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POVZETEK
Nepridobitne organizacije so organizacije, katerih osnovni namen ni ustvarjanje dobička, pač
pa zagotavljanje nekaterih javnih dobrin. Nepridobitne organizacije pridobivajo sredstva iz
drţavnih sredstev, trţnih aktivnostih in donacij. Temeljni nalogi teh organizacij sta pomoč
drugim ljudem in zagotavljanje storitev, ki so pomembne za širšo druţbo. V diplomskem delu
poleg nepridobitnih organizacij obravnavam tudi pojem donacij, ki je eden izmed virov
financiranja v tovrstnih organizacijah. Na podlagi ankete v empiričnem delu diplomskega dela
sem ugotovila, da posamezniki in podjetja svoja sredstva namenjena donacijam donirajo brez
namena vračila. Ta ugotovitev potrjuje dobrodelnost in filantropijo, ki je prisotna na
slovenskih tleh.
Potrebno je zavedanje, da delovanje nepridobitnih organizacij koristi širši druţbi, saj bi bili
posamezniki brez njih prikrajšani za številne pravice. Nepridobitne organizacije so tiste, ki se
zavzemajo za pomoč in zagotavljanje storitev, ki jih pridobitni sektor noče ali ne more
zagotavljati širši druţbi. Ker se nepridobitne organizacije financirajo na različne načine, ena
od oblik financiranja pa poteka preko donacij, sem v empiričnem delu diplomske naloge
izpostavila tudi dvom v namembnost doniranih sredstev. Ugotovitve glede zaupanja v
nepridobitne organizacije so zelo negativne. Precejšnji del vprašanih nepridobitnim
organizacijam ne zaupa, ker so ţe slišali, da pogosto prihaja do zlorab doniranih sredstev, kar
pomeni, da dobršen del sredstev pogostokrat ni namenjen svojemu prvotnemu namenu.

KLJUČNE BESEDE
-

Nepridobitna organizacija
Donacija
Sponzorstvo
Prostovoljstvo
Financiranje
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SUMMARY
DONATIONS IN THE NONPROFIT ORGANIZATIONS
Non-profit organizations are organizations whose primary purpose is not profit but to provide
some public goods. Non-profit organizations raise funds through State resources, from
marketing activities and from donations.The primary purpose of these organizations is to
help other people and provide services that are relevant to the wider society. In addition to
the theme of non-profit organizations the part of this thesis is also the concept of donations,
which are one of source of funding of non profit organizations. Based on the surveys I
have found out that the individuals and the companies donate their funds without any
intention to get them back. This finding confirms that charity and philanthropy are highly
involved in the Slovenian territory.
We need to realize that the operation of non-profit organizations benefit the social
community in general. Without them many individuals would be deprived of many rights.
Non-profit organizations are those which are committed to provide assistance and services
which are not provided by the profit sector; because profit sector is unwilling or unable to
provide the wider society. The non-profit organization are financed in different ways, but
one of the part
is done through donations . In the empirical part of my thesis I am also
talking about doubut regarding the unintended use of donated funds. Findings about the
trust in the non-profit organizations are very negative. A considerable part of the
respondents do not trust the non-profit organizations because they have heard that often
comes to abuse of donated resources, which means that the biggest part of resources are
not given to their original purpose.

KEYWORDS
- Non-profit organization
- Donation
-Sponsorship
-Volunteering
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1 UVOD

Nepridobitne organizacije postajajo v sodobni druţbi vse pomembnejši druţbeni sektor, ki
zajema različne dejavnosti. Te dejavnosti pa so pomemben dejavnik za delovanje druţbe, saj
gre za institucije, ki so namenjene pomoči drugim ljudem. Za sodobne druţbe je značilno, da
jih sestavlja veliko organizacij. Te je mogoče razdeliti v skupine po različnih kriterijih,
najpomembnejši so po vrsti dejavnosti, ciljih in velikosti članstva. Smisel obstoja
nepridobitnih organizacij je v delovanju v splošno druţbeno korist, zato so v druţbi nujno
potrebne. Zagotavljajo nam tako storitve kot materialne dobrine, katerih pridobitne
organizacije ne morejo oziroma nočejo zagotavljati, ker pri tem ni mogoče doseči ustreznega
dobička.
Posebnost nepridobitnih organizacij je v pridobivanju vira financiranja, ki se izraţa na več
načinov, preko javnih sredstev, trţnih virov in donacij. Donacija je podaritev neke storitve,
denarnih sredstev ali materialne dobrine, brez namena vračila sredstev. Velik pomen pri
donacijah pridobiva beseda filantropija. Seveda pa tu nastaja tudi velik problem, ki se kaţe
med razmejevanjem sponzorstva in donatorstva. Če gre za donatorja, ki ţeli, da ga omenijo v
sredstvih javnega obveščanja, ne gre več za donatorstvo, temveč za sponzorstvo. Sponzor je
tisti, ki ponudi pomoč, vendar v zameno ţeli, da se mu sredstva, ki jih je namenil organizaciji,
na nek način vrnejo. Donator, ki nameni pomoč v katerikoli obliki, naj ne bi v zameno ţelel
ničesar.
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2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE DIPLOMSKE NALOGE
Namen diplomske naloge je ugotoviti brezpogojnost donacij in dvom v namembnost
doniranih sredstev nepridobitnim organizacijam.
Cilj diplomskega dela je analizirati odnos druţbe do donacij v nepridobitnih organizacijah in
ugotoviti razloge za tovrstna dejanja posameznikov in podjetij ter na podlagi teoretičnih
spoznanj ovrednotiti pojme, kot so nepridobitna organizacija, donacija, prostovoljstvo,
sponzorstvo in donatorstvo.
Diplomsko delo opredeljuje delitev nepridobitnih organizacij, razloge za donatorstvo in davčne
vidike donacije, opredeljuje udeleţence v nepridobitnih organizacijah, preučuje donacije in
nepridobitne organizacije ter analizira anonimno anketo in postavljene hipoteze.

Osnovne trditve, ki jih ţelim preveriti, so:
H1: Podjetja donirajo sredstva z namenom obveznosti vračila v raznih oblikah, kot so objava
donatorja v sredstvih javnega obveščanja, s strateškim namenom, predvsem pa z namenom
doniranja sredstev za uveljavljanje olajšave pri plačilu davka na dobiček.
H2: Donacija posameznika je brezpogojna, brez obveznosti vračila ali nasprotne storitve ne
glede na način doniranih sredstev.
H3: Podjetja in posamezniki so v večini izgubili zaupanje v delovanje nepridobitnih
organizacij in v večini podvomili v namembnost doniranih sredstev ne glede na to, kateri
nepridobitni organizaciji so donirali.

2.1 METODOLOGIJA IN OMEJITVE DIPLOMSKE NALOGE
Pri pisanju diplomske naloge so uporabljene metode in tehnike pisanja, ki so deskriptivne
narave (opisna metoda s poudarkom na pregledu in uporabi strokovne domače in tuje
literature ter člankov pridobljenih s svetovnega spleta), analiza, statistična obdelava podatkov
in interpretacije rezultatov s pomočjo grafikonov in tabel.
Pri študiju domače in tuje literature sem naletela na več opredelitev pojma nepridobitne
organizacije. Nekateri jih imenujejo nepridobitne, drugi neprofitne in tretji nedobičkonosne
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organizacije. Ker gre za medsebojno enakovredne izraze, sem v diplomski nalogi uporabljala
izraz nepridobitne organizacije.

2.2 STRUKTURA DIPLOMSKE NALOGE
Diplomska naloga je vsebinsko sestavljena iz štirih poglavij. V uvodnem delu sta
predstavljena tematika in namen diplomske naloge. Uvodnemu delu sledi opredelitev pojma
nepridobitne organizacije, kjer sta zajeta bistvo in namen njegovega delovanja. Sledi delitev
in vrste nepridobitnih organizacij ter zanimivost na področju financiranja in zaposlenih v
tovrstnih organizacijah.
Opredeljeni so tudi pojmi, kot so donacije, prostovoljstvo in sponzorstvo. Pomembno
podpoglavje v diplomski nalogi so razlogi za donatorstvo in davčni vidiki donacije, pri čemer
se donacije ne obravnava kot davčno priznanega odhodka, pač pa se donirana sredstva lahko
upoštevajo kot davčna olajšava. Teoretični del diplomskega dela je razdelan na opredelitev
pojmov, ki so pomembni za nadaljnje razumevanje vsebine. Predstavljena so razna avtorska
razmišljanja in mišljenja ter dejstva o nepridobitnih organizacijah in donacijah.
Teoretičnim izhodiščem sledi empirični del diplomske naloge. Opravljena je bila anketa v
obliki anketnih vprašalnikov dveh vrst. Prva je bila namenja fizičnim osebam, druga pa
pravnim osebam. Anketa je bila opravljena na področju Gorenjske. Odgovori na zastavljena
vprašanja pa so grafično in vsebinsko predstavljeni in iz teh podatkov je razvidno, da so
zastavljene hipoteze ovrednotene v poglavju o preverjanju hipotez.
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3 NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE

3.1 ALTERNATIVNA POIMENOVANJA
V literaturi ne najdemo enotne opredelitve oziroma izraza za nepridobitne organizacije. Zanje
se pojavljajo različna pojmovanja oziroma opredelitve. Večina opredelitev v glavnem
poudarja, da gre za organizacije, katerih temeljni cilj ni doseganje dobička. Tako lahko v
predpisih in literaturi zasledimo različna pojmovanja nepridobitne organizacije, kot so
neprofitne organizacije oz. neprofitni sektor, tretji sektor, volonterske oz. prostovoljne
organizacije, nevladne organizacije, civilnodruţbene organizacije, nedobičkonosne
organizacije, neodvisne organizacije, dobrodelne organizacije itd. V diplomski nalogi bom
uporabljala termin nepridobitne organizacije.

3.2 DELITEV ORGANIZACIJ
Današnjo razvito druţbo sestavlja veliko organizacij. Za sodobne drţave s prevladujočim
kapitalističnim načinom gospodarjenja je glede na nekatere kriterije, predvsem glede na
način delovanja, cilje, ki naj bi jih dosegle, učinke, ki naj bi jih njihovo delovanje imelo, način
pridobivanja in uporabe sredstev, uveljavljena razdelitev na tri področja (Kavčič in Smodej,
2003, str. 5):
-

-

-

Trţni sektor, ki obsega dejavnosti, ki poslujejo na trgu. Trţni sektor lahko opredelimo
tudi kot zasebni sektor, privatni sektor, dobičkonosni (profitni) sektor. Glavni namen
je ustvarjanje dobička za lastnike kapitala. Tipična organizacija, ki posluje v trţnem
sektorju, je podjetje oziroma gospodarska zdruţba. Na trgu kupujejo, kar potrebujejo,
in prodajajo svoje izdelke in/ali storitve.
Javni sektor, kamor sodijo organizacije oziroma ustanove, ki jih vzpostavlja,
organizira, usmerja in preteţno financira drţava. Javni sektor lahko opredelimo tudi
kot drţavni sektor ali vladni sektor in v nekoliko starejši literaturi tudi neprofitni
sektor. Njihov glavni namen ni ustvarjanje dobička. Javni sektor obsega zlasti drţavno
upravo, javno upravo, javne gospodarske in negospodarske druţbe. Javne
gospodarske druţbe so predvsem javna podjetja na področju prometa, energetike,
komunalnih dejavnosti itd. Negospodarske sluţbe pa so predvsem sluţbe za vzgojo in
izobraţevanje, zdravstvo, znanost, socialno varstvo, kulturo itd.
Tretji sektor, ki je novejšega datuma, se najbolj povezuje z javnim sektorjem. Gre za
organizacije oziroma ustanove, ki so namenjene za pomoč drugim ljudem, ne da bi pri
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tem imeli tisti, ki pomagajo, kakšno osebno materialno korist. Te organizacije niso
organizirane z namenom ustvarjanja dobička za svoje lastnike, z javnim sektorjem pa
ga povezuje tudi to, da se do neke mere ukvarja z dejavnostmi, ki jih sicer opravlja
tudi javni sektor. Od javnega sektorja ga loči zlasti to, da vpliva vlade na delovanje
organizacij v tretjem sektorju sploh ni ali pa je ta sorazmerno majhen. Razlika pa je
tudi v financiranju, saj tretjega sektorja ne financira vlada ali pa je njen deleţ
sorazmerno nepomemben. Sredstva za delo pridobiva iz zasebnih donacij in
prostovoljnega dela.
Slika 1: Delitev organizacij

ORG. MED TRETJIM IN
JAVNIM SEKTORJEM
-

ORG. MED TRETJIM IN
ZASEBNIM SEKTORJEM

stanovanjske zadruge
kvazi nevladne organizacije
itd.

-

Vir: Hudson (1999, str. 10)

5

kooperative
vzajemne zavarovalnice
itd.

