društva;
odločitev pristojnega organa pravne osebe, ustanoviteljice društva, o ustanovitvi društva;
naslov sedeža društva;
osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.
Vlogo za registracijo društva se vloži na upravni enoti, na območju katere ima društvo svoj sedež.

Vpis v poslovni register
Društvo mora AJPES posredovati podatke za vpis v Poslovni register Slovenije najpozneje v 15 dneh od vpisa
v register društev. Društvo podatke posreduje na obrazcu PRS-1, ki je dostopen na spletni strani AJPES (www.
ajpes.si). Obrazcu mora priložiti tudi kopijo odločbe o vpisu v register društev.
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AJPES na podlagi popolne prijave in ustreznih listin izvede vpis v poslovni register in društvu o tem pošlje
obvestilo.
Vpis v davčni register in odprtje transakcijskega računa
Prijavo za vpis v davčni register vloži zastopnik društva pri davčnemu uradu, na območju katerega ima
društvo svoj sedež, in sicer v 8 dneh po opravljenem vpisu v Poslovni register Slovenije. Obrazce za prijavo
v davčni register (DR-04) je možno dobiti na spletnih straneh Davčne uprave RS (www.durs.gov.si) ali na
davčnem uradu oziroma izpostavi.
Poleg obrazca je potrebno priložiti še:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

kopijo odločbe upravne enote o vpisu v register društev;
kopijo obvestila o vpisu v Poslovni register Slovenije;
seznam ustanoviteljev društva;
kopijo osebnega dokumenta zakonitega zastopnika.

Po vpisu v davčni register (in pridobitvi davčne številke) lahko odpremo transakcijski račun pri izbrani banki.
Zahteve za odprtje bančnega računa se malenkostno razlikujejo od banke do banke, povečini pa za to potrebujemo:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

kopijo odločbe upravne enote o vpisu v register društev;
kopijo obvestila o vpisu v Poslovni register Slovenije;
osebni dokument zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenih oseb za upravljanje s transakcijskim
računom.

Status društva v javnem interesu
Društvu se lahko podeli status društva, ki deluje v javnem interesu, če deluje na področju kulture, vzgoje in
izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, izvajanja družinske politike, varstva človekovih
pravic, varstva okolja, varstva živali, športa, obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, veterinarstva ali prehrane, zunanjih zadev, razvoja demokracije ali na
drugih področjih, če njihovo delovanje presega interese njegovih članov in je splošno koristno.
Društvo mora za pridobitev statusa v javnem interesu izpolnjevati naslednje pogoje:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava;
v temeljnem aktu ima opredeljeno dejavnost, ki je v javnem interesu;
je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
zadnji dve leti je sredstva pretežno uporabljalo za opravljanje dejavnosti ter je redno izvajalo programe,
projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu;
ima izdelane programe bodočega delovanja;
lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja.
O podelitvi statusa društva v javnem interesu odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem
društvo deluje. Če društvo zaprosi za podelitev statusa na več področjih, odloča o podelitvi ministrstvo,
in je pristojno za pretežni del dejavnosti društva, po predhodnem soglasju ostalih pristojnih ministrstev. V primeru, da društvo prosi za podelitev statusa na področju, za katerega ni pristojno nobeno
ministrstvo, o podelitvi odloča ministrstvo za notranje zadeve.

Društvo poda vlogo za pridobitev statusa društva v javnem interesu na pristojno ministrstvo. Vlogi mora
priložiti:
ˈˈ

kopijo veljavnega temeljnega akta društva, ki je v zbirki listin registra društev;
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ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, ki je vpisan v register društev, če v Republiki Sloveniji
nima stalnega prebivališča;
poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki
jih je društvo izvajalo v javnem interesu v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje;
letno poročilo društva za zadnji dve leti, društvo, ki je zavezano revidiranju, pa tudi revizorjevo poročilo;
sprejet program prihodnjega delovanja na teh področjih;
dokazilo o rezultatih svojega delovanja;
morebitna druga dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določa posebni zakon, ki ureja posamezno
področje.

Prenehanje društva
Društvo lahko preneha na sledeče načine:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

po volji članov,
s spojitvijo z drugimi društvi,
s pripojitvijo k drugemu društvu,
s stečajem,
na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,
po samem zakonu.

