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PROGRAM 

• Akti planinskega društva in Zakon o 

prostovoljstvu (ZProst)    

• Urejanje prostovoljskega dela (društvo-

prostovoljci; društvo-država) 

• Spremembe Zakona o društvih (maj 2011) 

• Resnica o odgovornosti za delo v društvu 

 

 

 

 

 



Akti društva in ZProst 

Dogovor s prostovoljcem (pogodba): 

• lahko je pisni ali ustni 

• pisna sklenitev je obvezna le,  
• če to zahteva prostovoljec, njegov zastopnik  ali 

društvo 

• če gre za prostovoljsko službo 

• če je prostovoljec mladoleten (potrebno tudi 

soglasje zastopnika) 

• pri napotitvah v tujino 

 

 

 

 



Akti društva in ZProst 

Evidenčni listi prostovoljcev: 

• podatki o prostovoljcu in njegovem delu 

• čas, kraj, področje in vrsto opravljanja 
prostovoljnega dela 

• spretnosti, znanja, ki jih je pridobil 

• število opravljenih ur 

 

Se vodi v elektronski ali fizični obliki. 

Hrani se 10 let od zadnjega vpisa. 



Akti društva in ZProst 

Potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu 

• se izda na zahtevo prostovoljca   

• vsebuje podatke o prostovoljcu, trajanju in 

količini dela, opis dela 

• na zahtevo prostovoljca tudi pridobljene 

spretnosti in znanja 

 



Akti društva in ZProst 

• Zagotoviti aktivno sodelovanje pri 

odločanju v zadevah, ki vplivajo na 

prostovoljsko delo? 

• Kateri organ bo pristojen za odločanje o 

zahtevi prostovoljca za izpolnitev 

obveznosti? 

 

 



Akti društva in ZProst 

• Povrnitev dogovorjenih stroškov 

– potni stroški, stroški prehrane, nastanitve 

– nadomestilo za uporabo lastnih sredstev: 
• če gre za sredstva, ki so značilna/nujna za 

opravljanje prostovoljnega dela in so kot taka 
določena v predpisih, ki urejajo delovna razmerja 
ali v posebnih predpisih in internih aktih društva 

• dejanski stroški ali pavšalni znesek  na podlagi 
izračuna realnih stroškov – največ 289,62 
EUR/leto 

•    

 

 



Akti društva in ZProst 

 Priglasitev v vpisnik prostovoljskih organizacij: 

• pravna oseba zasebnega prava 

• nepridobitna 

• osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo 
prostovoljstva (družbeno koristno, krepi 
solidarnost, družbena povezanost, razvoj 
človeških zmožnosti…) 

• zagotavlja in usposablja prostovoljce ALI se v 
okviru njene dejavnosti izvaja prostovoljsko delo 
v dobro drugih ali splošno korist 

 

 



ZRprost in delo društva 

 

• Prostovoljno delo ni mogoče na delih, za 

katere je posameznik zaposlen 

• Letno poročilo o prostovoljstvu (število 

dogovorov, kraj dela, skupno število ur…). 

Odda se skupaj z letnim poročilom 

• Usposabljanje prostovoljca: seznanitev z 

organizacijo, z načinom prostovoljnega 

dela, z njegovimi pravicami in obveznostmi 

 



ZProst in delo društva 

 

• Zagotavljanje mentorstva, če je to 
potrebno glede na naravo dela ali če 
prostovoljec izrazi potrebo 

• Društvo lahko zagotavlja prostovoljce tudi,  
drugi nepridobitni organizaciji zasebnega 
prava ali nepridobitnemu izvajalcu javne 
službe  -> sklenitev sporazuma o 
izvrševanju pravic in obveznosti do 
prostovoljcev 

 

 

 



ZProst in delo društva 

 

• Društvo zagotavlja varnost prostovoljskega dela 

• Mladoletni prostovoljci: opravljajo samo 

prostovoljno delo, ki prispeva k njihovem 

razvoju, ne ogroža zdravja in je primerno 

starosti. Dogovor je v pisni obliki 

• Možnost podelitve letne nagrade za izjemne 

dosežek, če ima društvo v splošnem aktu 

vnaprej določena merila, postopek in kriterije za 

izbor 

 

 

 



Financiranje prostovoljskih 

organizacij 

• Pri dodelitvi javnih sredstev državnega 
proračuna na področjih kjer delujejo 
prostovoljske organizacije: min 10% je 
namenjenih za  
– dejavnosti prostovoljskih organizacij 

– dejavnosti razvoja prostovoljstva 

• Občine lahko določijo takšne programe in 
zagotovijo sredstva 

• Prostovoljno delo se šteje kot lastni delež 
sofinanciranja na javnih razpisih 

 



Spremembe Zakona o društvih 

• Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

društvih (ZDru-1B) – Ur. l. RS št. 39/2011 

 

• Društvo ima lahko dva zastopnika, če tako določi 

statut. Zastopanje je lahko posamični ali skupno 

• (Ponovna) možnost skrajšanega imena. 

