
UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 
 

Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Management  

 

Diplomska naloga 

FINANCIRANJE TURISTIČNEGA DRUŠTVA  

Mentor: mag. Boris Mrak 
Obravnavana organizacija: Turistično društvo Šmartno 
  

KOPER, 2005 DIMITRIJ STANIČ 



POVZETEK 

Namen diplomske naloge je poiskati in prikazati vire financiranja turističnih društev. 
V diplomski nalogi so uvodoma teoretično prikazane značilnosti neprofitno-
volonterskega sektorja, ki se nadaljuje z značilnostmi društev, med katerimi so izpos-
tavljena turistična društva. Prikazan je pomen financiranja v društvih. Temu delu sledi 
praktično prikazovanje in analiziranje dejanskih in potencialnih virov financiranja Turi-
stičnega društva Šmartno v Sloveniji in v Evropski uniji. Naloga se zaključuje s primer-
javo financiranja Turističnega društva Šmartno in Turističnega društva Korada. 
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ABSTRACT 

The aim of this document is to find and describe the sources of financing tourist socie-
ties.The introduction describes teoretical characteristics of nonprofit volunteer sector, 
the content continues with the characteristics of the societies with the sress on tourist 
societies. The problem of financing societies is described. Then follows more practical 
part of the document which describes and analyses actual and potential sources of fi-
nancing the Touristic society Šmartno in Slovenia and in European union. The docu-
ment end with the comparison of the financing between the Touristic society Šmartno 
and the Touristic society Korada. 
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1 UVOD 

Ljudje smo različni, toda vsak človek svoj prosti čas rad porabi za stvari, ki ga 
zanimajo in v kraju, kjer se dobro počuti. Živim v Goriških brdih tik ob stari, zgodovin-
ski vasici Šmartno. Goriška brda so dežela sadja in v zadnjih desetletjih predvsem vina. 
Prepoznavnost vina v svetu se vedno meri s ponudbo in zgodovino kraja, iz katerega 
izhaja. Tako se v Brdih v zadnjih letih vse več ljudi združuje v neke skupnosti - društva, 
ki so ena izmed pogostih pojavnih oblik uveljavljanja pravice do svobodnega združeva-
nja. Na ta način se skušajo ljudje združiti med seboj in privabiti razne obiskovalce, kar 
naj bi povečalo prepoznavnost Brd. Tudi v vasi Šmartno deluje Turistično društvo (v 
nadaljevanju TD) Šmartno, v katerega smo se s prijatelji pred kratkim vključili. Sam 
sem v problemu financiranja društva, dobil navdih za temo diplomske naloge.  

Namen in cilji diplomske naloge 
Namen diplomske naloge: 

 Poiskati in analizirati vire finančnih sredstev, ki jih lahko pridobijo turistična 
društva. 

Cilji diplomske naloge: 

 Predstavitev nepridobitno volonterskega sektorja  
 Teoretična preučitev financiranja društev  
 Analiza dejanskih in potencialnih finančnih virov TD Šmartno v Sloveniji in v 

EU 
 Primerjava financiranja TD Šmartno in TD Korada. 

Teoretična izhodišča 
Sredstva so skupaj z urejenostjo in dejavnostjo nepogrešljivo povezana in potrebna 

za strateško doseganje zastavljenih ciljev turističnega društva. Sredstva so temeljni 
pogoj za izvajanje dejavnosti, urejenost pa omogoča učinkovito in uspešno izvajanje 
dejavnosti turističnega društva. Čeprav je turistično društvo nepridobitna organizacija, 
katere cilj obstoja in delovanja ni doseganje dobička, ne smemo zanemariti dejstva, da 
prav tako kot ostala podjetja oziroma pridobitne organizacije za svoje delovanje in za 
svoje poslanstvo potrebujejo finančna sredstva. Ker večino funkcij v turističnih društvih 
opravljajo člani neprofesionalno, se soočajo z raznimi problemi. Eden izmed takšnih 
problemov je tudi iskanje virov financiranja. 
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Uvod 

Metode obravnavanja 
Pri pisanju diplomske naloge sem uporabil: 

 metodo deskripcije, s katero sem opisoval dejstva, procese in pojave, na osnovi 
katerih sem prišel do določenih spoznanj, 

 metodo kompilacije, s katero sem povzemal spoznanja, stališča in rezultate dru-
gih avtorjev, ki sem jih citiral, 

 komparativno metodo, s pomočjo katere sem primerjal enaka in podobna dejs-
tva, 

 razčlenjevanje, ki pomeni razstavljanje sestavljenih pojavov na enostavnejše 
dele ter preučevanje vsakega dela ločeno in v razmerju do drugih delov. 