Zavod
Kaj je zavod?
Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture,
športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali
drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička.
Zavode ureja Zakon o zavodih.
Med zavodom in društvom obstaja kar nekaj razlik:
1 Ustanovitelji društva po ustanovitvi društva nimajo posebnih pravic in so izenačeni z ostalimi člani
društva. Ustanovitelji zavoda pa imajo t.i. ustanoviteljske pravice, med katere sodijo imenovanje predstavnikov v svet zavoda (najvišji organ zavoda), imenovanje oziroma dajanje soglasja k imenovanju
direktorja zavoda, samostojno sprejemajo akt o ustanovitvi, ki je najvišji akt zavoda in podobno.
2 Zavodi nimajo članstva, kakor ga pozna društvo.
3 Osnovni namen društev je združevanje posameznikov in organizacij na podlagi skupnega interesa za
doseganje skupnih ciljev. Namen zavodov pa je zagotavljanje nepridobitnih, javno koristnih storitev za
posameznike ter organizacije (vzgoja in izobraževanje, socialne storitve, …).
Zavode ločimo na zasebne in javne zavode. Javni zavodi so tisti zavodi, ki jih ustanovijo republika, občine,
mesto in druge, z zakonom pooblaščene javne pravne osebe. Javne zavode praviloma ne uvrščamo med nevladne organizacije, zato bomo besedo zavod v tem priročniku uporabljali za zasebne zavode.

Kdo lahko ustanovi zavod?
Zavode lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe, če ni za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom drugače določeno.
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Akti zavoda
Akt o ustanovitvi zavoda
Akt o ustanovitvi zavoda sprejme en sam ustanovitelj. Če je ustanoviteljev več, sklenejo pogodbo o ustanovitvi zavoda.
Akt oziroma pogodba o ustanovitvi zavoda vsebuje:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja,
ime in sedež zavoda,
dejavnosti zavoda (po standardni klasifikaciji dejavnosti, s petmestnimi šiframi),
določbe o organih zavoda,
sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela,
vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo
zavoda,
pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
druge določbe v skladu z zakonom o zavodih.

Statut zavoda in drugi splošni akti
Zavod mora imeti tudi statut oziroma pravila.
S statutom ali pravili zavoda se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način
odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z
zakonom o zavodih in aktom o ustanovitvi.
Statut oziroma pravila zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje
zavoda, v skladu s statutom oziroma pravili.
Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom oziroma pravili zavoda določeno, da jih sprejme
direktor.

Notranja organizacija zavoda
Zakon o zavodih določa naslednje obvezne organe zavoda, in sicer:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

svet zavoda,
strokovni svet zavoda,
direktor zavoda in strokovni vodja.

Naj poudarimo, da so to zakonsko določeni organi. Ustanovitelji lahko v aktu oziroma pogodbi o ustanovitvi
opredelijo tudi druge organe, ki so potrebni za delovanje in opravljanje dejavnosti zavoda.
Svet zavoda
Svet zavoda je kolegijski organ, ki upravlja zavod. Svet zavoda se lahko imenuje drugače. Svet zavoda sestavljajo predstavniki treh skupin, in sicer:
ˈˈ

predstavniki ustanovitelja zavoda;
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ˈˈ
ˈˈ

predstavniki delavcev zavoda;
predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti zavoda.

Razmerja v številu predstavnikov posameznih skupin določijo ustanovitelji zavoda v aktu oziroma pogodbi o
ustanovitvi zavoda.
Svet zavoda sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja
zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga
ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja
o posameznih vprašanjih in opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o zavodih oziroma so določene z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom zavoda.
Strokovni svet
Zakon o zavodih določa, da je strokovni svet (ki se lahko imenuje tudi kako drugače) kolegijski organ, vendar
pa ne določa strukture strokovnega sveta.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v
okviru pooblastil, določenih v statutu oziroma pravilih zavoda, določa strokovne podlage za programe dela
in razvoja zavoda, daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela in
pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o zavodih, akt o ustanovitvi ali
statut zavoda.
Direktor zavoda in strokovni vodja zavoda
Direktor je individualni poslovodni organ zavoda. Direktor vodi in organizira delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi strokovno delo zavoda in je
odgovoren za strokovnost dela zavoda, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi glede na naravo dejavnosti in
obseg dela na poslovodni funkciji določeno, da sta poslovodna funkcija in funkcija strokovnega vodenja dela
zavoda ločeni. Če sta funkciji ločeni, vodi strokovno delo strokovni vodja zavoda.
Kadar sta funkciji direktorja in strokovnega vodje ločeni, lahko direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj,
če ni z aktom o ustanovitvi ali zakonom za to pristojen svet zavoda. Če je za imenovanje direktorja pristojen
svet zavoda, dajejo ustanovitelji zavoda k imenovanju in razrešitvi samo soglasje.
Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta, če ni z zakonom o zavodih ali aktom o ustanovitvi drugače določeno.
Če sta funkciji direktorja in strokovnega vodje združeni, direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev, brez možnosti kakšne drugačne ureditve.
Direktorja se praviloma imenuje na podlagi javnega razpisa, vendar pa se lahko v aktu o ustanovitvi
zavoda določi drugače (možnost imenovanja direktorja brez javnega razpisa).
Pristojni organ je dolžan razrešiti direktorja:
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