Na Sliki 1 se organizacije delijo na javni sektor (javno zdravstvo, javno šolstvo itd.), zasebni
sektor (gospodarske druţbe, samostojni podjetniki itd.) in tretji sektor (društva, cerkve,
poklicne organizacije, sindikati itd.). Organizacije med tretjim in javnim sektorjem so
stanovanjske zadruge in kvazi nevladne organizacije, organizacije med tretjim in zasebnim
sektorjem pa kooperative in vzajemne zavarovalnice. Ker obstaja več moţnih delitev, se
organizacije delijo tudi na
pridobitne
in
nepridobitne
organizacije.
Razlikovanje med
nepridobitnimi
je pomembno za
vloge
organizacij v
Pridobitne

pridobitnimi in
organizacijami
razumevanje
nepridobitnih
druţbi.
in

nepridobitne
organizacije
se morajo razlikovati zlasti po svojem namenu in smislu obstoja. Vloga nepridobitne
organizacije je spodbujati razvoj pluralnega sistema blaginje in ohranjati ravnovesje, ki ga
izrazita usmerjenost v trg in birokratsko delovanje socialne drţave nenehno ruši. Le-ta mora
uravnovesiti svoje delovanje, predvsem mora kot protiuteţ izraziti trţni usmerjenosti
pridobitnih organizacij in spodbujati ustanavljanje nepridobitnih organizacij. Nepridobitne
organizacije se od pridobitnih razlikujejo po poslanstvu, merjenju izidov in načinu strateškega
delovanja (Ovsenek in Ambroţ, 1999, str. 110).
Bates (1998, str. 569–570) pravi, da je za razumevanje vloge nepridobitnih organizacij v
druţbi pomembno razlikovanje nepridobitnih organizacij od pridobitnih. Nepridobitne
organizacije loči od pridobitnih predvsem po njihovem namenu. Poleg tega so praviloma
oproščene davkov, lahko zbirajo sredstva, komunicirajo z javnostjo po niţjih stroških, deleţne
so podpore medijev v obliki brezplačnega oglasnega prostora, kar jim omogoča promocijo
njihovega dobrega namena in občasno tudi iskanje potencialnih vlagateljev.
Za nepridobitne organizacije je značilno, da njihov nastanek in razvoj temeljita na idejah
človekoljubja, kar vključuje prostovoljstvo, dobrodelnost in altruizem posameznikov, ki
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pomeni psihično dispozicijo oziroma pripravljenost ţrtvovati se za druge. Zdruţujejo se v
nepridobitne organizacije s ciljem vplivati na izboljšanje delovanja druţbenega okolja in
omilitev njegovih problemov. Človekoljubje, ki ga utelešajo številne nepridobitne organizacije,
je v bistvu temelj oblikovanja socialnega kapitala, ki pomeni graditev zaupanja in vzajemnosti
v sodobnih demokratičnih in trţnih druţbah, da lahko te učinkovito delujejo. Za nepridobitni
sektor je značilno tudi, da je namen nepridobitnega sektorja izboljševanje delovanja
nekaterih segmentov sedanjega druţbenoekonomskega sistema, predvsem odpravljanje
vzrokov, ki povzročajo različne druţbene probleme in nepravičnosti. Za nepridobitni sektor je
za financiranje njegovega delovanja predvsem v preteklosti veljalo, da temelji na
prostovoljnih donacijah. V tem se tudi razlikuje od pridobitnega sektorja, ki se financira
preteţno s trţnimi dejavnostmi, in vladnega sektorja, ki za svoje financiranje uporablja
preteţno različne prisile (davke itd.). Pri svojem delovanju se naslanja predvsem na ideje
individualizma in pluralizma, kar je značilno za delovanje pridobitnega sektorja, in ne toliko na
ideje enakosti in pravičnosti, ki so značilne za vladni sektor. Sledenje idejam individualizma in
pluralizma tudi razlikuje nepridobitni sektor od vladnega sektorja. Z delovanjem nepridobitnih
ustanov je namreč individualnim izbiram, ki so v bistvu pluralistične, omogočeno, da postajajo
del druţbenih preferenc (Pevcin, 2010, str. 178) .

3.3 OPREDELITEV NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ
Organizacija, katere cilj je zagotavljati druţbeno ţelene storitve in proizvode brez namena
ustvarjati dobiček, je nepridobitna organizacija. Ta izraz se nanaša na vladne in druge
nepridobitne organizacije, vendar pa je v oţjem smislu mišljeno predvsem na druge
nepridobitne organizacije. To so šole, univerze, bolnice in druge organizacije za varovanje
zdravja, prostovoljne organizacije, verske skupnosti, društva, politične stranke itd. (Douglas,
1995, str. 2).
Antony in Young (1988, str. 49) navajata, da je nepridobitna organizacija tista, katere cilj je
nekaj več kot ustvarjanje dobička za svoje lastnike. Herzlinger in Nitterhous (2001, str. 289)
pa pravita, da se med nepridobitne organizacije prištevajo vse organizacije, ki so oproščene
plačevanja davkov in katerih osnovni namen je koristiti druţbi. Po Rusu (1994, str. 959) je
nepridobitna organizacija skupni pojem za javno upravo, druţbene dejavnosti in prostovoljne
dejavnosti in prostovoljne organizacije, ki poslujejo brez dobička ali pa z njim, vendar cilj
njihovega poslovanja ni dobiček; če pa do njega pride, se z njim ne razpolaga po svobodni
presoji, ampak se le-ta vlaga nazaj v dejavnost organizacije in sluţi kot sredstvo za razširitev
te dejavnosti ali pa za dvig kakovosti storitev.
Sledenje idejam individualizma in pluralizma tudi povzroča drugačno opredelitev pojma javne
dobrine, ki naj bi jih zagotavljale nepridobitne organizacije, in sicer se nepridobitne
organizacije v praksi izogibajo zagotavljanju univerzalnih in obveznih javnih dobrin, kot to
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počne vladni sektor, ampak opredeljujejo javne dobrine kot pripravljenost posameznikov,
podjetij, vladnega sektorja in drugih ustanov v druţbi za donacije, prostovoljstvo ali
sodelovanje z nepridobitnimi organizacijami, kar omogoča uresničitev njihovih namenov.
Nepridobitne organizacije so sredstvo druţbenega sodelovanja posameznikov in so tako
bistvo druţbe same. Namreč, nepridobitne organizacije so prostovoljne zdruţbe
posameznikov, ki se odločijo, da bodo delovali kolektivno pri uresničevanju ciljev, ki se jim
zdijo pomembni, kar omogoča njihovo trajno delovanje. S tem nepridobitne organizacije
omogočajo izraţanje ustvarjalnosti posameznika, hkrati pa se s tem ustvarjajo neke druţbene
mreţe, ki so pomemben element socialnega kapitala druţbe (Pevcin, 2010, str. 178) .
Po Pevcinu (2010, str. 175) je bistvo nepridobitnega sektorja ta, da namen njegovega
delovanja ni ustvarjanje dobička. To seveda ne pomeni, da ustvarjeni prihodki in dobiček niso
pomembni za delovanje organizacij tega sektorja, saj so to sredstva za dosego ciljev teh
organizacij, vendar pa ne cilj sam. Sredstva in prihodke za svoje delovanje pridobiva iz
številnih virov, v preteklosti pa so bile dejansko najpomembnejše prostovoljne donacije
posameznikov, predvsem pridobitnega sektorja. Glavni namen delovanja nepridobitnega
sektorja je zagotavljanje nekaterih javnih dobrin, kar je podobno, kot počne drţavni aparat,
vendar velja omeniti, da strogo gledano nepridobitni sektor ni del vladnega sektorja. Tako je
nepridobitni sektor dejansko posledica razvoja demokratičnega druţbenega in kapitalističnega
gospodarskega sistema, ki je nastal kot posledica odpravljanja trţnih nepopolnosti in
nepopolnosti vladnega sektorja pri zagotavljanju nekaterih dobrin ter izpolnjevanju nekaterih
potreb prebivalstva.
Nepridobitni sektor delimo na nepridobitne organizacije, ki zadovoljujejo predvsem potrebe
članov nepridobitne organizacije. Med te organizacije spadajo različna profesionalna in
interesna zdruţenja, politične organizacije, kooperativne in vzajemna zdruţenja ter sindikati.
Drugi tip organizacije v nepridobitnem sektorju so nepridobitne organizacije, ki izpolnjujejo
predvsem širše potrebe skupnosti. Med te organizacije spadajo različne verske organizacije,
organizacije, ki zagotavljajo storitve, kot so šole, bolnišnice, muzeji itd. Sem spadajo tudi
različne nevladne organizacije, ki poskušajo prikazati nekatere probleme v druţbi in/ali
vplivati na spremembo veljavne druţbene ali gospodarske zakonodajne ureditve. V zadnjem
času postajajo najpomembnejši vir njihovega financiranja plačila za opravljene storitve in
različne komercialne dejavnosti, ki čedalje bolj nadomeščajo vladno financiranje, medtem ko
so postale donacije z agregatnega vidika ţe precej zanemarljive (Pevcin, 2010, str. 177).
Obstajajo tri najpomembnejše druţbene koristi obstoja nepridobitnega sektorja. Prva je
povečanje inovativnosti v druţbi, ki ga povzroča uresničevanje ciljev, ki jih pridobitni ali vladni
sektor zaradi političnih in poslovnih omejitev sicer ne bi uresničevala. Druga najpomembnejša
druţbena korist obstoja nepridobitnega sektorja je oblikovanje druţbenih mreţ in slogov
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vedenja, zadnja, tretja druţbena korist pa je zmanjševanje odtujenosti in občutka nemoči
nekaterih posameznikov in druţbenih skupin (Pevcin, 2010, str. 178).
V nepridobitnih organizacijah se plače managerjev ne večajo glede na zvišan dobiček, kot je
ponavadi v pridobitnih podjetjih. Različni avtorji nepridobitne organizacije ločijo glede na
sestavo nepridobitne organizacije, po kriterijih sredstev financiranja, po obsegu kontrole s
strani drţave in glede na svojo misijo oziroma namen: zadovoljiti določene potrebe ali
izboljšati določeno stanje. Sem spadajo področje duševnega in telesnega zdravja, vera,
pravica manjšin, preprečevanje zlorabe otrok, pomoč invalidom, pomoč materam
samohranilkam idr. (O´Neill, 1989, str. 2–122).
Nepridobitne organizacije torej pridobivajo vire iz donacij, drţavnih sredstev in trţnih
aktivnosti. Cilj nepridobitnih organizacij ni ustvarjanje dobička, pač pa zagotavljanje nekaterih
javnih dobrin.

3.4 VRSTE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ
Nepridobitne organizacije lahko delujejo v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah: zavodi,
ustanove in društva. Najbolj tipična in najbolj razširjena oblika opravljanja nepridobitnih
organizacij je zavod. Delovanje zavodov predpisuje Zakon o zavodih (Ul. RS, št. 45I/1994), ki
definira zavod kot organizacijo za opravljanje dejavnosti s področja vzgoje in izobraţevanja,
znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega, invalidskega in socialnega
zavarovanja in drugih dejavnosti, katerih cilj delovanja ni ustvarjanje dobička. Seveda pa to
ne pomeni, da zavod ne sme poslovati z dobičkom – če do tega pride, ga mora nadalje
investirati v razvoj svoje dejavnosti.
Naslednja pravnoorganizacijska oblika delovanja nepridobitnih organizacij so ustanove.
Ustanova je pravna oseba zasebnega prava, katere namen ustanovitve mora biti splošno
koristen ali dobrodelen in predvidoma tudi trajne narave. Ločimo dva temeljna namena
ustanove:
- Ustanova je ustanovljena za namene delovanja na področjih znanosti, kulture, športa,
vzgoje, izobraţevanja, zdravstva, otroškega, invalidskega in socialnega varstva,
varstva okolja, naravnih vrednot, kulturne dediščine in verskih namenov;
- Drugi, dobrodelni namen, določa, da je ustanova ustanovljena z namenom pomagati
osebam, ki so potrebne pomoči.
Naslednja in tudi zadnja pravnoorganizacijska oblika nepridobitnih organizacij je društvo. Tu
se zdruţujejo fizične osebe prostovoljno in samostojno zaradi skupnih interesov. Bistvo
društva je v prostovoljnem članstvu vsakega posameznika, hkrati pa društvo ne sme
opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti (Moţina et al., 2002, str. 699).
Na tem področju vlada RS predlaga sprejem novega Zakona o negospodarskih javnih
sluţbah, s katerim bi ukinila veljavni Zakon o zavodih (Ul. RS, št. 45I/1994). V Sloveniji smo v
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letu 1998 izvedli prvo reformo javnih sluţb na področju negospodarskih sektorjev, ko je s
prehodom na novi ustavni in politični sistem prišlo do ukinitve sistema svobodne menjave
dela na področju tedanjih dejavnosti posebnega druţbenega pomena, s tem pa tudi do
ukinitve institucije samoupravnih interesnih skupnosti ter organizacij zdruţenega dela, ki so
opravljale dejavnosti posebnega druţbenega pomena kot oblike izvajanja javnih sluţb na teh
področjih. Pristojnosti prvih so prešle na tedanje izvršilne organe republiške skupščine in
občinskih skupščin, medtem ko je na področju izvajanja javnih sluţb zazevala velika statusna
praznina, saj so imele vse organizacije na tem področju svoj temelj v Zakonu o zdruţenem
delu (ZZD) iz leta 1976. To praznino je za tisti čas v letu 1991 ustrezno zapolnil Zakon o
zavodih (ZZ) Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 127/06 ZJZP, ki je tedanje organizacije
zdruţenega dela, ki so opravljale dejavnosti posebnega druţbenega pomena na področju
druţbenih dejavnosti, preoblikoval v prvo statusno obliko oseb javnega prava v novi ureditvi,
tj. v javni zavod. ZZ je spremenil pravnoorganizacijsko obliko izvajalcev, uvedel novo obliko
upravljanja izvajalskih organizacij za izvajanje javnih sluţb, spremenil druţbeno premoţenje v
drţavno, občinsko ali zasebno ter vpeljal pojem javne sluţbe. Drţava in občine so postale
ustanovitelji javnih zavodov, druţbena lastnina je postala drţavna oziroma občinska in s tem
pridobila lastnost javne lastnine. ZZ je bil zamišljen kot zakon prehodnega subsidiarnega
pomena: torej veljal bi, dokler in kolikor ne bi področnega zakona za posamezne dejavnosti
posebnega druţbenega pomena posamezna vprašanja uredili drugače. Vendar se je zgodilo
to, da je ostal in postal sistemski zakon, saj so kasnejši področni zakoni v glavnem le prevzeli
njegove določbe (SIJUS, 2011).
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Tabela 1: Vrste nepridobitnih organizacij

NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE
PRIDOBITNE ORGANIZACIJE
JAVNE ORGANIZACIJE
- organi in organizacije, ki izvajajo
funkcije države
- organi lokalnih oblasti

- javna družba

- javni zavodi: šole, bolnišnice,
zavodi za zaposlovanje, zavodi za
zdravstveno zavarovanje
- javni gospodarski zavodi:
agencija za radioaktivne odpadke,
center za promocijo turizma;
NA POL JAVNE ORGANIZACIJE
- javne družbe z udeležbo
- gospodarske zbornice
zasebnega kapitala
- obrtne zbornice
- zasebne družbe s koncesijo
ZASEBNE ORGANIZACIJE
- zavodi
- zasebne družbe
- zadruge
- samostojni podjetniki
- gospodarska interesna
združenja
- gospodarske družbe
- politične stranke
- povezane družbe banke
- društva
- zavarovalnice
- ustanove
- verske skupnosti
- sindikati
- poklicna združenja
- dobrodelne organizacije
- organizacije potrošnikov

Vir: Širca-Trunk in Tavčar (1998, str. 136)
V Tabeli 1 je prikazana razdelitev nepridobitnih in pridobitnih organizacij v skladu s slovensko
statusnopravno ureditvijo, kjer so organizacije razdeljene glede na ustanovitelje.
Organizacije, ki jih ustanavlja drţava, štejemo za javne ostale pa za zasebne. Tretjo skupino,
kjer gre za sodelovanje zasebnega in javnega sektorja, pa imenujemo na pol javne
organizacije.
11

3.5 UDELEŢENCI V NEPRIDOBITNI ORGANIZACIJI
Vsebina poslanstva identificira ţelena področja delovanja in je osredotočena na trg in
udeleţence. Identificirana ţelena področja delovanja so ključna za delo in obstoj nepridobitne
organizacije. Ključni udeleţenci v nepridobitnih organizacijah so lastniki, politična zdruţenja,
vladni in drţavni organi. Kotler in Andreasen ločita med splošnim, konkurenčnim, makro in
trţnim (mikro) okoljem nepridobitne organizacije, ki narekuje temeljne zahteve po
oblikovanju poslanstva do njenih ključnih udeleţencev. Udeleţence definiramo kot skupino
ljudi, organizacij ali obojih, katerih aktualne ali potencialne potrebe morajo biti zadovoljene z
delovanjem organizacije (Moţina et al., 2002, str. 705).
Slika 2: Osnovne skupine javnih (udeleţencev) nepridobitne organizacije