Podatke in informacije, potrebne za izdelavo diplomskega dela, sem pridobil iz 
strokovne in poljudnoznanstvene literature, iz člankov v revijah, iz objav v Uradnem 
listu, iz statuta in z interneta. Podatke o TD Šmartno in TD Korada sem pridobil s 
pomočjo ankete in ustnim razgovorom z vodstvi obeh društev. 

Predpostavke in omejitve obravnavanja 
Predpostavke obravnavanja: 

 preučevanje financiranja turističnih društev v Sloveniji in v EU je način za 
odkrivanje predlogov za izboljšanje stanja na tem področju, 

 verodostojnost podatkov, pridobljenih s pomočjo ankete. 

Omejitve obravnavanja: 

 zaradi velikega števila društev sem se odločil, da se v delu omejim predvsem na 
turistična društva, 

 iskanje virov finančnih sredstev za TD Šmartno.  

Kratek opis poglavij 
Ker spadajo društva med nepridobitne organizacije, sem v drugem poglavju začel z 

opisovanjem le-teh. Nepridobitne organizacije sem opredelil, jih naštel in prikazal nji-
hove pomembne značilnosti.  

Sledi tretje poglavje, v katerem sem se omejil predvsem na društva. Prikazal sem  
značilnosti turističnih društev. Opisal sem tudi management in volonterstvo v društvih, 
ki sta ključnega pomena za delovanje društev. 

Četrto poglavje teoretično govori o pomenu financiranja društev in uvaja bralca v 
naslednje poglavje, ki omenjen problem prikaže praktično. 

V petem poglavju sem najprej predstavil TD Šmartno. Temu sledi najpomembnejši 
del diplomskega dela, in sicer prikaz možnih virov financiranja društva doma in v tujini. 
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Uvod 

Nekatere vire financiranja TD Šmartno že izkorišča, nekatere pa bo v prihodnosti. Vsak 
vir financiranja sem predstavil posebej po njegovih pomembnih značilnostih. 

Šesto poglavje prikazuje primerjavo financiranja TD Šmartno in TD Korada. Pri-
merjal sem njihovo trenutno in prihodnjo usmerjenost pri iskanju finančnih virov. 

Delo zaključuje sedmo poglavje s sklepom, v katerem analiziram v nalogi zastav-
ljene cilje. 
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2 NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE 

2.1 Opredelitev nepridobitne organizacije 
Nepridobitne ali neprofitne organizacije so skupni pojem za javno upravo, za druž-

bene dejavnosti in prostovoljne organizacije, katerih cilj delovanja ni vedno ali izključ-
no pridobitna dejavnost in posledično dobiček. Morebitni dobiček ali razlika med pri-
hodki in odhodki v teh organizacijah ni njihov osnovni cilj in tudi ni v funkciji indivi-
dualnega interesa lastnikov oziroma upravljalcev teh organizacij. Vlaga se ga nazaj v 
dejavnost organizacije in služi kot sredstvo za razširitev te dejavnosti ali za dvig kvali-
tete storitev. 