če direktor sam zahteva razrešitev,
če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje
sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali
malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju
dejavnosti zavoda.
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Kako ustanoviti zavod?
Za ustanovitev zavoda je pristojno okrožno sodišča, na območju katerega bo zavod imel svoj sedež. Dokumenti, ki so potrebni za ustanovitev zavoda so:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

izvirnik akta o ustanovitvi zavoda;
dokaz o sredstvih, zagotovljenih za pričetek dela zavoda;
sklep o imenovanju prvih članov organov;
izpolnjeni obrazci UST 0, UST 1, UST 2 in UST 3;
predlog šifre glavne dejavnosti
overjen podpis osebe, pooblaščene za zastopanje zavoda.

Sodne takse za ustanovitev zavoda ni več.

Prenehanje zavoda
Zavod preneha:
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

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 e 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,
v drugih primerih, določenih z zakonom o zavodih ali aktom o ustanovitvi.

V prvem, drugem in tretjem primeru se opravi postopek likvidacije zavoda v skladu z zakonom.
Zavod lahko preneha na podlagi stečaja, če ustanovitelj po zakonu ali aktu o ustanovitvi ni odgovoren za
obveznosti zavoda.

Ustanova
Kaj je ustanova?
Ustanova je na določen namen vezano premoženje. Je pravna oseba zasebnega prava.
Namen ustanove mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen. Namen ustanove je
splošnokoristen, če je ustanova ustanovljena za namene na področjih znanosti, kulture, športa, vzgoje in
izobraževanja, zdravstva, otroškega, invalidskega in socialnega varstva, varstva okolja, varstva naravnih
vrednot in kulturne dediščine, za verske namene in podobno.
Namen ustanove je dobrodelen, če je ustanova ustanovljena z namenom pomagati osebam, ki so pomoči
potrebne.

Kdo lahko ustanovi ustanovo?
Ustanovo lahko ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna oseba. Ustanovitelj lahko ustanovi ustanovo s
pravnim poslom med živimi ali za primer smrti.

Kako ustanoviti in registrirati ustanovo?
Organ, pristojen za ustanovitev ustanove, je ministrstvo, v katerega delovno področje sodi namen ustanove.
Da ustanova postane pravna oseba, je tako potrebno pridobiti mnenje pristojnega ministrstva.
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V primeru, ko je ustanova ustanovljena za več namenov, je pristojno ministrstvo, v katerega pristojnost spada
pretežni namen ustanove.
V primeru, ko ni mogoče določiti pristojnega ministrstva, je pristojno ministrstvo, ki je pristojno za notranje
zadeve.
Pristojno ministrstvo izda soglasje, če:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

akt o ustanovitvi ustanove izpolnjuje pogoje, določene z zakonom,
je namen ustanove splošnokoristen ali dobrodelen,
je zagotovljeno ustanovitveno premoženje,
ustanovitev ni v nasprotju z javnim redom.

Po prejemu soglasja k aktu o ustanovitvi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, po uradni dolžnosti vpiše
ustanovo v evidenco ustanov.
Akt o ustanovitvi
Akt o ustanovitvi ustanove vsebuje:
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja,
ime in sedež ustanove, pri čemer mora ime vsebovati besedo ustanova ter imeti dodano označbo namena, ustanovitelja ali drugo dodatno označbo, ki omogoča jasno in nedvoumno razlikovanje od drugih
ustanov (glede uporabe imena republike, mesta ali občine, zgodovinske ali druge osebnosti, se uporabljajo določbe, ki veljajo za zavode),
navedbo ustanovitvenega premoženja in njegove vrednosti,
namen ustanove,
način in postopek imenovanja članov uprave,
poimenske člane prve uprave.

Poleg naštetega lahko akt o ustanovitvi ustanove vsebuje tudi druge določbe, pomembne za delovanje ustanove.