VHODNI
UDELEŽENCI

NOTRANJI
UDELEŽENCI

VMESNI
UDELEŽENCI

KONČNI
UDELEŽENCI
Stranke

Donatorji

Management

Trgovci

Dobavitelji

Uprava

Agenti

Regulatorji
(državne in vladne
skupine)

Zaposleni

Pospeševalci

Prostovoljci

Tržniki

Lokalne skupnosti
Javne skupnosti
Medijske skupnosti
Delovne skupnosti

Vir: (Moţina et al., 2002, str. 705).
Osnovne skupine javnosti (udeleţencev) nepridobitne organizacije zadevajo vhodne
udeleţence, ki so donatorji, dobavitelji in regulatorji, notranje udeleţence, ki so management,
uprava, zaposleni in prostovoljci, vmesne udeleţence, ki so trgovci, agenti, pospeševalci in
trţniki, in končne udeleţence, ki so stranke, lokalne skupnosti, javne skupnosti, medijske
skupnosti in delovne skupnosti.
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V Tabeli 2 je prikazano število zaposlenih v letih 2003, 2008 in 2009 samo in izključno v
javnih zavodih. S področja kulture je izvzet javni zavod RTV Slovenije. Druga področja pa so
javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva, okolja in prostora, gospodarskih dejavnosti,
malega gospodarstva in turizma ter javnega reda in varnosti. Povprečno število zaposlenih na
podlagi delovnih ur v vseh javnih zavodih je v letu 2009 doseglo 111.634, glede na leto 2008
se je povečalo za 1,8 % (gleda na leto 2003 pa za 8,6 % oziroma 8.849 oseb). Več kot
polovica vseh zaposlenih je v javnih zavodih na področju izobraţevanja, kjer se je od leta
2003 v absolutnem številu tudi najbolj povečala zaposlenost (za 4.752 zaposlenih), relativno
pa je število zaposlenih v navedenem obdobju najbolj poraslo v JZ s področja raziskovalne
dejavnosti (16,3 %) in v socialnem varstvu (14,7 %).

Tabela 2: Število zaposlenih v letih 2003, 2008 in 2009

Število zaposlenih

Naziv
podskupine
proračunskih
uporabnikov

2003

2008

2009

Javni zavodi 102.785 109.199 111.634
vsi

Indeks
09/03

Indeks
09/08

108,6

101,8

Izobraževanje
in šport

52.897

56.561

57.649

109

102

Zdravstvo

31.051

32.961

33.165

106,8

100,6

Socialno
varstvo

9.605

10.601

11.017

114,7

104

Kultura

4.338

4.408

4.486

103,4

103,2

Raziskovanje

2.152

2.446

2.503

116,3

102,8

Druga
področja

2.742

2.822

2.814

102,6

100,7

Vir: AJPES, Ministrstvo za finance, UMAR, 2011
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Grafikon 1: Struktura zaposlenih v javnih zavodih po področjih javnih sluţb v letu
2009, v %

Vir: Tabela 2
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4 FINANCIRANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ
Tako kot podjetja se lahko tudi nepridobitne organizacije financirajo iz notranjih in zunanjih
virov. Medtem ko notranje vire financiranja predstavlja pozitivna razlika med prihodki in
odhodki, so zunanji viri glede na pomembnost vira pridobitve finančnega sredstva nekoliko
drugačni. Lastniški kapital, ki pri podjetjih predstavlja pomemben vir sredstev za financiranje
dejavnosti, pri nepridobitnih organizacijah ne more odigrati svoje vloge. Kapital naj bi se selil
v naloţbe, ki obetajo čim večje donose, kar pa se razhaja z osnovnimi poslanstvom
nepridobitnih organizacij, ki svojih preseţkov ne more deliti med ustanovitelje. Dolţniški viri
so sicer dosegljivi, vendar zaradi narave dela nepridobitnih organizacij, ki velikokrat ne
zagotavlja kontinuiranega pritoka sredstev, ne predstavljajo osnovnega orodja financiranja
oz. se pojavlja vprašanje kredibilnosti nastopa na finančnem trgu (Aram, 2005, str. 39).
Nepridobitne organizacije zbirajo sredstva na več načinov in iz velikega števila virov, večina
pa se omeji na tiste aktivnosti pridobivanja in virov sredstev, ki najbolj sovpadajo z njihovim
poslanstvom, prednostmi in sposobnostmi njihovega osebja ter prostovoljcev. Nekatere
nepridobitne organizacije zbirajo večino sredstev iz zasebnih virov, kot so zasebni in
podjetniški skladi, darila podjetij in pogodbe za opravljene storitve. Druge nepridobitne
organizacije se obračajo na javnost skozi posebne dogodke, z nabiranjem sredstev od vrat do
vrat in z neposredno pošto. Verske, poklicne in podobne skupnosti se napotijo k svojemu
članstvu. Druge nepridobitne organizacije se obračajo na drţavne agencije za podpore,
pogodbe in subvencije, kjer nekatere zbirajo sredstva od prodaje blaga in storitev
potrošnikom ali plačnikom v obliki tretje osebe (Moţina et al., 2002, str. 701).
Nepridobitne organizacije zdruţujejo različne načine pridobivanja sredstev. Hrovatinova
(2002, str. 41) meni, da v splošnem velja, da je osebni stik najuspešnejši način pridobivanja
sredstev. Splošna ocena in priporočilo tradicionalne šole zbiranja sredstev je, da naj bi 10 %
velikih darovalcev prispevalo 60–70 % sredstev, mali darovalci pa okoli 20 % potrebnih
sredstev. V ZDA več kot 80 % sredstev prispevajo posamezniki, nekaj več kot 6 % sredstev
zberejo fundacije, ki jih praviloma ustanavljajo bogati posamezniki, prav toliko zberejo iz
zapuščin
in
nekoliko
manj
(4,89
%)
prispevajo
podjetja.
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Za prostovoljne nepridobitne organizacije je značilen pluralen sistem financiranja.
Prostovoljne nepridobitne organizacije lahko pridobivajo sredstva iz treh virov: javna sredstva
oz. drţavni prispevki (drţavne ali občinske subvencije), zasebne donacije (donacije podjetij,
sorodnih organizacij, posameznikov, fundacij ter zapuščine) in plačilo izdelkov ter storitev
(prihodki iz nepridobitne in pridobitne dejavnosti, članarine in drugi prihodki) (Salamon,
Anheier, 1996, str. 61–62).
Pluraliteta pridobivanja finančnih sredstev naj bi bila prvi pogoj za avtonomnost organizacij. V
Sloveniji še vedno velja precej visoka stopnja drţavne kontrole nad delovanjem prostovoljnih
organizacij in društev, ob tem pa so drţavna sredstva za pomoč organizacijam vedno niţja.
Prav tako je na zelo nizki ravni komunikacija med nepridobitnimi organizacijami in drţavo, ki
kaţe nezanimanje za ta sektor (Kolarič, 1995, str. 79).

4.1

JAVNA SREDSTVA

Javne nepridobitne organizacije se v prvi vrsti financirajo iz proračuna. Zasebne nepridobitne
organizacije imajo s financiranjem svoje osnovne dejavnosti nekoliko več problemov. Poleg
proračunskega financiranja (subvencije ali financiranje organizacije v celoti ali določenih
programov organizacije) financirajo svojo osnovno dejavnost še z oblikovanjem skladov1,
fundacijami, darili, proračunskimi viri, s kupci dobrin in storitev, sponzorstvom2 in
članarinami, ki se določijo s posebnim aktom. Slovenski Rdeči kriţ je denar v bliţnji
preteklosti vlagal v komercialne namene, kar je pri slovenski javnosti dvignilo nemalo prahu.
Pri nepridobitnih organizacijah davčna zakonodaja ločuje med pridobitno in nepridobitno
dejavnostjo. Pri prvi mora organizacija plačevati davek na dobiček, pri drugi pa ne. Davčna
olajšava se tako nanaša na dejavnost in ne na pravno obliko organizacije (Jurko, 2002).
Drţavne prispevke predstavljajo prihodki iz javnih virov, to so drţavne in občinske subvencije
ter subvencije skladov (loterije). Financiranje je lahko v celoti iz proračunskih virov, deloma iz
neproračunskih virov ali v celoti neproračunsko (Salamon, 1996, str. 61).
Pridobivanje javnih sredstev poteka na osnovi javnih razpisov. Nadzor nad zakonitostjo,
namembnostjo, gospodarsko in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih nepridobitne
organizacije prejmejo za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja Računovodsko sodišče (Benko,
2002, str. 35).

1

Država jih lahko z davčno politiko spodbuja ali zavira.
Poslovni odnos, kjer pridobitna organizacija za svoja sredstva dobi možnost lastne promocije v
medijih ali na prireditvah.
2
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4.2 DONACIJE
Izraz donacija se uporablja za denarna sredstva. Ni pa nujno, da gre vedno le za denarna
sredstva, lahko je namreč dana tudi v obliki stvari ali storitev. Prejemnik je lahko proračunski
uporabnik, ki se pojavlja kot pravna oseba. Donator sam pa je lahko tako pravna oseba
(recimo razni skladi) kot fizična oseba. Za donacijo lahko rečemo, da je njen predmet lahko
tako denar kot druga stvar, prejemnik je lahko pravna oseba. Donator pa je pravna ali fizična
oseba (PIC, 2011).
Darovanje podjetij je posebna izmenjava med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami
brez posredovanja drţave. Pridobitne organizacije dajejo nepridobitnim sredstva za programe
izobraţevanja, zdravstva, kulture in druge. Nepridobitne organizacije pa ustvarjajo ugodne
razmere za delovanje pridobitnih organizacij s tem, ko skrbijo npr. za izobraţevanje ljudi, za
njihovo zdravje, za varnost in kakovost ţivljenja druţin zaposlenih ter naklonjenost javnosti
pridobitnim organizacijam (Svetlik, 1994, str. 972).
Donacije so eden od virov financiranja nepridobitnih organizacij. So darila, ki so podarjena
brez povratnih ugodnosti. Donacija se ne obravnava kot davčno priznan odhodek, pač pa se
pri donatorju – samostojnemu podjetniku ali gospodarski druţbi – donirana sredstva lahko
upoštevajo kot davčna olajšava.
Med prihodke od donacij so uvrščene donacije podjetij, posameznikov, fundacij, donacije
sorodnih organizacij in zapuščine (Salamon, 1996, str. 61). Čandekova (2002, str. 253)
našteva tri moţne donatorske vire za nepridobitne organizacije: zasebni sektor (vključno z
dotacijami in donacijami zasebnih korporacij in fundacij), splošna javnost (vključno s
človekoljubnimi darili/dotacijami zasebnikov v dveh oblikah, bodisi s takojšnjo podporo iz
neposrednih prošenj ali dopisov, z javnimi objavami ali posredno iz drţavnih loterij) in vladni
sektor (vključuje podpore, pogodbe in plačila drţave ali vlade).
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4.3 TRŢNI VIRI
Tretji način pridobivanja sredstev se izvaja preko prodaje izdelkov ali storitev. Plačila izdelkov
in storitev predstavljajo prihodki iz nepridobitne dejavnosti, prihodki iz pridobitne dejavnosti,
članarine in drugi prihodki (Salamon in Anheier, 1996, str. 61).
Slika 3: Pregled trţnih virov sredstev za nepridobitno organizacijo

SKUPINE
VIROV

ZNAČILNOSTI
VIROV

NAČIN
PRESKRBE

PROTIVREDNOST

Lastna
dejavnost

Prodaja lastnih
izdelkov ali storitev

Po trţnih
cenah, pod
trţnimi cenami

Zadovoljstvo ob
nakupu za dober
namen

Prodaja lastnih in
tujih izdelkov in
storitev

Nad trţnimi
cenami

Status kupca,
zadovoljstvo

Sodelovanje

Delitev dela,
pokrivanje konic

Druge
organizacije

Menjava izdelkov
ali storitev

Vir: Trunk Širca in Tavčar, 2000, str.32
Nepridobitne organizacije lahko prodajajo izdelke in storitve, kot npr. gledališča vstopnice,
bolnišnice programe za boljše ţivljenje, knjiţnice in muzeji izdaje svojih publikacij in spominke
v svojih prodajalnah itd. Vendar je ta prodaja večinoma sekundarnega pomena, saj opravljajo
poslanstvo širšega druţbenega pomena in ponujajo storitve v javnem interesu. Seveda pa to
ne pomeni, da ne smejo poslovati tudi z dobičkom, s katerim pokrivajo stroške poslovanja in
večajo premoţenje, ki jim je zaupano v gospodarjenje (Kovar, 2010).