Zaradi nerazdeljevanja dobička lahko takšne organizacije pridobivajo vrsto 
davčnih ugodnosti. Ponavadi so deležne tudi raznih dotacij, donacij in drugih vrst 
podpor. Neprofitne organizacije ne delujejo na tržnih načelih. Takšne organizacije 
nastajajo namreč ravno zato, ker tržni mehanizem ne zagotavlja določenih dobrin 
oziroma storitev na dovolj učinkovit način. S svojim obstojem in delovanjem naj bi 
odpravile resne slabosti, ki jih kaže razreševanje določenih vprašanj v družbi tržnih 
prijemov.  Kolektivne akcije s pomočjo ali brez pomoči vlade na takšnih področjih 
nadomeščajo funkcijo, ki jo sicer v podjetniškem okolju opravlja tržni mehanizem. 
(Žnidaršič in Kranjc 1996, 11) 

Nepridobitna organizacija torej obstaja in deluje z namenom, da zagotavlja določe-
ne storitve splošnega in skupnega pomena v skladu s poslanstvom nepridobitne organi-
zacije. Storitve opravlja po ceni in kvaliteti, ki sta sprejemljivi za namenjeno skupino 
uporabnikov. 

Storitve, ki jih neka neprofitna organizacija opravlja, so lahko enake tistim, ki jih 
opravlja profitna organizacija. Vendar je ekonomsko, pravno in politično okolje, v kate-
rem deluje neprofitna organizacija, drugačno. 

Po vsem svetu se v organizirani, prostovoljni aktivnosti in ustvarjanju zaseb-
nih, neprofitnih, nevladnih organizacij dogaja šokanten porast. Od razvitih držav 
Severne Amerike, Evrope, Azije, pa do razvijajočih se držav v Afriki, Latinski 
Ameriki in v bivšem sovjetskem bloku ljudje formirajo asociacije, fondacije in 
podobne institucije, ki delujejo na področju izvajanja človekoljubnih storitev, pos-
pešujejo lokalni ekonomski razvoj, se borijo proti ekološki degradaciji okolja, ščiti-
jo človeške pravice. (Salomon 1994, 109) 
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2.2 Značilnosti nepridobitnih organizacij 
Nepridobitne organizacije delujejo na področju socialnega sektorja. Zagotavljajo 

nekatere osnovne storitve, kot so izobrazba, umetnost, zdravstveno zavarovanje. Ukvar-
jajo se z reševanjem perečih problemov družbe, kot so onesnaževanje okolja, lakota, 
brezdomstvo, mamila, nasilje v družini. Organizirajo tudi družbene dejavnosti na pod-
ročju kulture, športa, verskih dejavnosti, turizma itd. V bistvu dopolnjujejo dejavnost 
države. So sredstvo, s katerimi uporabniki uresničujejo svojo vizijo dobre družbe. Lah-
ko so javne, napol javne in zasebne; odvisno, kdo je njihov ustanovitelj. 

Njihovo osnovno poslanstvo je povečanje kakovosti družbenega življenja ali delati 
družbo drugačno. To vpliva predvsem na izboljšanje kakovosti življenja na vseh podro-
čjih: socialnem, kulturnem, političnem, verskem, izobraževalnem itd. Poslanstvo v teh 
organizacijah je potrebno opredeliti z določitvijo konkretnih in ne preveč širokih nalog. 

Uspešnost 
Uspešnost profitnih organizacij običajno merimo s kriteriji, kot so: donosnost kapi-

tala, donosnost sredstev, gospodarnost in produktivnost. Omenjeni kriteriji so za merje-
nje uspešnosti v neprofitnih organizacijah neprimerni. Osnovni cilj, ki izhaja iz poslans-
tva nepridobitnih organizacij, je zadovoljevanje določenih potreb določene skupine lju-
di. Iz tega splošnega cilja si mora vsaka organizacija zastaviti ožje, bolj natančno defini-
rane, zanjo specifične cilje. Ocenjevanje uspešnosti varuje organizacijo pred pretiranim 
samozadovoljstvom ter jo hkrati vodi v razvoj. 

Učinkovitost 
Učinkovite so organizacije, ki delajo prave stvari prav, ali organizacije, ki izvajajo 

pravo dejavnost z najnižjimi možnimi stroški. Nepridobitne organizacije so lahko učin-
kovitejše predvsem zaradi načina vodenja in upravljanja, manj birokratske administraci-
je, uporabe volonterskega dela, večje predanosti zaposlenih, nižjih plač, manjšega števi-
la blokad sindikatov ter prehajanja dela stroškov na uporabnike, multiplikativnih učin-
kov pridobivanja sredstev od darovalcev in ekonomij obsega. 