Notranja organizacija ustanove
Ustanovo upravlja uprava. Uprava skrbi za izvajanje namena ustanove, zastopa ustanovo in opravlja druge
naloge v skladu z zakonom, z aktom o ustanovitvi in s pravili.
Upravo sestavljajo najmanj trije člani. Člani uprave so imenovani v skladu z aktom o ustanovitvi oziroma s
pravili. Če z aktom o ustanovitvi oziroma s pravili ni določeno drugače, so člani uprave imenovani za določen
čas.
Člani uprave ne morejo biti:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

osebe, ki niso polnoletne, ali ki niso poslovno sposobne,
osebe, zaposlene v ustanovi,
osebe, ki opravljajo nadzor nad ustanovo.

Upravo vodi predsednik uprave, ki ga izvolijo člani uprave izmed sebe. Predsednik uprave predstavlja in
zastopa ustanovo v obsegu, določenem z aktom o ustanovitvi in s pravili.
Uprava sprejema odločitve z večino glasov članov, če pravila ne določajo drugače. Če je rezultat neodločen,
odloči glas predsedujočega.
Član uprave ne more odločati o zadevah, v katerih so stranke oziroma so drugače udeleženi on sam,
njegov zakonec ali sorodniki do vštetega tretjega kolena.
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Ustanova ima lahko tudi druge organe.

Pravila ustanove
Ustanova ima pravila (oziroma statut), ki jih sprejme ustanovitelj v 30 dneh po izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi. Če ustanovitelj ne sprejme pravil v tem roku, jih sprejme uprava.
Pravila urejajo zlasti:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

organizacijo ustanove,
organe ustanove,
pravila o imenovanju (novih) članov uprave,
pravila o sprejemanju odločitev,
določbe o upravljanju in zastopanju ustanove,
način razpolaganja s prihodki.
Pravila morajo biti predložena organu, pristojnemu za ustanove, v treh mesecih po izdaji soglasja k
aktu o ustanovitvi.

Če uprava ne predloži pravil v roku iz prejšnjega odstavka, lahko organ, pristojen za ustanove, upravo razreši
in v skladu z aktom o ustanovitvi se imenuje nova uprava.

Prenehanje ustanove
Ustanova preneha:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

če premoženje ne zadošča za nadaljnja izpolnjevanja namena ustanove,
če namen ustanove postane nemogoč,
v drugih primerih, ko organ, pristojen za ustanove, ugotovi, da ni pogojev za nadaljnji obstoj ustanove,
če je izpolnjen namen, zaradi katerega je bila ustanova ustanovljena.

O prenehanju ustanove odloči uprava ali organ, pristojen za ustanove, pri čemer upošteva voljo in namen
ustanovitelja.
Odločitev uprave je veljavna, ko da k njej soglasje organ, pristojen za ustanove.
Zoper odločitev organa, pristojnega za ustanove, o prenehanju ustanove je dovoljena pritožba. O pritožbi
odloča Vlada Republike Slovenije.

Davek od dohodka pravnih oseb
Društvo, zavod in ustanova, ki so v skladu s posebnim zakonom ustanovljeni za opravljanje nepridobitne
dejavnosti in dejansko poslujejo skladno z namenom ustanovitve in delovanja, so oproščeni plačila davka po
Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb. Ne glede na to oprostitev pa so dolžni plačati davek od pridobitne
dejavnosti. V tem primeru se pri določanju davčne osnove prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna, ter dejanski ali sorazmerni stroški te dejavnosti, izvzamejo iz davčne osnove.
Kaj je pridobitna in kaj nepridobitna dejavnost, opredeljuje Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne
dejavnosti.
Pravilnik opredeljuje, da je dejavnost zavezanca pridobitna, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

dejavnost se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička;
zavezanec z njenim opravljanjem konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po ZDDPO-2.
Za pridobitne dohodke se štejejo zlasti:
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ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

sredstva za izvajanje javne službe, ki niso sredstva iz prvega odstavka šeste alineje 3. člena tega pravilnika (kot so doplačila uporabnikov),
bančne obresti, razen obresti na transakcijskih računih, in obresti za vezane vloge pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic
Evropske unije, pri čemer se dohodki od obresti za vezane vloge ne štejejo za pridobitne do vključno
višine 1000 evrov letno,
dividende in drugi dohodki iz naložb,
dohodki od prodaje blaga in storitev, vključno z donosi od prodaje spominkov članom in nečlanom,
vključno s hrano in pijačo, ki jo proda zavezanec članom in nečlanom, običajno v klubskih prostorih,
kadar obiščejo zavezanca,
najemnine in druga plačila iz oddajanja prostorov zavezanca, drugih zmogljivosti zavezanca ali opreme
drugim osebam,
dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev,
plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na večerjah, zabavah, plesih ali drugih družabnih
srečanjih, ki jih organizira zavezanec,
plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na razgovorih, predstavitvah ali delavnicah, ki jih
organizira zavezanec,
dohodki od srečelovov in podobnih iger, ki jih organizira zavezanec.

