Priporočilo kulturnim društvom in zvezam.
Kaj nam nalaga novi Zakon o nevladnih organizacijah?
Zakon o društvih (ZDru-1-UPB2) ostaja veljaven, v delu, ki opredeljuje delovanje v javnem
interesu velja Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK).
Za društva, ki že imajo status delovanja v javnem interesu (na presečni dan 14.4.2018) je
skladno z Zakonom o nevladnih organizacijah (ZNOrg) najpogosteje potrebno dopolnilo
temeljnega akta, da bo zagotovljen pogoj neprofitnosti, ko se v primeru prenehanja društva
premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo (NVO) s podobnim namenom delovanja ali
na pravno osebo javnega prava. To naredite ob prvi spremembi akta, rok ni postavljen.
Do 31.3.2019 pa se opredelitev neprofitnosti in opisanega prenosa premoženja uredi z izjavo
na predpisanem obrazcu, ki jo predložite pristojnemu ministrstvu.
Društva lahko za status delovanja v javnem interesu zaprosijo po dveh letih delovanja.
Lahko se pripojijo drugi NVO, ki ima ta pogoj izpolnjen in dobijo status že prej. Pogoji,
pravice in obveznosti, obrazci in način poročanja so na spletni strani Ministrstva za
kulturo:
http://www.mk.gov.si/si/storitve/postopki/statusi_in_pravice/pridobitev_statusa_nevla
dne_organizacije_v_javnem_interesu/
Obrazec: Vloga za podelitev statusa NVO v javnem interesu - obrazec

Za društva, ki nimajo statusa organizacije, ki deluje v javnem interesu in za zavode, ki delujejo
neprofitno, so npr. prostovoljske organizacije in nimajo tega zavedenega v svojih
aktih, priporočamo, da ob prvi priložnosti opredelijo neprofitnost oz. uskladijo temeljne akte
(Statute), sicer ne bodo obravnavani kot NVO po ZNOrg in se ne bodo mogli prijaviti na
določene javne razpise, katerih pogoj je status NVO po ZNOrg.
To ne pomeni, da morajo vsi zavodi oz. društva spremeni svoje akte. akšne obveznos ZNVO
nima. udi če je zavod prostovoljska organizacija velja isto, saj jim Zakon o prostovoljstvu ne
nalaga, da morajo biti NVO.
Bodo pa akte spremenili tisti zavodi in društva, ki bodo želeli bi NVO (npr. zaradi prijave na
razpise za NVO, za potrebe pridobitve statusa NVO v javnem interesu, itd.).
Za več podrobnosti, priporočamo brezplačno izobraževanje v Ljubljani, 20.11.2018, od 12.30 do
15.00 ure: http://www.asociacija.si/si/2018/10/24/delavnica-kaj-prinasa-zakon-o-nevladnihorganizacijah/ Organizira: Asociacija; Predava: Matej Verbajs, univ. dipl. pravnik;
Prijave do 13.11.2018 na: info@asociacija.si
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