4.4 PRIMERJAVA VIROV
Glede na strukturo prihodkov lahko prihodke organizacij civilne druţbe razdelimo v tri
osnovne modele njihovega financiranja: model dominacije trţnih virov, model dominacije
javnih virov in model dominacije zasebnih donacij. Podatki za Slovenijo kaţejo, da v strukturi
prihodkov organizacij civilne druţbe prevladujejo dohodki iz trţnih virov, sledijo javni viri, na
tretjem mestu pa so dohodki iz zasebnih donacij. Podatki so prikazani v spodnji razpredelnici
za leto 2007 in 2008 (Črnak Meglič in Rakar, 2010).
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Tabela 3: Povprečje virov prihodkov nepridobitnih organizacij v Sloveniji v letu
2007 in 2008
2007
47 %
24 %
20 %
10 %

TRŽNI VIRI
JAVNI VIRI
ZASEBNE DONACIJE
DRUGO

2008
47 %
24 %
19 %
10 %

Vir: Črnak Meglič, 2008, 2009
Na podlagi zgornje tabele ugotavljamo, da ni prišlo do bistvenih pozitivnih premikov glede
financiranja nepridobitnim organizacijam. To gre v veliki meri pripisati slabim finančnim
spodbudam in subvencijam drţave. Slovenija se glede na prihodke iz javnih virov v primerjavi
z drugimi drţavami uvršča med drţave z najniţjim deleţem (Črnak Meglič in Rakar, 2010).
Treba je poudariti, da podatki za leto 2007 in 2008 niso popolnoma primerljivi, ker gre za
analizo finančnih poročil le za društva, saj za ostale vrste organizacij izkazi poslovnih izidov
organizacij takšne razvrstitve dohodkov ne omogočajo (Črnak Meglič in Rakar, 2010).
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5 DONACIJE

5.1 OPREDELITEV POJMA
Donacija pomeni darovanje česa, dar, darilo ali podaritev. Donacije se dajejo brez kakršnih
koli protiuslug. Donacija je dar, vendar je tudi proračunski pojem, pa tudi pri subvencijah gre
za sredstva navadno iz proračuna kot podpora in pomoč znanstvenikom, kulturnim in drugim
ustanovam, kmetijstvu in drugim panogam (Kapital, 2004).
Donacija je podaritev ali darovanje nečesa, ne da bi obdarjenec obdarovalcu karkoli obljubil,
dal ali storil. Donatorju ne gre za dosego marketinških ciljev, kot pri sponzorski pogodbi, pač
pa gre za njegovo (ne)sebično potrebo, torej za zadovoljstvo, da pomaga oziroma se
promovira. V ospredju je tako kot pri sponzorski pogodbi promocija donatorja, ki od
obdarjenca ne more zahtevati nobenih storitev ali protistoritev, ki bi promovirali njegovo ime
ali podjetje. Donacija je enkratni prenos neke materialne koristi iz materialne sfere darovalca
na obdarjenca. To so lahko finančna sredstva, storitve, znanje ali celo lastni kadri darovalca.
Pri donaciji gre torej za enkratno dejanje. Če se to ponovi ali zgodi večkrat, govorimo zgolj o
več donacijah, ne gre pa za razmerje, ki traja določen čas, kot gre to pri sponzorski pogodbi
(Kruhar Puc, 2007, str. 37).
Donatorstvo je dobrodelna dejavnost, v kateri donator ne pričakuje neposredne protiusluge.
V tem se donatorstvo razlikuje od sponzorstva, ki je ciljno usmerjena financirana aktivnost.
Sponzor od te aktivnosti pričakuje poslovno, finančno korist. Donator pomaga iz moralnih in
ne poslovnih razlogov. V procesu donatorstva je v ospredju socialna menjava, medtem ko je
pri sponzorstvu v ospredju ekonomska menjava. Pri definiciji obeh načinov dejanja sredstev
pa seveda ne moremo potegniti nege toge črte ločnice med vrstami menjave, ker je to
dolgoročno prepleten proces in njegovih učinkov na skupno dobro ni mogoče neposredno
meriti (Ovsenek in Ambroţ, 1999, str.148).
Donacije so darovi v kakršnikoli obliki, brez kakršnih koli protiuslug. Donacije dajejo tako
podjetja kot posamezniki. Pevcin (2010, str. 2) pravi, da posamezniki in podjetja donirajo
nepridobitnim organizacijam zaradi naslednjih razlogov:
 Podjetniška filantropija, ki je relativno nov pojav, povezan z druţbeno odgovornostjo
in prosvetljenim samointeresom. Pri podjetniški filantropiji je poudarjena strateška
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filantropija3, kjer so donacije ovrednotene kot investicije. Tu nastaja tudi problem
razmejevanja med filantropijo4 in trţenjem.
Fundacije/ustanove, ki so ustanovljene preteţno s
strani podjetij in bogatih
posameznikov. Skozi te ustanove potekajo programi, skozi katere potekajo fundacije.
Individualna filantropija, kjer so razlogi za donacije: altruizem, druţinske navade,
davčni razlogi in druţbeni vpliv.

Donacija je altruistična in ne komercialna dejavnost, ki nima nobene nasprotne koristi. Z
donacijo pomagamo pri zadovoljevanju nekaterih nepridobitnih dejavnosti, ki imajo širši
dobrodelni značaj (Kovač, 1996b, str. 8)
V Sloveniji potekajo različne akcije zbiranja sredstev. Slovenska Karitas organizira
tradicionalne akcije Ko bom velik in Klic dobrote, zbrana sredstva pa nameni otrokom in
druţinam po celi Sloveniji. Rdeči kriţ organizira akcije zbiranja sredstev, ki posegajo na
različna področja človekoljubnega delovanja, ukvarja se s krvodajalstvom, prvo pomočjo in
zdravstveno vzgojo, zaloţništvom, delom z mladimi, skrbi pa tudi za letovanje otrok. UNICEF
se omejuje predvsem na zbiranje prostovoljnih prispevkov in prodajo novoletnih voščilnic ter
drugih izdelkov. Sredstva so namenjena pomoči potrebnim otrokom na ogroţenih območjih
po svetu. Znan je tudi tradicionalni UNICEF-ov dobrodelni koncert. Zveza društev za
cerebralno paralizo Slovenije Sonček omogoča ljudem zelo različne načine pomoči, npr.
odprtje trajnika, pošiljanje gotovine ali čekov, darovanje vrednostnih papirjev, nakazilo
sredstev na njihov račun, dovoljenje za mesečno obremenitev kartice, odstop zapadlih
terjatev (PIC,2011).
V nepridobitnih organizacijah morajo dobro razumeti motive donatorjev. Donatorji
posamezniki ne darujejo zato, da bi si pridobili neko korist. Iluzorno bi bilo pričakovati, da je
darovanje lahko popolnoma altruistično dejanje brez pričakovanj. Pričakujejo vsaj, da bodo
njihova sredstva koristno uporabljena v skupno dobro. Včasih donatorji pričakujejo zahvalo, v
drugih primerih zahtevajo, da ostanejo anonimni (Kotler in Adreasen, 1996, str. 252).

3

Porter in Kramar (2008, str. 84) sta pojem strateške filantropije nadgradila s strateško družbeno
odgovornostjo, tj. družbeno odgovornostjo podjetij, ki ima pozitivne učinke na družbo in hkrati na
konkurenčno prednost podjetij.
4
Človekoljubje.
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5.2 OBLIKE DONACIJ
5.2.1

PROSTOVOLJSTVO

Prostovoljno delo je tisto delo, za katerega se ljudje odločajo sami. Za prostovoljno delo
prostovoljci ne prejemajo plačila. V skupnosti prostovoljno delo krepi solidarnost in
medsebojno povezanost ljudi, s čimer se krepi socialna kohezivnost druţbe. Preseţki se
prostovoljcem kaţejo v večjem zaupanju vase in socialni odgovornosti, novo pridobljenih
znanjih, izkušnjah in razvitih socialnih spretnostih, široki socialni mreţi znancev in prijateljev
(Gril, 2007, str. 1).
V Sloveniji ima prostovoljstvo ţe dolgo zgodovino. V preteklosti so bile razvite številne oblike
prostovoljnega dela, ki so zdruţevale vrednote solidarnosti, humanosti, nesebične
pripravljenosti za pomoč drugemu človeku. In te vrednote so prisotne tudi danes, čeprav se
marsikateremu posamezniku ne zdi tako. Ugotavljamo, da je prostovoljno delo prisotno tako
v vladnih kot nevladnih organizacijah. Nehote pa se vsiljuje vprašanje o tem, kaj je glavni
faktor motivacije ljudi, ki so del prostega časa pripravljeni nameniti drugemu (Videmšek,
2011, str. 132).
Raziskava prostovoljstva, ki je bila opravljena v 25 drţavah Evropske unije, ugotavlja, da sta
najpogostejša motiva za prostovoljno delo, kljub velikim razlikam med drţavami, socialna
odgovornost in pomoč drugim (van Hal, Meijs, Stenberger, 2004, str. 53).
V dveh tretjinah organizacij postavljajo prostovoljcem posebne zahteve za opravljanje dela.
Najpogostejša zahteva v teh organizacijah je udeleţba na uvodnem usposabljanju za
prostovoljce. Velikokrat od prostovoljcev zahtevajo posebna znanja in spretnosti. Poleg
navedene moţnosti so nekatere organizacije kot pomembne zahteve dodale tudi določene
osebnostne lastnosti, kot so odgovornost, prijaznost itd. Kot pomembne zahteve so nekatere
organizacije dodale tudi ustrezno motiviranost, nekaznovanost in psihofizično zdravje
kandidatov ter izpolnjevanje delovnih obveznosti in pravil organizacije (Gril, 2007, str. 33).
Organizacije, ki izvajajo prostovoljno delo, se večinoma financirajo iz proračunskih sredstev in
lastnih virov. Redkeje pridobivajo sredstva od sponzorjev, donatorjev ali evropskih
programov. Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport ter
Urad RS za mladino spadajo med vladne vire financiranja prostovoljnih organizacij. Višina
sredstev je med organizacijami zelo različna, značilno pa je, da v večini organizacij ostaja iz
leto v leto pribliţno enaka. Večinoma so sredstva namenjena financiranju programov
dejavnosti, saj le pribliţno četrtini organizacij uspe pridobiti sredstva, ki so namenjena
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posebej za organiziranje prostovoljnega dela. Kljub temu skoraj v dveh tretjinah organizacij
prostovoljcem povrnejo potne stroške, v več kot polovici pa tudi druge materialne stroške, ki
nastajajo pri delu (Gril, 2007, str. 22).
Najpomembnejši vrednoti prostovoljcev sta zanesljivost in odgovornost. Tako organizacije in
prostovoljci v Sloveniji uvrščajo med prvih deset najpomembnejših vrednot tudi strpnost,
kreativnost, zaupnost, druţbenost in solidarnost. Med deset najpomembnejših vrednot
organizacije prištevajo še empatičnost in iniciativnost, mladi prostovoljci pa tudi solidarnost in
nesebičnost. Glede na to, da je organizirano prostovoljno delo v osnovi namenjeno
ustvarjanju koristi za druge, lahko sklepamo, da je prav ciljna usmeritev tega dela izhodišče
za oblikovanje osrednje vrednostne usmeritve prostovoljstva. Poleg vseh naštetih so med
najpomembnejšimi vrednotami tudi nekatere individualne vrednote, ki posameznike
usmerjajo k realizaciji osebnih potencialov pri delu (Gril, 2007, str. 61).
Prostovoljno delo je torej volja ljudi, ki ţelijo pomagati drugim s prostovoljnim delom in v
zameno ničesar zahtevati. Organizacije, ki opravljajo prostovoljno delo, imajo ţe v večini
primerov zahteve za kandidate, ki ţelijo prisostvovati v teh organizacijah. S tem se izognejo
nevšečnosti in dodatnim stroškom.

5.2.2

DONIRANJE FINANČNIH SREDSTEV

Socialna drţava, fundacije, podjetja in posamezniki danes predstavljajo nepridobitnim
organizacijam pomembno finančno podporo pri uresničevanju njihovega poslanstva. Obseg
finančnih sredstev se bo prej krčil kot povečal, zato se bo zaostroval konkurenčni boj na tem
področju. Nepridobitne organizacije bodo potrebovale vedno več znanja, fleksibilnosti,
ustvarjalnosti, izvirnih marketinških pristopov in kakovostne tehnike zbiranja finančnih
sredstev. Tako stanje jih sili v doslednejše poslovno obnašanje, iskanje strateških prednosti,
aktivno promoviranje svoje zunanje podobe, spodbujanje razvoja sposobnosti njihovih
zaposlenih in poslovno partnerstvo z drugimi akterji sistema blaginje, zlasti z uporabniki
njihovih storitev. Sponzorji in donatorji so poleg uporabnikov storitev njihovi osrednji poslovni
partnerji. Ker denarja za vse storitve nenehno primanjkuje in ker se zelo povečuje
konkurenčnost, postajata komunikacija pravega smisla in raznolikost načinov komunikacije
pomembni prednosti (Ovsenek in Ambroţ, 1999, str. 135).
Pri razlogih za razlike v obsegu doniranih finančnih sredstev gre iskati tudi davčne in fiskalne
elemente, saj večja davčna obremenitev negativno vpliva na donirana sredstva, hkrati pa
velik obseg drţavnih aktivnosti na navedenem področju tudi izriva prostovoljstvo in aktivnosti
organizacij nepridobitnega sektorja, kjer bi veljalo iskati tudi razloge za relativno manjši
obseg doniranih finančnih sredstev v Sloveniji (Pevcin, 2011).
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Svetlik (1994, str. 970) pravi, da se učinkovitost pridobivanja prostovoljnih prispevkov
pridobiva od neposrednih donatorjev z osebnimi stiki, ki so najbolj odzivni, z osebnimi pismi,
telefonskimi pogovori, preko neosebnih pisem, telefonskimi odzivniki, s posebnimi dogodki,
pridobivanjem sredstev od vrat do vrat, z načrtovanim darovanjem oziroma pridobivanjem
zapuščin in s klubi darovalcev.
Slika 4: Učinkovitost različnih načinov pridobivanja finančnih sredstev

Metode
zbiranja
sredstev

FUNDACIJE
ZELO
PISNA PROŠNJA UČINKOVITO
MANJ
OGLAS
UČINKOVITO
MANJ
DOGODKI
UČINKOVITO

Donatorji
PODJETNIKI,
PROIZVAJALCI,
DRŽAVA OZ.
GOSPODARSTVO VLADA
ZELO
UČINKOVITO
UČINKOVITO
MANJ
UČINKOVITO
UČINKOVITO
MANJ
UČINKOVITO
UČINKOVITO
MANJ
ZELO
UČINKOVITO
UČINKOVITO
ZELO
UČINKOVITO
UČINKOVITO
ZELO
UČINKOVITO
UČINKOVITO
ZELO
UČINKOVITO
UČINKOVITO

DRUŠTVA,
CERKEV,
DRUGE NPO
MANJ
UČINKOVITO
MANJ
UČINKOVITO
UČINKOVITO

POŠTA

NEUČINKOVITO UČINKOVITO

TELEFON

NEUČINKOVITO UČINKOVITO

ČLANSTVO

NEUČINKOVITO UČINKOVITO

OSEBNI STIK

UČINKOVITO

UČINKOVITO

SUBVENCIJA

UČINKOVITO

UČINKOVITO

ZAPUŠČINA
PRISPEVEK
ZAPOSLENIH
POSOJILO
(denar in čas)
MATERIALNA
PODPORA

UČINKOVITO
ZELO
NEUČINKOVITO NEUČINKOVITO UČINKOVITO
ZELO
NEUČINKOVITO NEUČINKOVITO UČINKOVITO
MANJ
ZELO
UČINKOVITO
UČINKOVITO
UČINKOVITO
MANJ
ZELO
UČINKOVITO
UČINKOVITO
UČINKOVITO

PRISPEVKI,
LETAKI ipd.