Trženje 
Proces trženja pri nepridobitnih organizacijah se začne pri uporabniku in se odvija 

proti storitvi ali proizvodu. V samem začetku je potrebno prepoznati potrebe potencial-
nih uporabnikov in šele nato oblikovati storitev, ki bo najbolj zadovoljila njihove potre-
be. Najbolj primerna metoda za omenjeno obliko trženja je aktivno sodelovanje med 
uporabniki in izvajalci ali iskanje partnerskega odnosa. Organizacije morajo pri trženju 
iskati svoje konkurenčne prednosti, morajo se razlikovati od drugih, zlasti profitnih 
organizacij na trgu. Mnogi avtorji poudarjajo pomen segmentiranja, ciljanja (na ciljne 
skupine uporabnikov) in pozicioniranja pri trženju nepridobitnih organizacij. Uspešno 
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trženje se izvaja tako, da organizacija natančno določi svoj cilj, motivira vse resurse za 
dosego izbranega cilja in poskuša cilj doseči z najmanjšimi stroški. 

Financiranje 
Financiranje nepridobitnih organizacij v splošnem izhaja iz državnega oziroma 

regionalnih ter občinskih proračunov, iz donatorstva, iz članarin in s prodajo storitev in 
proizvodov. Organizacije so pri tujih virih financiranja vedno bolj omejene, kar seveda 
zavira njihov razvoj. Zato gredo v vedno večjo komercializacijo. Njihova poslovna 
usmerjenost pri iskanju finančnih virov pa skriva tudi nevarnosti. Po najbolj pesimistič-
nem scenariju vodi takšno ravnanje celo v opustitev osnovnega, družbenega poslanstva. 
Nepridobitne organizacije morajo pri tem tudi paziti na ostale profitne konkurente, ki 
lahko zahtevajo odvzem posebnih davčnih ugodnosti. 

Po Dessu (1998) morajo nepridobitne organizacije pri odločanju o svoji naravnano-
sti pazljivo izbirati med široko paleto možnosti: 

 popolnoma človekoljubna (prostovoljno financirana) dejavnost (s članari-
nami, volonterskim delom in prostovoljnimi prispevki darovalcev); 

 delno samofinancirana (na primer univerzitetna visokošolska organizacija se 
lahko pretežno financira s šolnino, ostalo pa s prispevki darovalcev); 

 samofinanciranje za financiranje denarnega toka, preostala manjkajoča sred-
stva pa iz prostovoljnih prispevkov; 

 popolna komercializacija, pri kateri prostovoljni prispevki niso več potreb-
ni; 

 mešana podjetja z več enotami, v katerih so nekatere profitne in druge nep-
rofitne (za primer lahko navedemo muzej, ki je pri svoji osnovni dejavnosti 
neprofiten, vendar pa lahko organizira občasne razstave, za katere zaračuna 
visoke vstopnine, s katerimi subvencionira osnovno dejavnost). 

Človeški viri 

Upravljanje s človeškimi viri, ki jih v organizacijo prinašajo ljudje v obliki delov-
nih sposobnosti in znanja, je za nepridobitne organizacije še posebej pomembno, saj je 
njihova dejavnost večinoma storitvena. V takih organizacijah je zaradi njihovega pos-
lanstva mogoče uporabljati denar kot motivacijsko sredstvo v omejenem obsegu. Prav 
zaradi slednjega je treba računati na sodelavce, ki želijo delati z ljudmi - prostovoljce. 
Vrh organizacije daje ostalim sodelavcem na nižjih ravneh le splošne napotke v skladu 
z njihovim poslanstvom. Na drugi, izvedbeni strani se oblikujejo timi sodelavcev, ki se 
skupaj z vodjo učijo v vedno novih primerih. Sodelavci morajo imeti čim širše strokov-
no znanje, razvite višje socialne sposobnosti, nedenarne motive ter so čustveno stabilni. 
Če organizacija odpove na tem področju, odpove v celoti. 