Za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti zavezancev, ki se izvzemajo iz davčne osnove, se štejejo
zlasti:
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

donacije, pri čemer je donacija brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali naravi oziroma so
donacije zneski ali stvari, ki jih dobiva zavezanec iz 9. člena ZDDPO-2 od fizičnih in pravnih oseb brez
obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačila za proizvode ali storitve, katerih kupci so te osebe;
članarine, če gre za članarine, ki dejansko pomenijo obvezni denarni prispevek članov zavezancu in za
katere iz ene ali več okoliščin izhaja, da so po vsebini članarine, primeroma, da v celoti ali deloma ne
predstavljajo plačila za določene proizvode, blago, storitve ali plačila za ugodnosti, ki jih ta zavezanec
nudi članom ali njihovim povezanim osebam;
volila in dediščine;
prihodki iz davkov in dajatev ter prispevkov, ki so plačani neposredno Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
obresti za sredstva na podračunih, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa (EZR) države
oziroma občin in obresti za vloge, naložene v okviru sistema enotnega zakladniškega računa (EZR)
države oziroma občin;
sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov;
namenska javna sredstva.

Pri opredeljevanju pridobitne ali nepridobitne dejavnosti oziroma dohodkov iz opravljanja pridobitne ali
nepridobitne dejavnosti pri zavezancu so pomembna tudi dejstva in okoliščine posamezne pravne osebe pri
opravljanju dejavnosti in doseganju dohodkov.

Delo v nevladnih organizacijah
Redno delovno razmerje
Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih
in pod nadzorom delodajalca.
Delovno razmerje se sklene s pogodbo o zaposlitvi.
Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje
na podlagi delovnega razmerja, se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o
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zaposlitvi (tudi če delavec na ta dan iz opravičenih razlogov dela ne more nastopiti). Delodajalec je dolžan
delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter v zavarovanje za primer
brezposelnosti v skladu s posebnimi predpisi in mu izročiti fotokopijo prijave v 15 dneh od nastopa dela.
Pogodba o zaposlitvi
Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,
datum nastopa dela,
naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora opravljati po pogodbi o
zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka stopnja in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela
v skladu z 20. členom zakona o delovnih razmerjih,
kraj opravljanja dela; če ni navedenega točnega kraja velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,
čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je
sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,
določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
določilo o znesku osnovne plače delavca v valuti, veljavni v Republiki Sloveniji, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih,
določilo o drugih sestavinah plače delavca, o plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu
izplačevanja plače,
določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
dolžino odpovednih rokov,
navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo
pogoje dela delavca, in
druge pravice in obveznosti v primerih, določenih s tem zakonom.

Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki in praviloma za nedoločen čas. Delodajalec mora delavcu izročiti
pisen predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi
pa ob njeni sklenitvi.
Pogodba o zaposlitvi za določen čas
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas, če gre za:
izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,
nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
začasno povečan obseg dela,
zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru
osebnega delovnega dovoljenja,
5 poslovodne osebe in za tistega vodilnega delavca, ki vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto
pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve,
6 opravljanje sezonskega dela,
7 delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja,
8 zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in
potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,
9 opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom,
10 pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano,
1
2
3
4
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11 delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških
izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev,
12 voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
13 druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.
Pogodbo o zaposlitvi se sklene za omejen čas, ki je potreben, da se delo v navedenih primerih opravi. Delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas z istim delavcem in za isto
delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen v primerih, ki jih določa zakon, ter v
drugem, četrtem, petem in dvanajstem primeru.
Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene tudi za delovni čas, krajši od polnega delovnega časa. Za krajši delovni
čas se šteje čas, ki je krajši od polnega delovnega časa, ki velja pri delodajalcu. Delavec, ki je sklenil pogodbo
o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja kot
delavec, ki dela polni delovni čas in jih uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje,
razen tistih, za katere zakon o delovnih razmerjih določa drugače.
Delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci in tako doseže poln delovni
čas, določen z zakonom.

Civilne pogodbe
Pogodba o naročilu avtorskega dela (avtorska pogodba)
Pogodbo o naročilu avtorskega dela oziroma avtorsko pogodbo ureja Zakon o avtorski in sorodnih pravicah.
Z avtorsko pogodbo o naročilu dela se avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik
pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar.
Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na
kakršenkoli način izražene, če ni z zakonom drugače določeno.
Za avtorska dela veljajo zlasti:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja;
pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi;
glasbena dela z besedilom ali brez besedila;
gledališka, gledališko-lutkovna in lutkovna dela;
koreografska in pantomimska dela;
fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju;
avdiovizualna dela;
likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi;
arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedbeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in
krajinske arhitekture;
dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;
kartografska dela;
predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).