NEUČINKOVITO UČINKOVITO

TRŽENJE

NEUČINKOVITO UČINKOVITO

ZELO
UČINKOVITO
ZELO
UČINKOVITO
ZELO
UČINKOVITO

DOGOVARJANJE NEUČINKOVITO UČINKOVITO
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POSAMEZNIKI,
ČLANI,
PODPORNIKI
ZELO
UČINKOVITO
ZELO
UČINKOVITO
ZELO
UČINKOVITO

UČINKOVITO
ZELO
UČINKOVITO
ZELO
UČINKOVITO
ZELO
UČINKOVITO
ZELO
NEUČINKOVITO UČINKOVITO
MANJ
UČINKOVITO
UČINKOVITO
MANJ
UČINKOVITO
UČINKOVITO
MANJ
UČINKOVITO
UČINKOVITO
MANJ
UČINKOVITO
UČINKOVITO
ZELO
UČINKOVITO
ZELO
UČINKOVITO
ZELO
UČINKOVITO

MANJ
UČINKOVITO
MANJ
UČINKOVITO
NEUČINKOVITO

Vir: Ledinova, 1997, str. 18
5.2.3

POMOČ NEZNANCU

Pomoč neznancu poteka največkrat preko humanitarnih organizacij oziroma socialnih
dobrodelnih ustanov. Nekatere humanitarne organizacije v Sloveniji so Slovenska filantropija,
Ozara, Mali princ, Društvo SOS telefon, Unicef, Karitas, Rdeči kriţ in mnoge druge. Teh
ustanov je v Sloveniji preko dvesto. Ljudje darujejo svoja sredstva, tako denarno kot
storitveno, preko različnih oblik.
V večini primerov posameznike k doniranju ţenejo poleg davčnih razlogov tudi ţelja po vplivu,
pomemben razlog, sodeč po empiričnih študijah, pa pomenijo tudi druţinske navade in
altruizem. V ZDA je kar 70 % vseh doniranih sredstev prišlo od posameznikov, v Sloveniji pa
imamo relativno nizek deleţ posameznikov, ki donirajo finančna sredstva (Pevcin, 2011).
Vprašanje, ki se zelo pogosto pojavlja pri opredelitvah altruizma, pa je tudi, ali je človekovo
delovanje lahko sploh kdaj brez osebnih interesov in sebičnih razlogov. Mnoge teorije v
sodobni psihologiji menijo, da altruizem temelji na egoizmu, saj je včasih egoistični motiv
altruističnega dejanja takoj viden. To je takrat, ko za pomoč dobimo materialno korist ali
javno priznanje. Vendar pa tudi takrat, ko v pomoči ni očitnih egoističnih motivov, v ozadju še
vedno lahko pričakujemo koristi, izboljšanje samopodobe, zmanjšanje občutkov krivde ali
neugodja zaradi druge nesreče. Vedno bolj pa se zagovarja tudi mnenje, da ljudje lahko
delujejo tudi iz povsem nesebičnih razlogov. Predpostavlja se motiv po pomoči, ki je primaren
motiv in nima osnove v drugih motivih. Največja podlaga altruizma naj bi bila empatija ali
sočutje, kajti empatični posameznik doţivlja empatično stisko, ker ga ţene v splošno dolţnost
po pomoči drugemu. Pomaga zato, ker vidi drugega v stiski, in ne zato, da umiri svojo
empatično
stisko
(Ule,
2004,
str.
252).
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5.3 DAVČNI VIDKI DONACIJ V SLOVENIJI
Donacija se ne obravnava kot davčno priznan odhodek, pač pa se pri donatorju –
samostojnem podjetniku ali gospodarski druţbi – donirana sredstva lahko upoštevajo kot
davčna olajšava. Zakon o dohodnini (ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006) v 1. odstavku 66. člena
oziroma Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2, Ur.l. RS, št. 117/2006) v
skladu z 59. členom določata, da se za dane donacije prizna davčna olajšava pod določenimi
pogoji. Ti pa so:





Donacija se prizna kot olajšava za sredstva, dana v denarju ali v naravi (torej tudi v
obliki proizvodov, blaga ali storitev),
Donacija se prizna kot olajšava do zneska 0,3 % obdavčenega prihodka davčnega
obdobja, če je dana za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne,
znanstvene, vzgojno-izobraţevalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in
religiozne namene prejemnikom, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za
opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti,
Donacija se prizna kot dodatna olajšava do zneska 0,2 % obdavčenega prihodka, če
je dana za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom,
ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem
interesu in ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih
dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti (Ustanova Fundacija za pomoč otrokom,
2011).

Za laţje razumevanje davčne politike v Sloveniji bom podala primer, ki ga je opisal Jurko
(Kapital, 2002). Četudi je šola ustanovljena za nepridobitno dejavnost, je davčni zavezanec.
Vse nabave blaga so obdavčene in kot davčni zavezanec mora izkazovati DDV. Če denimo da
svoj prostor v najem drugi organizaciji za kulturno-umetniško prireditev, je to pridobitna
dejavnost, kjer se davek plača. Če pa v tej prireditvi sodeluje tudi sama, je to nepridobitna
dejavnost, kjer davka ni. Tudi če zavod toči pijače in napitke za lastne potrebe, se to šteje za
nepridobitno dejavnost. Če jih zaračuna, velja to za pridobitno dejavnost. Dobički postajajo
vse pomembnejši vir nepridobitnih organizacij, s čimer zmanjšujejo finančno breme osnovnih
financerjev svoje dejavnosti.
Vloga za donacijo mora vsebovati namen porabe sredstev, znesek, ki ga prosilec prosi, kraj in
čas dogodka, ciljne skupine, mnoţičnost dogodka in reference, ki so prednost (Nevladna,
2011). Pri donatorski pogodbi5 je donacija denarni tok, ki mu ne sledi protiusluga v blagu ali
5

Vzorčni primer donatorske pogodbe se nahaja v prilogi.
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storitvah. Prejemnik donacije zato donatorju ne izstavi računa, ampak (na njegovo zahtevo)
samo potrdilo o donaciji.
V skladu z 59. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb lahko zavezanec uveljavlja
zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske,
socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraţevalne, zdravstvene, športne,
kulturne, ekološke in religiozne namene, in sicer le za taka izplačila izvajalcem – prejemnikom
izplačil po posebnih predpisih – ustanovljenih za opravljanje teh dejavnosti kot nepridobitnih
dejavnosti, do zneska, ki ustreza 0,3 % (+ 0,2 odstotka, če gre za kulturne namene, torej
skupaj 0,5 odstotka) obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do
višine davčne osnove davčnega obdobja (ZZDPO-2, 59. člen).
V skladu z 9. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb se oprosti davek za
zavezanca, ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Zavezanec kot zavod,
društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat ne
plača davka po tem zakonu, če je v skladu s posebnim zakonom ustanovljen za opravljanje
nepridobitne dejavnosti, in dejansko posluje skladno z namenom ustanovitve in delovanja.
Zavezanec plača davek po tem zakonu od dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti
(ZZDPO-2, 9. člen).
Torej, če gre za nepridobitno organizacijo in če zavezanec izpolnjuje te pogoje, se donacija
lahko upošteva kot davčna olajšava. Če ti pogoji niso izpolnjeni, lahko zavezanec še vedno
donira, vendar se vrednost donacij ne bo štela za donacijo po davčnih predpisih niti ne bo
davčno priznan odhodek, kar poenostavljeno pomeni, da bo zavezanec od teh donacij moral
plačati davek od dohodkov pravnih oseb.
V skladu s 7. členom Zakona o davku na dodano vrednost6 je treba za uporabo blaga za
neposlovne namene obračunati DDV7 po stopnji 8,5 odstotka, če je davčni zavezanec pri
nabavi blaga imel pravico od odbitka vstopnega DDV (Petauer, 2010, str. 29).
Zavezanci, pravne osebe in fizične osebe lahko uveljavljajo olajšavo za donacije oziroma
zmanjšanje davčne osnove pod pogoji v zgoraj navedenih zakonih. Kot olajšava se lahko
upoštevajo samo tista izplačila z naravo donacij (darila, brezplačni prispevki in druga podobna
izplačila oziroma sredstva, dana brez obveznosti vračila ali protiusluge), ki so izplačana
organizacijam, po posebnih predpisih organiziranim za opravljanje nepridobitnih dejavnosti
(Kruhar Puc, 2007, str. 41–42).

6
7

(ZDDV-1, 7. člen)
DAVEK NA DODANO VREDNOST.
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V Sloveniji davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene
po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za
financiranje splošnokoristnih namenov in za financiranje političnih strank ter reprezentativnih
sindikatov. Za splošnokoristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom
človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski,
dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru
dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje
navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti in katerim je s posebnim zakonom ali na
podlagi posebnega zakona zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali
določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna (Drţavni portal RS,
2011).
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO- 2, 55. člen) določa pet vrst olajšav:






olajšavo za vlaganja v raziskavo in razvoj,
olajšavo za zaposlovanje invalidov,
olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraţevanju,
olajšava za prostovoljno dodatno in invalidsko zavarovanje,
olajšava za donacije.

V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb 59. člen (ZDDPO-2, 59. člen) določa, da:




Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v
naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene,
vzgojno-izobraţevalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene,
in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom drţave članice EU-ja,
ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov drţave članice EU-ja, ki se nahaja
izven drţave članice EU-ja, ki (če) so po posebnih predpisih ustanovljeni za
opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, do zneska, ki ustreza
0,3 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do višine
davčne osnove davčnega obdobja.
Zavezanec lahko uveljavlja, poleg zmanjšanja davčne osnove po prvem odstavku tega
člena, dodatno zmanjšanje davčne osnove do zneska, ki ustreza 0,2 % obdavčenega
prihodka davčnega obdobja zavezanca, za znesek izplačil v denarju in v naravi za
kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te
namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom drţave
članice EU-ja, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov drţave članice EUja, ki se nahaja izven drţave članice EU-ja, ki (če) so po posebnih predpisih
ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, vendar
največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.
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Zavezanec lahko uveljavlja tudi zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju
in naravi političnim strankam, vendar največ do zneska, ki je enak trikratni povprečni
mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu, vendar največ do višine davčne osnove
davčnega obdobja.
Za znesek, ki ustreza 0,3 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca iz
prvega odstavka tega člena, in za znesek, ki ustreza 0,2 % obdavčenega prihodka
davčnega obdobja zavezanca iz drugega odstavka tega člena, in za znesek, ki je enak
trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu iz tretjega odstavka
tega člena, se šteje znesek vseh izplačil v celotnem davčnem obdobju.
Zavezanec lahko za znesek, ki presega znesek zmanjšanja davčne osnove po tem
členu za namene in izplačila po drugem odstavku tega člena, zmanjšuje davčno
osnovo v naslednjih treh davčnih obdobjih skupaj z zmanjšanjem davčne osnove za te
namene za tekoče davčno obdobje.

Med takšne organizacije sodijo tudi društva, ki so ustanovljena in organizirana v skladu z
Zakonom o društvih, na navedenih področjih zaradi uresničevanja skupnih interesov in ciljev
nepridobitnega značaja. Pri društvu kot prejemniku donacije se upoštevajo predvsem dokazila
o registraciji društva po Zakonu o društvih, za katero je pristojna upravna enota, na območju
katere je sedeţ društva, oziroma dokazilo o podelitvi statusa društva v javnem interesu, ki ga
društvu podeli ministrstvo, pristojno za področje, na katerem društvo deluje. Naslednje
dokazilo je interni akt društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva oziroma skladnost
namenov in ciljev društva kot nepridobitne organizacije z nameni, za katere se prizna
donacija. Zadnje dokazilo pri društvu kot prejemniku donacije se upošteva tudi namen
zbiranja sredstev, ki mora biti v skladu s temeljno dejavnostjo društva, oziroma izjava
prejemnika donacije o namenski porabi zbranih sredstev (Kruhar Puc, 2007, str. 42–43).
Na spletni strani Drţavnega portala Republike Slovenije najdemo tudi seznam, ki narekuje vse
moţne upravičence, katerim je mogoče nameniti del dohodnine z imenom oziroma nazivom
upravičencev in davčno številko. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni
0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 %
dohodnine.
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5.3.1

DAVČNI VIDKI DONACIJ V TUJINI

Turkova (2011) omenja, kakšna je ureditev, v nadaljevanju naštetih drţavah, v zvezi z
donacijami:
Danska:
Davčna olajšava pri davku od dobička pravnih oseb je moţna, če donacija presega 500
danskih kron, hkrati pa celoletna davčna olajšava ne more preseči zneska 5000 danskih kron
(v tem primeru bi morala pravna oseba, če bi ţelela najbolj izkoristiti davčno olajšavo v višini
5000 danskih kron, dati ustanovi 5500 danskih kron). Enako velja tudi za fizične osebe.
Na Danskem kot donacijo razumejo ekonomsko vrednost, ki se daje deloma ali v celoti
brezplačno in mora biti dana v znak dobrodelnosti.
Ne glede na to, da pravna ali fizična oseba da donacijo ustanovi, to ne vpliva na sredstva, ki
jih taka ustanova pridobi iz sredstev drţavnega proračuna.
Češka:
Na splošno lahko pravne osebe zniţajo davčno osnovo na podlagi izplačil danih »ustanovam«,
ki se ukvarjajo z izobraţevalnimi, znanstvenimi, kulturnimi, gasilskimi, policijskimi,
mladinskimi, dejavnostmi, varstvom ţivali, dobrodelnimi, zdravstvenimi, okoljevarstvenimi,
humanitarnimi dejavnostmi. Pogoj je, da mora biti vsako darilo v vrednosti vsaj 2000 čeških
kron. Maksimalno zniţanje davčne osnove pa je 2 %. Za fizične osebe velja podobno, le da
mora biti darilo vredno vsaj 1000 čeških kron. Vendar pa celotni znesek donacij, ki zmanjšajo
davčno osnovo, ne sme presegati 10 % davčne osnove v zadevnem davčnem obdobju.
Donacija na Češkem pomeni denarno darilo ali darilo v naravi.
Prav tako ni zakonskih določil, ki bi določala, da se zaradi donacij zmanjšajo sredstva iz
drţavnega proračuna.
Japonska:
Pravna oseba lahko na podlagi donacij danim ustanovam, ki se ukvarjajo s kulturno,
izobraţevalno, znanstveno ipd. dejavnostjo, zniţajo davčno osnovo za polovico donatorskega
zneska oziroma največ v višini 2,5 % letnega obdavčljivega dohodka, poleg tega pa še za
0,25 % delniškega kapitala.
Donacije fizičnih oseb morajo presegati znesek 10000 jenov na leto, da se lahko odbijejo od
celotnih prihodkov, vendar pa donacije ne smejo presegati 25 % skupnega zneska prihodkov.
Na Japonskem imajo v zvezi z donacijami taksativno našteto, kaj smatrajo kot donacije.
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Švedska:
Pri pravnih osebah je moţno od davčne osnove odbiti plačila donacij, če se donator ukvarja s
podobno dejavnostjo kot prejemnik donacij (npr. podjetje, ki je aktivno v papirni industriji,
ima pravico do zmanjšanja davčne osnove, v primeru, da je donacija namenjena ustanovi,
katere dejavnost je npr. ohranjanje gozdov). Zmanjšanje osnove je lahko v višini 28 %
donacije. Za fizične osebe zmanjšanje davčne osnove za take namene ni moţno. Za »darilo«
ustanovi smatrajo donacijo dano za namene omenjene v prvem odstavku. Če pa ne gre za
zgoraj omenjeni namen oziroma donator ni v nikakršni povezavi s prejemnikom, potem ni
moţno zmanjšanje davčne osnove.
Velika Britanija:
V Veliki Britaniji imajo več moţnosti donacij danih s strani pravnih oseb. Pri prvi moţnosti gre
za plačila na podlagi dogovorov. Taki dogovori so sklenjeni le z ustanovami, katerih dejavnost
je dobrodelna. Pri drugi moţnosti pa gre za posamezna plačila – kot nekakšna darila za
pomoč. Tu ni zgornjih omejitev. Podjetje zmanjša davčno osnovo v obdobju, ko izplača
donacijo. Pri fizičnih osebah sta prav tako dve moţnosti: darila dana na podlagi dogovora
oziroma kot pomoč v obliki daril. V tem primeru mora biti donacija v višini 250 angleških
funtov (v pripravi naj bi imeli zniţanje te vsote na 100 angleških funtov).
ZDA:
V obdobju Reaganove administracije je zavladalo mnenje, da mora dati privatni sektor več in
vlada manj sredstev za olajšavo socialnih problemov. Prva Busheva administracija temu ni
posvečala posebne pozornosti, medtem ko je sam predsednik Bush spodbujal privatno
dobrodelnost, ki jo je označil kot »svetlo luč« (Vernon Wortzel, 1994, str. 265–283). Leta
2007 pa je bila sprejeta zahteva demokratskega senatorja in predsedniškega kandidata
Baracka Obame, da morajo vsi lobisti, ki bodo darovali več kot 15.000 dolarjev, svojo
donacijo predstaviti javno (Svet, 2007).
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5.4 RAZLOGI ZA DONATORSTVO