Skrajšano ime vsebuje besedo društvo, 

združenje, klub ali družina 

 

 

 



Spremembe Zakona o društvih 

•   Obravnava pritožb članov društva: 

– vsak član lahko izpodbija odločitev organov 

društva v roku enega leta od sprejema 

– če društvo o pritožbi ne odloči v roku treh 

mesecev od prejema pritožbe, se šteje, da je 

pritožba zavrnjena 

– društvo samo določi kdo odloča o pritožbi 

 

 



Spremembe Zakona o društvih 

• Društvo ima lahko podružnice, če tako 

določa statut 

• Javna objava letnih poročil na AJPES 

• Podrobnejši kriteriji za podelitev statusa 

društva v javnem interesu – kaj pomeni 

doseganje pomembnejših dosežkov?  

 

 

 



Odgovornost za upravljanje in 

delovanje 

• Odgovornost za zakonito delovanje 

 

• Na podlagi zakona odgovarjajo: 
– organizacija sama, 

– odgovorna oseba (običajno predsednik društva, direktor 

zavoda…) 

   

 

 



Odgovornost za upravljanje in 

delovanje 

Primer -1: 

 

• z globo od 420 do 16.500 EUR se za prekršek 

kaznuje društvo, ki opravlja dejavnost, ki ni 

določena s temeljnim aktom  

 

• z globo od 42 do 1.000 EUR se za (isti) prekršek 

kaznuje tudi odgovorna oseba društva 

 

 

 



Odgovornost za upravljanje in 

delovanje 
Primer -2: 

 

• z globo od 834 do 16.691 EUR se za prekršek 
kaznuje ustanova, če ne vodi poslovnih knjig v 
skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih 
knjig in izdelavo računovodskih poročil za 
zavode 

 

• z globo  208 do 1.000 EUR se za (isti) prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba ustanove 

  

 

 



Odgovornost za upravljanje in 

delovanje 

Odškodninska odgovornost 

 

• Organizacija odgovarja za škodo, ki jo njen 

organ povzroči tretji osebi pri opravljanju ali v 

zvezi z opravljanjem svojih funkcij 

 

• Organizacija pa ima pravico zahtevati povrnitev 

plačanega zneska od tistega, ki je škodo 

povzročil namenoma ali iz hude malomarnost  

 

 



Odgovornost za upravljanje in 

delovanje 

Odškodninska odgovornost članov poslovodstva 

 

• Če upniki v stečajnem postopku niso dosegli 

polnega plačila ker poslovodstvo: 
– ni pravočasno opravilo dejanj po Zakonu o finančnem 

poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 

prenehanju; priprava poročila finančnega prestrukturiranja, 

pravočasno predlagala stečaj 

– ni enako obravnavalo upnikov, ko je bilo društvo insolventno 

(npr. izplačalo plače samo nekaterim zaposlenim…) 

   

 

 



Odgovornost za upravljanje in 

delovanje 

Odgovornost za obveznosti društva: 

 

• Odgovarjajo odgovorne osebe društva (ne nujno 
zastopnik!), ki  

– so v svojo korist ali korist koga drugega zmanjšale premoženje 
društva ali  

– s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo 
obstoječo ali novoustanovljeno pravno osebo ali fizično osebo 
preprečile povečanje premoženja 

– čeprav so vedele, da društvo ne bo moglo poravnati obveznosti 
tretjim osebam 

   

 

 



Odgovornost za upravljanje in 

delovanje 

Primer-1 : 

 

• Člani izvršnega odbora sklenejo, da 
planinsko društvo konec leta izplačilo 
članom društva visoke nagrade za 
prizadevno delo v društvu, hkrati pa vedo, 
da zaradi tega društvo ne bo imelo zadosti 
sredstev za plačilo prejetih računov ali za 
izpolnitev pogodbenih obveznosti 

 

 

 



Odgovornost za upravljanje in 

delovanje 

Primer-2 : 

 

• Blagajnik planinskega društva izve za 
možnost pridobitve sredstev za društvo, a 
nato prepriča financerja/naročnika, da 
sredstva raje izplača drugemu društvu, 
kjer je predsednik društva njegova 
žena..društvo pa nato ne more poravnati 
svojih že sprejetih obveznosti 

 

 

 



  

 

Vprašanja? 