Naročnik lahko nadzoruje posel in daje navodila, če s tem ne posega v avtorjevo svobodo znanstvenega in
umetniškega ustvarjanja.
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Podjemna pogodba
Podjemno pogodbo ureja obligacijski zakonik.
S podjemno pogodbo se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne
stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa zavezuje, da mu bo za to plačal. Pri podjemni pogodbi
gre torej za enkratno izpolnitev obveznosti.
Podjemnik je dolžan izvršiti delo po dogovoru in po pravilih posla. Izvršiti ga mora v določenem času, če čas
ni določen, pa v času, ki je razumno potreben za take posle. Naročnik se zavezuje, da bo za opravljeno delo,
posel plačal podjemniku dogovorjen znesek. Plačilo mora biti torej določeno.
Podjemnik je pri opravljanju posla samostojen, naročnik pa mu lahko daje navodila. Podjemnik mora posel
opraviti osebno le, če se z naročnikom tako dogovorita. Sicer pa podjemnik lahko za izvršitev posla najame
podizvajalce. Kljub temu, če posel opravijo podizvajalci, pa za rezultat dela odgovarja podjemnik, ki se je z
naročnikom dogovoril za delo.
Naročnik in podjemnik pa ne smeta skleniti podjemne pogodbe, če obstajajo elementi delovnega razmerja.
Obvestilo o potrebi po sklenitvi pogodbe
Delodajalec je dolžan sporočiti Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje potrebo po opravljanju del na
podlagi podjemne pogodbe ali pogodbe o naročilu avtorskega dela. Delodajalec to stori na obrazcu Obvestilo
o potrebi po sklenitvi podjemne pogodbe ali pogodbe o naročilu avtorskega dela, ki je objavljen na spletni
strani Zavoda RS za zaposlovanje.
Obvestilo o potrebi po sklenitvi pogodbe mora vsebovati:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

opredelitev vrste pogodbe,
podatki o delodajalcu (ime, naslov in matična številka),
podatek o upravni enoti, v kateri se bo opravljalo delo,
podatek o številu oseb, s katerimi bo sklenjena pogodba,
opis dela,
pogoje za opravljanje dela,
navedbo trajanja dela,
podatek o višini plačila.

Obvestilo je lahko dostavljeno osebno, po pošti ali elektronsko, preko spletne strani zavoda.
Obvestilo o sklenitvi pogodbe
Delodajalec mora Zavodu RS za zaposlovanje dostaviti obvestilo o sklenjeni podjemni pogodbi ali pogodbi o
naročilu avtorskega dela na obrazcu Obvestilo o sklenitvi podjemne pogodbe ali pogodbe o naročilu avtorskega dela, ki je objavljena na spletni strani zavoda.
Obvestilo mora vsebovati podatke o:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

delodajalcu (ime, naslov in matična številka),
vrsti pogodbe,
osebi, ki je sklenila pogodbo (ime in priimek, EMŠO ter davčna številka),
statusu osebe, ki je sklenila pogodbo (zaposlena ali samozaposlena oseba, brezposelna oseba, prijavljena pri zavodu, drug status),
trajanju dela,
višini plačila.
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Obvestilo o sklenjeni pogodbi lahko organizacija oziroma delodajalec dostavi zavodu osebno, po pošti
ali elektronsko prek spletne strani zavoda najpozneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe.

Študentsko delo
Tudi t.i. študentsko delo je ena od možnosti dela v nevladnih organizacijah. Pri delu preko študentskega
servisa je podlaga za delo napotnica. Naročilo napotnice pred začetkom dela je pomembno, ker je drugače
delo študenta (oziroma dijaka) 'delo na črno' in v primeru nezgode ne bo mogel uveljavljati odškodnine.
Napotnico lahko naroči študent oziroma delodajalec. Za naročilo napotnice praviloma potrebujemo: priimek
in ime, člansko številko ali rojstni datum člana, naziv delodajalca, pri katerem bo član opravljal delo, vrsto
dela ter datum pričetka in zaključka dela.
Ob vrnitvi izpolnjene napotnice, študentski servis izda račun delodajalcu. V računu je praviloma zajeto (po
dogovoru s študentskim servisom to zaračuna študentski servis v ovkriu svoje storitve, lahko pa prispevek
plačuje delodajalec sam) tudi zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
Z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010) se opredeljuje mladinski sektor in
določata javni interes v mladinskem sektorju ter način uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju.
Izvajanje tega zakona temelji na načelih demokratičnosti, pluralnosti, integralnosti, medgeneracijske solidarnosti, enakopravnosti, nediskriminacije in pravičnosti, večkulturnosti, medkulturnega dialoga, prostovoljstva, spodbujanja zdravega življenjskega sloga, spoštovanja življenja in okolja ter sodelovanja nevladnih
organizacij pri upravljanju z javnimi zadevami.
Zakon prinaša tudi naslednje definicije:
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