Dobrodelna donacija je pogosto tarča za pomoč ljudem v stiski. Ta potreba lahko izvira iz
ţelje, da pomagajo revnim ali tistim, ki imajo zdravstvene teţave. Drugi razlog, zakaj ljudje
pogosto darujejo v dobrodelne namene, je občutek krivde. Veliko ljudi se ne more upreti
občutku krivde, ko vidi brezdomce beračiti na ulici. Različne verske skupine pa svoje
privrţence opominjajo, naj donirajo svoj denar za revno prebivalstvo. Nekaterim je glavni
motivator doniranja davčna olajšava, drugim občutek obveznosti (Plotkin, 2009).
Kotler in Adreasen (1996, str. 253) navajata nekaj motivov, ki spodbujajo donacije. Glavni
motivi posameznikov za donatorstvo so dobro mnenje o sebi, strah, da bi se posamezniki tudi
sami kdaj znašli v poloţaju uporabnikov storitev neprofitnih organizacij, zaradi navade, zaradi
nadlegovanja zbiralcev donacij, na prošnjo drugih, zaradi osebnih teţav, ki jih običajno
rešujejo nepridobitne organizacije, zaradi lastnega prepričanja, da je treba darovati v
nepridobitne organizacije, in zaradi solidarnosti do soljudi.
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6 ANALIZA REZULTATOV RAZISKAVE
NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJAH

O

DONACIJAH

V

Analiza anketnega vprašalnika je bila posredovana posameznikom in pravnim osebam, z
namenom pridobiti večje število subjektivnih mnenj na tematiko donacije v nepridobitnih
organizacijah. Na podlagi ankete je bila opravljena preveritev zastavljenih hipotez. Namen
raziskave je izvedeti, kako pogosto posamezniki in tudi pravne osebe namenijo del svojih
sredstev nepridobitnim organizacijam, v kakšni obliki so vprašani svoja sredstva donirali,
katerim vrstam nepridobitnih organizacij so naključno izbrani anketiranci najpogosteje donirali
del svojih sredstev, in ali so na nek način pričakovali povrnitev in v kateri obliki.
Oba
anketna
vprašalnika
sta
bila
objavljena
na
spletni
strani:
http://www.mojaanketa.si/anketa/201376743/
http://www.mojaanketa.si/anketa/201382121/.
Anketi sta bili objavljeni na spletni strani trinajst dni od 7. 7. 2011 do 19. 7. 2011.
V anketi 1, v kateri so na zastavljena vprašanje odgovarjale fizične osebe, je sodelovalo
petdeset udeleţencev. Njihova povprečna starost je bila 34,1 leta, razmerje starosti pa je bilo
od 17 do 58 let.
Udeleţenci v anketi so bili večinoma iz Gorenjske regije, le trije vprašani prihajajo iz drugih
regij.
V anketi 2, ki je bila namenjena pravnim osebam, je sodelovalo trideset udeleţencev. Večina
vprašanih prihaja iz Gorenjske regije, sedem vprašanih pa iz drugih regij.
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6.1 ANALIZA REZULTATOV ANKETE 1 (FIZIČNE OSEBE)
V tem poglavju bom podala analizo rezultatov raziskave, ki je bila opravljena med naključno
vprašanimi posamezniki. Popolno izpolnjenih anket je bilo petdeset.
Grafikon 2: Spol anketirancev

Vir: lasten, obdelava podatkov iz Tabele 4

Na grafu 1 je prikazan spol anketirancev. Vseh udeleţencev v anketi je petdeset (100 %). Od
tega je bilo šestintrideset ţensk (72 %) in štirinajst moških (28 %).
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Grafikon 3: Doniranje sredstev katerikoli nepridobitni organizaciji

Vir: lasten, obdelava podatkov iz Tabele 5

Graf 2 prikazuje, koliko anketirancev je ţe doniralo sredstva katerikoli nepridobitni
organizaciji. Med petdesetimi udeleţenci (100 %) je najpogostejši odgovor DA. Upoštevala
sem denarna, materialna, storitvena sredstva ali kot del dohodnine, ki so jih anketiranci
donirali. Enainštirideset anketirancev (82 %) je ţe doniralo sredstva nepridobitnim
organizacijam in devet anketirancev (18 %) ni še nikoli doniralo katerihkoli sredstev
nepridobitnim organizacijam.
Med odgovoroma je velik razpon, kar pomeni, da so donacije v Sloveniji skoraj stalna praksa
prebivalcev, saj več kot petdeset odstotkov naključno vprašanih donira sredstva
nepridobitnim organizacijam.
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Grafikon 4: Pogostost doniranja sredstev nepridobitnim organizacijam

Vir: lasten, obdelava podatkov iz Tabele 6

Na grafu 3 je prikazana pogostost doniranja anketirancev nepridobitnim organizacijam. Na to
vprašanje je odgovorilo enainštirideset anketirancev (100 %), ki so ţe donirali sredstva
nepridobitnim organizacijam. Med vsemi udeleţenci je najpogostejši odgovor »Enkrat letno«
in najmanj pogost »Več kot dvakrat letno«. Šestindvajset anketirancev (63,4 %) donira
sredstva enkrat letno, sedem (17,1 %) jih donira dvakrat letno, en anketiranec (2,4 %)
donira sredstva več kot dvakrat letno, dva ankentiranca (4,9 %) donirata sredstva več kot
petkrat letno in pet vprašanih (12,2 %) mesečno daruje sredstva nepridobitnim
organizacijam.
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Grafikon 5: Oblike doniranih sredstev nepridobitnim organizacijam

Vir: lasten, obdelava podatkov iz Tabele 7
Graf 4 prikazuje oblike doniranih sredstev, za katere se najpogosteje odločajo udeleţenci
ankete. Najpogostejši odgovor je »Denarno« in najmanj pogost odgovor »Storitveno«. Na
zastavljeno vprašanje je odgovorilo enainštirideset
vprašanih (100 %) anketirancev.
Udeleţenci so največkrat donirali denarna sredstva nepridobitni organizaciji, kar
osemindvajset vprašanih (68,3 %), devet vprašanih (22 %) jih je največkrat doniralo
materialno, en anketiranec (2,4 %) daruje nepridobitnim organizacijam storitveno in trije
vprašani (7,3 %) darujejo nepridobitnim organizacijam kot del dohodnine.
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Grafikon 6: Najpogostejše donacije po vrstah organizacije

Vir: lasten, obdelava podatkov iz Tabele 8

Na grafu 6 so prikazane vrste nepridobitnih organizacij, katerim anketiranci najpogosteje
donirajo sredstva. Najpogostejši odgovor je »Humanitarnim organizacijam« in najmanj
pogost odgovor je »Cerkvenim organizacijam«. Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo
enainštirideset vprašanih anketirancev (100 %). Največ doniranih sredstev vprašani namenijo
humanitarnim organizacijam, kar štiriindvajset (58,5 %), zdravstvenim ustanovam trije (7,3
%) anketiranci, kulturnim ustanovam namenita sredstva dva vprašana (4,9 %), nekaj več
vprašanih nameni sredstva športnim ustanovam, kar osem vprašanih (19,5 %), in štirje
vprašani (9,8%) namenjajo donacijo cerkvenim organizacijam.
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Grafikon 7: Dvom v namembnost doniranih sredstev

Vir: lasten, obdelava podatkov iz Tabele 9

Graf 6 prikazuje zaupanje anketirancev v nepridobitne organizacije, katerim donirajo
sredstva. Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo vseh petdeset udeleţencev (100 %), saj je
bil anketni vprašalnik sestavljen tako, da je bilo na vprašanje treba nujno odgovoriti. Največ
udeleţencev, kar sedemintrideset (74 %), je v delovanje nepridobitnih organizacij ţe
podvomilo, ker so ţe slišali, da prihaja do tovrstnih zlorab. Deset udeleţencev (20 %) je v
delovanje nepridobitnih organizacij podvomilo, ker so prepričani, da so tovrstna dejanja
stalna praksa v delovanju nepridobitnih organizacij, in trije udeleţenci (6 %) v delovanje
nepridobitnih organizacij niso nikoli podvomili, ker jim povsem zaupajo.
Na podlagi zastavljenega vprašanja in pridobljenih odgovorov lahko na začetku diplomske
naloge zastavljeno hipotezo, ki se nanaša na dvom posameznikov v delovanje nepridobitnih
organizacij, potrdim.
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Grafikon 8: Doniranje sredstev iz koristoljubja

Vir: lasten, obdelava podatkov iz Tabele 10

Na grafu 7 so prikazani razlogi, zaradi katerih so se anketiranci odločili za donacijo sredstev
nepridobitnim organizacijam. Na zastavljeno vprašanje je odgovarjalo enainštirideset
vprašanih anketirancev (100 %). Nihče od vprašanih se ni odločil za odgovor, ki se navezuje
na ţeljo, da ga kot donatorja omenijo v sredstvih javnega obveščanja kot način za vrnjena
donirana sredstva. Prav tako nihče ne ţeli biti prednostno obravnavan v organizaciji na
podlagi doniranih sredstev. Vsi vprašani, kar enainštirideset (100 %), ki so odgovarjali na to
zastavljeno vprašanje, so odgovorili, da sredstva donirajo zgolj in samo zaradi svojega
osebnega zadovoljstva.
Tudi to vprašanje se nanaša na zastavljeno hipotezo na začetku diplomske naloge. Na podlagi
odgovorov ugotavljam, da je hipoteza, ki je vezana na donacijo posameznika, ki je
brezpogojna, brez obveznosti vračila, potrjena.
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6.2 ANALIZA REZULTATOV ANKETE 2 (PRAVNE OSEBE)
V tem poglavju bom podala analizo rezultatov raziskave, ki je bila opravljena v naključno
izbranih podjetjih. Na anketni vprašalnik so v večji meri odgovarjala podjetja iz Gorenjske
regije, štirje udeleţenci iz okolice Ljubljane, dva udeleţenca iz Litije in en udeleţenec iz
Pirana.
Grafikon 9: Velikost podjetja

Vir: lasten, obdelava podatkov iz Tabele 11
Graf 8 prikazuje velikost podjetij, med katerimi je bila opravljena anketa o doniranju sredstev
nepridobitnim organizacijam med pravnimi osebami. Na to vprašanje je odgovarjalo trideset
vprašanih (100 %) – pravnih oseb. Šestnajst vprašanih (53,3 %) anketirancev uvršča svoje
podjetje v manjše podjetje po kriteriju razvrstitve po velikosti glede na število zaposlenih.
Osem vprašanih podjetij (26,7 %) uvršča svoje podjetje med srednje veliko podjetje in šest
vprašanih podjetij (20 %) uvršča svoje podjetje v veliko podjetje. Podjetja so se uvrščala po
kriteriju razvrstitve po velikosti glede na število zaposlenih, kjer ima manjše podjetje od 1 do
10 zaposlenih, srednje veliko podjetje od 11 do 40 zaposlenih in velika podjetja od 41 ali več
zaposlenih.
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Grafikon 10: Doniranje podjetij nepridobitnim organizacijam

Vir: lasten, obdelava podatkov iz Tabele 12

Na grafu 9 je prikazano, koliko od anketiranih podjetij je ţe kdaj del svojih sredstev namenilo
za donacije nepridobitnim organizacijam. Na to vprašanje je odgovarjalo trideset udeleţencev
(100 %). Najpogostejši odgovor je bil DA. Petindvajset vprašanih podjetij (83,3 %) je ţe
darovalo sredstva nepridobitni organizaciji in pet (16,7 %) nepridobitnim organizacijam še
nikoli ni doniralo sredstev.
Rezultati v primerjavi z anketo 1 so si zelo podobni. Tudi donacije podjetij so stalna praksa
pri njihovem delovanju.
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Grafikon 11: Količina doniranih sredstev podjetij nepridobitnim organizacijam
letno

Vir: lasten, obdelava podatkov iz Tabele 13

Na grafu 10 je prikazano, kolikokrat letno podjetja donirajo svoja sredstva nepridobitnim
organizacijam. Na to vprašanje so odgovarjali vsi udeleţenci ankete, ki so na prejšnje
vprašanje (vprašanje 11) odgovorili z DA. Najpogostejši odgovor je bil več kot dvakrat letno.
Odgovarjalo je petindvajset vprašanih podjetij (100 %). Več kot dvakrat letno donira osem
vprašanih podjetij (32 %), enkrat letno donira svoja sredstva nepridobitnim organizacijam
šest vprašanih (24 %), dvakrat letno donirajo štiri podjetja (16 %), mesečno donirajo štiri
podjetja (16 %) in trije udeleţenci (12 %)
donirajo svoja sredstva nepridobitnim
organizacijam več kot petkrat letno.
Pričakovati je bilo, da podjetja donirajo svoja sredstva mesečno, vendar temu ni tako. Za
tovrstno dejanje se največkrat odločajo več kot dvakrat letno, vendar manj kot petkrat letno.
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Grafikon 12: Najpogostejše donacije podjetij po vrstah organizacije