»mladi« so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta;
»mladinski sektor« so področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in
mladinsko delo in so opredeljena v 4. členu tega zakona;
»mladinsko delo« je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru
katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje
kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na
prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve;
»mladinska politika« je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik z namenom spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti in ustreznih
podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja mladinskih organizacij, ki poteka v
sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij
ter strokovnimi in drugimi organizacijami;
»organizacija v mladinskem sektorju« je subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju, in je organizirana
kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet;
»mladinska organizacija« je avtonomno demokratično prostovoljno samostojno združenje mladih, ki
s svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje
njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično
usmeritvijo ter je organizirana kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali
kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s
tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju;
»organizacija za mlade« je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga;
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ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

»strukturirani dialog« je odprt, pregleden, dolgoročen, nenehen in sistematičen dialog med mladimi in
nosilci oblasti na državni in lokalni ravni v mladinskem sektorju;
»mladinska infrastruktura« je fizični prostor (zemljišče ali stavba oziroma del stavbe), namenjen predvsem mladim, za izvajanje mladinskega dela;
»mladinski program« je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija, in poteka med vrstniki
nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje večje število izvajalcev in aktivnih udeležencev;
»program za mlade« je program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo organizacije za mlade,
z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in organiziranost mladih, ter poteka
nepretrgano skozi večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev.

Področja mladinskega sektorja
Zakon opredeljuje področja mladinskega sektorja, ki se nanašajo na:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

avtonomijo mladih,
neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Uresničevanje javnega interesa
Javni interes na področju mladinskega sektorja se uresničuje z zagotavljanjem:
ˈˈ

ˈˈ

normativnih in drugih pogojev za razvoj področij mladinskega dela in vključevanja mladinskega vidika
v strategije, politike ter ukrepe, ki vplivajo na mlade in
finančne podpore mladinskim programom in programom za mlade, vključno s podporo mladinski infrastrukturi.

Nosilci javnega interesa
Zakon določa, da so nosilci javnega interesa v mladinskem sektorju država in samoupravne lokalne skupnosti ter na območjih, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, njihove
samoupravne narodne skupnosti.
Organ, ki je pristojen za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na državni ravni, je upravni
organ, pristojen za mladino.
Za sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju mladinske politike Vlada Republike Slovenije (v imenuje posvetovalno telo za mladino.
Organ, pristojen za mladino
Upravni organ, pristojen za mladino:
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

pripravlja predpise in ukrepe na področju mladinskega sektorja;
zagotavlja finančno podporo mladinskim programom in programom za mlade (v nadaljnjem besedilu:
programi v mladinskem sektorju);
skrbi za in izvaja nadzor nad uresničevanjem predpisov in ukrepov v mladinskem sektorju;
spremlja položaj mladih in učinke ukrepov v mladinskem sektorju;
sodeluje s pristojnimi organi in drugimi subjekti v mladinskem sektorju;
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ˈˈ

ˈˈ

sodeluje pri predstavljanju države v organih Evropske unije in Sveta Evrope ter na mednarodni ravni v
zadevah, ki se nanašajo na mladino, in
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Svet Vlade RS za mladino
Svet Vlade RS za mladino je posvetovalno telo Vlade, ki Vladi nudi pomoč pri odločanju o zadevah s področja
mladih in mladinskega sektorja.
Svet Vlade Republike Slovenije za mladino opravlja naslednje naloge:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj mladih v družbi;
spremlja in ocenjuje upoštevanje predlogov mladih na družbene spremembe;
predlaga ukrepe v mladinskem sektorju in spremlja uresničevanje interesov mladine v drugih politikah
na državni ravni;
obravnava predloge zakonov in drugih predpisov ter ukrepov vlade, ki se nanašajo na področje mladinskega dela, mladinskih politik in življenja mladih nasploh ter daje mnenje k predlogom zakonov;
razpravlja o aktualnih vprašanjih mladih in daje mnenje pristojnim institucijam o teh vprašanjih;
daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju mladine;
daje predloge in priporočila glede financiranja dejavnosti mladih;
obravnava trende programskih in finančnih načrtov mladinskih organizacij ter drugih organizacij, ki
sodelujejo v mladinskem sektorju;
daje vladi ter pristojnim ministrstvom predloge, pobude in priporočila za uresničevanje zaveze po
krepitvi mladinske razsežnosti v posameznih sektorskih javnih politikah;
spodbuja sodelovanje mladih v različnih posvetovalnih in soodločevalskih telesih na državni in lokalni
ravni.