Vir: lasten, obdelava podatkov iz Tabele 14
Na grafu 11 so prikazane vrste nepridobitnih organizacij, katerim podjetja najpogosteje
donirajo sredstva. Na to vprašanje je odgovarjalo petindvajset vprašanih podjetij (100 %).
Podjetja najpogosteje donirajo svoja sredstva športnim ustanovam, tj. kar deset vprašanih
(40 %). Šest vprašanih podjetij (24 %) namenja svoja donirana sredstva humanitarnim
organizacijam, pet (20 %) zdravstvenim ustanovam, trije vprašani (12 %) namenjajo svoja
donirana sredstva kulturnim ustanovam in en (4 %) cerkvenim organizacijam.
Za razliko od posameznikov, kjer se z podanimi rezultati kaţe predvsem visok prag
filantropije, pa podjetja največkrat donirajo svoja sredstva športnim ustanovam.
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Grafikon 13: Odvisnost doniranih sredstev glede na poslovanje podjetja

Vir: lasten, obdelava podatkov iz Tabele 15

Graf 12 prikazuje odvisnost doniranih sredstev podjetij glede na njihovo poslovanje. Na to
vprašanje je odgovarjalo petindvajset vprašanih podjetij (100 %). Osemnajst vprašanih
podjetij (72 %) donira del sredstev nepridobitnim organizacijam ne glede na poslovanje
podjetja. Pet vprašanih (20 %) donira sorazmerni del sredstev, ki so bila odvisna od
ustvarjenega čistega dobička podjetja, in dva vprašana anketiranca (8 %) sredstev za
donacijo nepridobitnim organizacijam nista namenila, če podjetje ni ustvarilo dobička oziroma
ni poslovalo pozitivno.
Iz rezultatov je razvidno, da donirana sredstva nepridobitnim organizacijam niso odvisna od
poslovanja podjetja.
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Grafikon 14: Doniranje sredstev z namenom vračila

Vir: lasten, obdelava podatkov iz Tabele 16

Graf 13 prikazuje doniranje sredstev podjetij nepridobitnim organizacijam s potencialnim
namenom, da bi podjetja dobila ta sredstva v katerikoli drugi obliki povrnjena. Na to
vprašanje je odgovarjalo petindvajset podjetij (100 %). Petnajst udeleţencev (60 %) ankete
je sredstva, namenjena donacijam v nepridobitnih organizacijah, doniralo brez namena
vračila in deset vprašanih podjetij (40 %) je sredstva, namenjena donacijam, doniralo z
namenom vračila.
To vprašanje in podani rezultati se navezujejo na hipotezo, ki je zastavljena v začetku
diplomskega dela. Ta pravi, da podjetja donirajo sredstva z namenom obveznosti vračila v
raznih oblikah, kot so objava donatorja v sredstvih javnega obveščanja, s strateškim
namenom, predvsem pa z namenom doniranja sredstev za uveljavljanje olajšave pri plačilu
davka na dobiček. Na podlagi podanih rezultatov hipoteze ne moremo potrditi, saj podjetja
ne donirajo sredstva z namenom vračila.
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Grafikon 15: Ţelena oblika povrnjenih sredstev zaradi doniranja

Vir: lasten, obdelava podatkov iz Tabele 17

Na grafu 14 so prikazane ţelene oblike povračil, ki so jih pričakovala podjetja v zameno za
doniranje sredstev nepridobitnim organizacijam. Na to vprašanje so odgovarjali vsi
udeleţenci, ki so na prejšnje vprašanje, povezano z namenom vračila, odgovorili z DA. Takih
udeleţencev je bilo dvanajst (100 %). Enajst vprašanih podjetij (91,7 %) donira svoja
sredstva nepridobitnim organizacijam z namenom olajšave pri plačilu davka na dobiček. En
vprašani (8,3 %) donira svoja sredstva z namenom objave donatorja v sredstvih javnega
obveščanja in nič vprašanih podjetij (0 %) ni izbralo odgovora, da donirajo svoja sredstva s
strateškim namenom, da bi kasneje koristniki doniranih sredstev uporabljali proizvode
podjetja.
Tudi ta anketni vprašalnik se nanaša na zastavljeno hipotezo na začetku diplomske naloge.
Ta pravi, da podjetja donirajo sredstva z namenom obveznosti vračila v raznih oblikah, kot so
objava donatorja v sredstvih javnega obveščanja, s strateškim namenom, predvsem pa z
namenom doniranja sredstev za uveljavljanje olajšave pri plačilu davka na dobiček. Je ţe res,
da so na to vprašanje podjetja odgovarjala, da je to njihova najbolj zaţelena oblika
povrnjenih sredstev, vendar na vprašanje niso odgovarjali vsi udeleţenci ankete, saj večina
podjetij ne donira sredstev z namenom vračila.
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Grafikon 16: Dvom v namembnost doniranih sredstev med podjetji

Vir: lasten, obdelava podatkov iz Tabele 18

Graf 15 prikazuje dvom donatorskih podjetij v delovanje nepridobitnih organizacij oz.
zaupanje v njihovo delovanje. Na to vprašanje je odgovarjalo devetindvajset vprašanih
podjetij (100 %). Devetnajst vprašanih podjetij (65,5 %) je v delovanje nepridobitnih
organizacij ţe podvomilo, ker so ţe slišali, da prihaja do tovrstnih zlorab. Sedem vprašanih
anketirancev (24,1 %) nikoli ni podvomilo v delovanje nepridobitnih organizacij, ker povsem
zaupajo njihovemu delovanju, in trije udeleţenci (10,3 %) so v delovanje nepridobitnih
organizacij ţe podvomili, ker so prepričani, da so tovrstna dejanja stalna praksa v delovanju
nepridobitnih organizacij.
Hipotezo, ki pravi, da so podjetja in posamezniki v večini izgubili zaupanje v delovanje
nepridobitnih organizacij in v večini podvomili v namembnost doniranih sredstev ne glede na
to, kateri nepridobitni organizaciji so donirali, potrdimo.
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6.3 PREVERJANJE HIPOTEZ
Prva hipoteza pravi, da podjetja donirajo sredstva z namenom obveznosti vračila v raznih
oblikah, kot so objava donatorja v sredstvih javnega obveščanja, s strateškim namenom,
predvsem pa z namenom doniranja sredstev za uveljavljanje olajšave pri plačilu davka na
dobiček. Na podlagi analize anketnega vprašalnika v anketi 2 hipoteze ne potrdim. V
grafikonu 13 so prikazani rezultati, ki se nanašajo na donirana sredstva z namenom vračila.
Kar 60 % vprašanih podjetij je sredstva, namenjena donacijam, doniralo brez namena vračila.
V grafikonu 14 pa so predstavljeni rezultati, ki pogojujejo namen vračila. Na to vprašanje je
odgovarjalo le dvanajst udeleţencev od petindvajsetih (40 %), ki donirajo sredstva z
namenom olajšave pri plačilu davka na dobiček.

Druga hipoteza pravi, da je donacija posameznika brezpogojna, brez obveznosti vračila ali
nasprotne storitve ne glede na način doniranih sredstev. Na podlagi grafikona 7 ugotavljam,
da vsi udeleţenci (100 %) v anketi 1 donirajo svoja sredstva zgolj in samo zaradi svojega
osebnega zadovoljstva. Zato hipotezo potrdim.
Tretjo hipotezo, ki pravi, da so podjetja in posamezniki v večini izgubili zaupanje v delovanje
nepridobitnih organizacij in v večini podvomili v namembnost doniranih sredstev ne glede na
to, kateri nepridobitni organizaciji so donirali, potrdim. Na podlagi grafikona 15 lahko potrdim
tezo, saj je več kot polovica vprašanih podjetij v delovanje nepridobitnih organizacij ţe
podvomila, saj so ţe slišali, da prihaja do tovrstnih zlorab. Podobna slika je pri grafikonu 6,
kjer so na zastavljeno vprašanje odgovarjali posamezniki. Tudi ti so v večji meri, v kar 74 %,
ţe podvomili v delovanje nepridobitne organizacije.
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7 ZAKLJUČEK
Nepridobitne organizacije so pomembne organizacije za vsakega posameznika v druţbi.
Njihov namen je zagotavljati storitve, ki so pomembne in nujne za širšo druţbo. Pridobitne
organizacije bi podobne ali iste storitve teţko izvajale ali pa bi bilo to celo nemogoče. Zato je
v rokah drţave, da vsakemu posamezniku zagotovi moţnost obstoja storitev, ki jih opravlja
nepridobitna organizacija. Ene se tičejo vseh posameznikov, druge spet ne. Lahko jih delimo
na nepridobitne organizacije, ki izpolnjujejo širše potrebe skupnosti, in nepridobitne
organizacije, ki izpolnjujejo potrebe članov. Tako ene in druge delujejo v
pravnoorganizacijskih oblikah, ki jih imenujemo zavodi, ustanove in društva. Bistvo
nepridobitnih organizacij pa ni ustvarjanje dobička.
Velik deleţ financiranja nepridobitnih organizacij predstavljajo trţni viri in javni viri. Tretji
način financiranja teh organizacij so donacije, ki pa postajajo v sodobni druţbi vse bolj
zanemarljive. Donacija je dar, ki se daje brez kakršnihkoli protiuslug. Donirajo tako podjetja
kot posamezniki. Na podlagi opravljene ankete posamezniki največkrat donirajo sredstva
humanitarnim organizacijam, podjetja pa športnim ustanovam. Tu se kaţe predvsem
filantropija posameznika in podjetij. Tako posamezniki kot podjetja donirajo denarna,
storitvena in materialna sredstva ali pa namenjajo del sredstev kot del dohodnine.
Posamezniki v večini donirajo svoja sredstva enkrat letno, podjetja pa več kot dvakrat letno.
Donirana sredstva so za ene in druge v večini primerov osebno zadovoljstvo in v zameno ne
zahtevajo ničesar. Zato na podlagi pridobljenih rezultatov ankete prve hipoteze, ki pravi, da
podjetja donirajo sredstva z namenom obveznosti vračila v raznih oblikah, predvsem z
namenom uveljavljanja olajšave pri plačilu davka, ne potrdim. Drugo hipotezo, ki pravi , da je
donacija posameznika brezpogojna, pa potrdim.
Tako fizične kot pravne osebe ne zaupajo v delovanje nepridobitnih organizacij oziroma
dvomijo v njihovo delovanje, saj so prepričane, da so zlorabe stalna praksa v nepridobitnih
organizacijah. Na podlagi te ugotovitve lahko sklepam, da prav iz tega razloga v sodobnem
času pada deleţ donacij v nepridobitnih organizacijah. Na tem področju bi bilo mogoče podati
smernice za preprečevanje takih miselnosti posameznikov in pravnih oseb, take, da bi
pridobitne organizacije poskušale pridobiti večjo mero zaupanja.
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PRILOGE
Priloga 1: Sumarni podatki iz tabele
Tabela 4: Statistika udeleţencev
Vsi udeleţenci

50

Moški:

14

Ţenske:

36

Povprečna starost:

34.1 leta

Tabela 5: Doniranje sredstev v katerikoli obliki
DA

41

82%

NE

9

18%

Vsi rezultati

50

Tabela 6: Pogostost doniranja sredstev nepridobitnim organizacijam
Enkrat letno

26

63.4%

Dvakrat letno

7

17.1%

Več kot dvakrat letno

1

2.4%

Več kot petkrat letno

2

4.9%

Mesečno

5

12.2%

Vsi rezultati

41
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Tabela 7: Oblike doniranih sredstev nepridobitnim organizacijam
Denarno

28

68.3%

Materialno

9

22%

Storitveno

1

Kot del dohodnine

3

Vsi rezultati

41

2.4%

7.3%

Tabela 8: Vrste najpogosteje doniranim nepridobitnim organizacijam
Humanitarnim organizacijam

24

58.5%

Zdravstvenim ustanovam

3

7.3%

Kulturnim ustanovam

2

4.9%

Športnim ustanovam

8

19.5%

Cerkvenim organizacijam

4

9.8%

Vsi rezultati

41

Tabela 9: Dvom v namembnost doniranih sredstev
Nikoli, ker povsem zaupam
delovanju nepridobitnih
organizacij

3

6%

Sem podvomil/a, ker sem ţe
slišal/a, da prihaja do
tovrstnih zlorab

37

74%

Sem podvomil/a, ker sem
prepričan/a, da so tovrstna
dejanja stalna praksa v
delovanju nepridobitnih
organizacijah

10

20%

Vsi rezultati

50
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Tabela 10: Doniranje sredstev iz koristoljubja
Da, ţelel/a sem, da me kot
donatorja omenijo v sredstvih
javnega obveščanja

0

Da, na podlagi doniranih
sredstev sem ţelel/a biti
prednostno obravnavan/a v
organizaciji

0

Ne, sredstva sem doniral/a
zgolj in samo zaradi svojega
osebnega zadovoljstva

41

Vsi rezultati

41

0%

0%

100%

Tabela 11: Velikost podjetja
Manjše podjetje

16

Srednje veliko podjetje

8

Veliko podjetje

6

Vsi rezultati

30

53.3%
26.7%
20%

Tabela 12: Doniranje podjetij nepridobitnim organizacijam
DA

25

NE

5

Vsi rezultati

30

83.3%
16.7%

Tabela 13: Količina doniranih sredstev podjetij nepridobitnim organizacijam letno
Enkrat letno

6

Dvakrat letno

4

Več kot dvakrat letno

8

Več kot petkrat letno

3

Mesečno

4

24%
16%
32%
12%
16%
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Vsi rezultati

25

Tabela 14: Vrste najpogosteje doniranim nepridobitnih organizacij podjetij
Humanitarnim organizacijam

6

Zdravstvenim ustanovam

5

Kulturnim ustanovam

3

Športnim ustanovam

10

Cerkvenim organizacijam
Vsi rezultati

1
25

24%
20%
12%
40%
4%

Tabela 15: Doniranje stredstev glede na poslovanje podjetja
Da, donirali smo sorazmerni
del sredstev, ki so bila odvisna
od ustvarjenega čistega
dobička našega podjetja.

5

Ne, ne glede na poslovanje
podjetja smo del sredstev
namenili donacijam v
nepridobitne organizacije.

18

Če naše podjetje ni ustvarilo
dobička oz. ni poslovalo
pozitivno, sredstev za donacijo
nepridobitnim organizacijam
nismo namenili.

2

Vsi rezultati

25

20%

72%

8%

Tabela 16: Donacije sredstev podjetij z namenom vračila v kateri drugi obliki
Ne, sredstva namenjena
donacijam smo donirali brez
namena vračila.

15

Da, sredstva namenjena
donacijam smo donirali z
namenom vračila.

10

Vsi rezultati

25

60%

40%
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Tabela 17: Ţelena oblika povrnjenih sredstev zaradi doniranja
Z namenom objave donatorja v
sredstvih javnega obveščanja.

1

Z namenom olajšave pri plačilu
davka na dobiček.