Svet Vlade RS za mladino sestavlja enako število predstavnikov in predstavnic Vlade in organizacij v mladinskem sektorju.
Mandat članov Sveta je 4 leta.

Subjekti javnega interesa
Subjekti javnega interesa v mladinskem sektorju so:
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

mladinske organizacije,
organizacije za mlade, ki se organizirajo in delujejo v skladu z zakonom, na podlagi katerega so ustanovljene,
mladinski svet na državni ravni,
mladinski sveti na lokalni ravni.

Status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju
Za pridobitev statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju morajo organizacije v mladinskem sektorju izpolnjevati naslednje pogoje:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

da redno izvajajo mladinske programe oziroma programe za mlade;
da izkazujejo pomembnejše dosežke pri razvoju in povezovanju mladinskega dela in
da razpolagajo z ustreznimi materialnimi in človeškimi zmogljivostmi za delovanje.

Posebni pogoji za društva
Poleg splošnih pogojev mora društvo, ki želi pridobiti status v janem interesu v mladinskem sektorju izpolnjevati še naslednje pogoje:
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ˈˈ
ˈˈ

izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu v skladu z zakonom o društvih;
ma najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do
dopolnjenega 29. leta.

Posebni pogoji za mladinske organizacije, ki so sestavni deli druge pravne
osebe ,in sicer društva, zveze društev, politične stranke ali sindikata
Mladinska, organizacija, ki je sestavni del druge pravne osebe mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še
naslednje pogoje:
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

da ji je v temeljnem aktu zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju;
ima najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15.
do dopolnjenega 29. leta;
deluje v mladinskem sektorju neprekinjeno vsaj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa in
da je zadnji dve leti pretežno izvajala programe iz prve alineje prvega odstavka tega člena.

Posebni pogoji za druge pravne osebe zasebnega prava, in
sicer zasebne zavode, ustanove in zadruge
Mladinska organizacija, ki je organizirana kot zasebni zavod, ustanova ali zadruga, mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
ˈˈ
ˈˈ

deluje v mladinskem sektorju neprekinjeno vsaj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa in
je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljala za programe iz prve alineje prvega odstavka tega člena.

Nacionalni program za mladino
Nacionalni progam za mladino je temeljni programski dokument, ki v skladu s tem zakonom opredeljuje
prednostne naloge in ukrepe, ki so v javnem interesu v mladinskem sektorju.
Nacionalni program za mladino vsebuje:
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

programe,
finančni načrt s prikazom stroškov in virov,
nosilce,
pričakovane razvojne učinke in kazalnike merjenja učinkov,
obdobje in roke uresničevanja tega programa.

Nacionalni program za mladino sprejme Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade RS za obdobje
devetih let. Predlog Nacionalnega programa za mladino pripravi ministrstvo v sodelovanju z organizacijami
v mladinskem sektorju.
Na podlagi Nacionalnega programa za mladino vlada sprejme izvedbene načrte v skladu s sprejetim državnim
proračunom.
Za uresničevanje Nacionalnega programa za mladino so odgovorna pristojna ministrstva.
Vlada predloži vsaka tri leta državnemu zboru delno poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za mladino
z ovrednotenimi rezultati, po izteku obdobja veljavnosti Nacionalnega programa za mladino pa zaključno
poročilo. Državni zbor poročilo obravnava in se do njega opredeli.

Sofinanciranje programov v mladinskem sektorju
Programi v mladinskem sektorju se sofinancirajo na podlagi Nacionalnega programa za mladino.
Sofinanciranje se izvaja na podlagi javnega razpisa in javnega poziva.
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Javni razpis se uporabi takrat, ko je smotrno vnaprej določiti le merila za ocenjevanje in vrednotenje predlogov programov v mladinskem sektorju.
Javni poziv se uporabi za programe v mladinskem sektorju, ki jih izvajajo:
ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju,
mladinski sveti in
javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju.
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