11

S strateškim namenom, da bi
kasneje koristniki doniranih
sredstev uporabljali proizvode
vašega podjetja.

0

Vsi rezultati

12

8.3%

91.7%

0%

Tabela 18: Dvom v namembnost doniranih sredstev med podjetji
Nikoli, ker povsem zaupamo
delovanju nepridobitnih
organizacij.

7

Smo podvomili, ker smo ţe
slišali, da prihaja do tovrstnih
zlorab.

19

Smo podvomil, ker smo
prepričani, da so tovrstna
dejanja stalna praksa v
delovanju nepridobitnih
organizacijah.

3

Vsi rezultati

29

24.1%

65.5%

10.3%
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Priloga 2: Izračun aritmetične sredine in standardnega odklona na podlagi
ANKETE 1

1. vprašanje
VREDNOST
1
2
AS= 1,60

ODGOVOR
DA
NE

ŠT.
41
9
37

Odklon od AS (yi-y)
39,5
7,4

(yi-y)2
1560,25
54,76
1615,01

ŠT.
26
7
1
2

Odklon od AS (yi-y)
24,15
5,15
-0,85
0,15

(yi-y)2
583,22
26,52
0,72
0,02

5
41

3,15

9,92
620,4

ŠT.
28
9
1
3

Odklon od AS (yi-y)
26,51
7,51
-0,49
1,51

(yi-y)2
702,78
56,40
0,24
2,28

STANDARDNI ODKLON=28,42

2. vprašanje
VREDNOST
1
2
3
4
5

OBLIKE DONIRANIH
SREDSTEV
enkrat letno
dvakrat letno
več kot dvakrat letno
več kot petkrat letno
mesečno

AS= 1,85
STANDARDNI ODKLON=11,14

3. vprašanje
VREDNOST
1
2
3
4

OBLIKE DONIRANIH
SREDSTEV
denarno
materialno
storitveno
kot del dohodnine

AS= 1,49

41
STANDARDNI ODKLON=13,80
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761,7

4. vprašanje
VREDNOST
1
2
3
4
5

VRSTE NEPRIDOBITNIH
ORGANIZACIJ
humanitarne organizacije
zdravstvene ustanove
kulturne ustanove
športne ustanove
cerkvene organizacije

ŠT.
24
3
2
8
4

AS= 2,15

Odklon od AS (yi-y)
21,85
0,85
-0,15
5,85
1,85

41

(yi-y)2
477,42
0,72
0,02
34,22
3,42
515,8

STANDARDNI ODKLON=10,16
5. vprašanje
DVOM V NAMEMBNOST
DONIRANIH SREDSTEV
NIKOLI (zaupam
1 organizacijam)

ŠT.

Odklon od AS (yi-y)

(yi-y)2

3

0,86

0,74

37

34,86

1215,22

10
50

7,86

61,78
1277,74

DONIRANJE SREDSTEV IZ
KORISTOLJUBJA

ŠT.

Odklon od AS (yi-y)

(yi-y)2

1

DA (želel sem, da me omenijo
v org.)

0

-3

9

2

DA (želja po prednostnem
obravnavanju)

0

-3

9

3

NE (samo zaradi osebnega
zadovoljstva)

41

38

1444

VREDNOST

SEM PODVOMIL
2 (neutemeljene govorice)
SEM PODVOMIL (to je stalna
3 praksa pri delovanju org.)
AS= 2,14
STANDARDNI ODKLON=20,64
6. vprašanje
VREDNOST

AS= 3

41
STANDARDNI ODKLON=22,08

61

1462

Priloga 3: Izračun aritmetične sredine in standardnega odklona na podlagi
ANKETE 2
1. vprašanje
VREDNOST

VELIKOST PODJETJA

ŠT.PODJETI Odklon od AS
J
(yi-y)

(yi-y)2

1

manjše podjetje

16

14,33

205,35

2
3

srednje veliko podjetje
veliko podjetje

8
6

6,33
4,33

40,07
18,75

AS=1,67

30

264,17

STANDARDNI ODKLON=9,38
2. vprašanje
VREDNOST
1
2
AS=1,17

ODGOVOR
DA
NE

ŠT.
PODJETIJ
25
5
30

Odklon od AS
(yi-y)
23,83
3,83

ŠT.
PODJETIJ
6
4
8
3
4

Odklon od AS
(yi-y)
3,2
1,2
5,2
0,2
1,2

(yi-y)2
567,87
14,67
582,54

STANDARDNI ODKLON=17,07

3. vprašanje
VREDNOST
1
2
3
4
5

KOLIČINA LETNEGA DONIRANJA N.O.
enkrat letno
dvakrat letno
več kot dvakrat letno
več kot petkrat letno
mesečno

AS=2,8

25
STANDARDNI ODKLON=2,84
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(yi-y)2
10,24
1,44
27,04
0,04
1,44
40,20

4. vprašanje
VREDNOST
1
2
3
4
5

VRSTE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ
humanitarne organizacije
zdravstvene ustanove
kulturne ustanove
športne ustanove
cerkvene organizacije

AS=2,8

ŠT.
PODJETIJ
6
5
3
10
1

Odklon od AS
(yi-y)
3,2
2,2
0,2
7,2
-1,8

25

(yi-y)2
10,24
4,84
0,04
51,84
3,24
70,2

STANDARDNI ODKLON=3,75
5. vprašanje
VREDNOST
1
2
3

DONACIJE GLEDE NA POSLOVANJE
sorazmerni del prihodkov
ne glede na poslovanje podjetja
samo v primeru pozitivnega
poslovanja

AS=1,88

ŠT.
PODJETIJ
5
18

Odklon od AS
(yi-y)
3,12
16,12

(yi-y)2
9,75
259,85

2

0,12

0,014

25

269,61

STANDARDNI ODKLON=9,48
6. vprašanje
VREDNOST
1
2

NAMEN VRAČILA DONIRANIH
SREDSTEV
ne, brez vračila
da, z namenom vračila

AS=1,4

ŠT.
PODJETIJ
15
10
25

Odklon od AS
(yi-y)
0,54
8,6

ŠT.
PODJETIJ
1

Odklon od AS
(yi-y)
-0,92

(yi-y)2
0,85

11

9,08

82,45

0
12

-1,92

3,69
86,99

(yi-y)2
0,30
73,96
23,28

STANDARDNI ODKLON=6,09

7. vprašanje
VREDNOST
1

ŽELENA OBLIKA POVRNJENIH
SREDSTEV
z namenom objave donatorja

z namenom olajšave pri plačilu davka
2
na dobiček
3

strateški namen

AS=1,92
STANDARDNI ODKLON=5,39
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8. vprašanje
VREDNOST

DVOM V NAMEMBNOST DONIRANIH
SREDSTEV
1
NIKOLI (zaupamo organizacijam)
2

SMO PODVOMILI (neutemeljene
govorice)

3

SMO PODVOMILI (to je stalna praksa
pri delovanju org.)

AS=1,86
STANDARDNI ODKLON=10,35
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ŠT.
PODJETIJ
7

Odklon od AS
(yi-y)
5,14

(yi-y)2
26,42

19

17,14

293,78

3
29

1,14

1,30
321,5

Priloga 4: ANKETA 1

DONACIJE V NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJAH (NAMENJENA
FIZIČNIM OSEBAM)
Moje ime je Suzana Cotelj, sem študentka Fakultete za upravo. Priloţen anketni vprašalnik je
namenjen raziskavi, ki jo izvajam v okviru svoje diplomske naloge na tematiko donacije v
nepridobitnih organizacijah.
Anketa je anonimna, z odgovori pa ţelim dobiti večje število subjektivnih mnenj o donacijah v
nepridobitnih organizacijah.
Prosim, vstavite svoje informacije:
Spol

----

Starost

----

Kraj

1. Ste že kdaj donirali sredstva (denarna, materialna, storitvena ali kot del dohodnine) katerikoli
nepridobitni organizaciji?
DA
NE

2. Če ste odgovorili z DA, kolikokrat donirate sredstva nepridobitnim organizacijam?
Enkrat letno
Dvakrat letno
Več kot dvakrat letno
Več kot petkrat letno
Mesečno

3. Na kakšen način ste največkrat donirali nepridobitni organizaciji?
Denarno
Materialno
Storitveno
Kot del dohodnine
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4. Katerim nepridobitnim organizacijam ste največkrat donirali sredstva?
Humanitarnim organizacijam
Zdravstvenim ustanovam
Kulturnim ustanovam
Športnim ustanovam
Cerkvenim organizacijam

5. Ali ste kdaj podvomili v delovanje nepridobitnih organizacij oz. podvomili v namembnost
vaših doniranih sredstev?
Nikoli, ker povsem zaupam delovanju nepridobitnih organizacij
Sem podvomil/a, ker sem ţe slišal/a, da prihaja do tovrstnih zlorab
Sem podvomil/a, ker sem prepričan/a, da so tovrstna dejanja stalna praksa v delovanju nepridobitnih
organizacijah

6. Ste kot posameznik želel/a, da se vam donirana sredstva na nek način vrnejo?
Da, ţelel/a sem, da me kot donatorja omenijo v sredstvih javnega obveščanja
Da, na podlagi doniranih sredstev sem ţelel/a biti prednostno obravnavan/a v organizaciji
Ne, sredstva sem doniral/a zgolj in samo zaradi svojega osebnega zadovoljstva

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem!
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Priloga 5: ANKETA 2

DONACIJE V NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJAH (NAMENJENA
PRAVNIM OSEBAM)
Moje ime je Suzana Cotelj, sem študentka Fakultete za upravo. Priloţen anketni vprašalnik je
namenjen raziskavi, ki jo izvajam v okviru svoje diplomske naloge na tematiko donacije v
nepridobitnih organizacijah.
Anketa je anonimna, z odgovori pa ţelim dobiti večje število subjektivnih mnenj o donacijah v
nepridobitnih organizacijah.
Prosim, vstavite svoje informacije:
Kraj

1. V katero kategorijo bi uvrstili svoje podjetje (po kriteriju razvrstitve po velikosti glede na
število zaposlenih, kjer imajo manjša podjetja od 1 do 10 zaposlenih, srednja velika podjetja od
11 do 40 zaposlenih in velika podjetja 41 ali več zaposlenih):
Manjše podjetje
Srednje veliko podjetje
Veliko podjetje

2. Ali ste v času poslovanja svojega podjetja kdaj del sredstev namenili za donacije
nepridobitnim organizacijam?
DA
NE

3. Če ste odgovorili z DA, kolikokrat donirate sredstva nepridobitnim organizacijam?
Enkrat letno
Dvakrat letno
Več kot dvakrat letno
Več kot petkrat letno
Mesečno

4. Katerim nepridobitnim organizacijam ste največkrat donirali sredstva?
Humanitarnim organizacijam
Zdravstvenim ustanovam
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Kulturnim ustanovam
Športnim ustanovam
Cerkvenim organizacijam

5. Je bila višina vaših doniranih sredstev odvisna od preteklega poslovanja vašega podjetja?
Da, donirali smo sorazmerni del sredstev, ki so bila odvisna od ustvarjenega čistega dobička našega
podjetja.
Ne, ne glede na poslovanje podjetja smo del sredstev namenili donacijam v nepridobitne organizacije.
Če naše podjetje ni ustvarilo dobička oz. ni poslovalo pozitivno, sredstev za donacijo nepridobitnim
organizacijam nismo namenili.

6. Ali ste v primeru doniranja sredstev le-te donirali z namenom vračila v katerikoli obliki?
Ne, sredstva namenjena donacijam smo donirali brez namena vračila.
Da, sredstva namenjena donacijam smo donirali z namenom vračila.

7. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA, v kakšni obliki ste pogojevali vračilo?
Z namenom objave donatorja v sredstvih javnega obveščanja.
Z namenom olajšave pri plačilu davka na dobiček.
S strateškim namenom, da bi kasneje koristniki doniranih sredstev uporabljali proizvode vašega podjetja.

8. Ali ste kdaj podvomili v delovanje nepridobitnih organizacij oz. podvomili v namembnost
vaših doniranih sredstev?
Nikoli, ker povsem zaupamo delovanju nepridobitnih organizacij.
Smo podvomili, ker smo ţe slišali, da prihaja do tovrstnih zlorab.
Smo podvomil, ker smo prepričani, da so tovrstna dejanja stalna praksa v delovanju nepridobitnih
organizacijah.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem!
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Priloga 6: VZOREC DONATORSKE POGODBE
DONATORSKA POGODBA
Ki jo skleneta
…………., d. o. o., Ljubljana, ki ga zastopa direktor ……….:
ID št. Za DDV: SI …………, ki je zavezanec za DDV,
odslej donator
In
KD ……………., ki ga zastopa predsednik ……………………..;
Davčna številka: ……………., odslej prejemnik donacije.

1. člen
Predmet te pogodbe je donatorsko sodelovanje pri projektu …………. v ……………. Donacija v
višini ……………….. bo porabljena za izvedbo navedenega projekta, ki ga bo prejemnik
donacije v celoti izvršil v letu ……………..
2. člen
Podjetje ………………., d. o. o., se zaveţe, da bo na transakcijski račun prejemnika donacije
TRR: ……………………………………………….., pri NLB, d. d., Ljubljana, nakazal znesek iz 1. člena
te pogodbe v roku 30 dni od podpisa te pogodbe.
3. člen
Prejemnik donacije se zavezuje, da bo dobljeno donacijo uporabil izključno za izvedbo
projekta, iz 1. člena te pogodbe, o čemer bo tudi pisno obveščal donatorja.
V primeru, da prejemnik donacije denarja ne porabi za navedeni primer, je dolţan donacijo
vrniti z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi vred od dneva prejema donacije do dneva
vračila donacije.
4. člen
V roku 30 dni po končanem projektu je koristnik dolţan donatorju posredovati končno
poročilo o izvedbi projekta in predloţiti dokazila o uporabi sredstev donacije – (finančno
poročilo).

69

Donator lahko v 30-ih dneh od prejema poročil iz prejšnjega odstavka, ob morebitni
ugotovitvi njihove nezadostnosti ali neustreznosti, zahteva dodatna dokazila, s katerimi bo
koristnik izkazal porabo celotnih sredstev skladno s to pogodbo. Za predloţitev dodatnih
dokazil ima prejemnik sredstev 30 dni od pisnega poziva donatorja.
V primeru, da prejemnik sredstev ne predloţi poročil v roku ali ne predloţi ustreznih dodatnih
dokazil v danih rokih, se zavezuje, da bo donatorju vrnil donacijo z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema donacije do dneva vračila.
5. člen
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za
reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
6. člen
Pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih. Vsaka pogodbena stranka prejme en izvod.
Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

V Ljubljani, dne ……………….
……………., d. o. o., Ljubljana
Zastopnik: ………………………

KD ……………………………
Zastopnik: ………………..
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