 11



Nepridobitne organizacije 

2.3 Vrste nepridobitnih organizacij 

Tabela 2.1 Razvrstitev nepridobitnih in pridobitnih organizacij 

Nepridobitne organizacije Pridobitne organizacije 
JAVNE ORGANIZACIJE 

 Organi in organizacije, ki izvajajo funkcije 
države 

 Organi lokalnih skupnosti 
 Javni zavodi: šole, bolnišnice, zavodi za 

zaposlovanje, zavodi za zdravstveno zavaro-
vanje ipd. 

 Javni gospodarski zavodi: Agencija za radio-
aktivne odpadke, Center za promocijo turizma 
ipd. 

 Javno podjetje 

NAPOL JAVNE ORGANIZACIJE 
 Gospodarske zbornice 
 Obrtne zbornice 

 Javna podjetja z udeležbo zase-
bnega kapitala 

 Zasebna podjetja s koncesijo 
ZASEBNE ORGANIZACIJE 

 Zavodi 
 Zadruge 
 Gospodarska interesna združenja 
 Politične stranke 
 Društva 
 Ustanove 
 Verske skupnosti 
 Sindikati 
 Poklicna združenja 
 Dobrodelne organizacije 
 Organizacije potrošnikov 

 Podjetja 
 Samostojni podjetniki 
 Gospodarske družbe: 

      - osebne  
      - kapitalske 

 Povezane družbe 
 Zavarovalnice 

Vir: Trunk, Širca in Tavčar 1998, 7. 

V teoriji so znani različni kriteriji, na podlagi katerih dobimo različne razvrstitve 
nepridobitnih organizacij. Prikazal sem shemo nepridobitnih in pridobitnih organizacij v 
skladu z našo statusno-pravno ureditvijo. Organizacije so razvrščene glede na ustanovi-
telje. Tiste organizacije, ki jih ustanavljata država oziroma lokalna skupnost, bodo štete 
za javne, druge bodo razvrščene med zasebne. Obstaja pa še tretja skupina, kjer gre za 
sodelovanje zasebnega in javnega sektorja. Te organizacije bodo poimenovane napol 
javne. 
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Nepridobitne organizacije 

Njihovo delovanje v Sloveniji je predpisano z zakoni za delovanje posamezne obli-
ke organizacije. Ureja jih Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o zavodih, Zakon o 
ustanovah in Zakon o društvih. 

2.4 Zasebne nepridobitne organizacije 
V začetku osemdesetih let so javnim nepridobitnim organizacijam, ki so omogočale 

vsem državljanom dostop do temeljnih področij, kot so izobrazba, socialna varnost 
zaposlenih, zdravstvo in drugo, očitali neučinkovitost in neuspešnost. Neučinkovitost so 
kazali rezultati, ki se niso niti približno večali v sorazmerju s stroški. Neuspešnost pa so 
izražali nezadovoljni državljani, katerih raznovrstne spreminjajoče se potrebe niso bile 
izpolnjene kljub neprestanemu večanju stroškov v omenjenih organizacijah.  

Kramer je v svojem delu predstavil javne neprofitne organizacije: 

Kot rigidne in odporne proti spremembam, zaradi česar so sposobne ponuditi le 
ene in iste, uniformne in standardizirane storitve; izvajajo le kurativne programe in 
ne omogočajo sodelovanja uporabnikov. Nasproti jim postavi zasebne neprofitne 
organizacije kot fleksibilne, adaptivne, sposobne ponuditi zmeraj nove storitve po 
meri uporabnikov; izvajajo preventivne programe in omogočajo visoko stopnjo 
sodelovanja uporabnikov. (1981) 

Omenjene kritike so izoblikovale zasebne nepridobitne organizacije, katerih usta-
novitelj ni država ali lokalna skupnost in ne služijo v prvi vrsti javnemu interesu.. Zase-
bne nepridobitne organizacije nastopijo v primeru, ko se pojavi nek posamezen interes, 
ki ponavadi zajema samo del družbe. S tem imajo tudi ti majhni predstavniki družbe 
možnost, da so deležni udejanjanja splošnega družbenega interesa, četudi njihov ni zajet 
v okviru javnega interesa. 

Kje teoretično v družbenem prostoru se nahajajo zasebne nepridobitne organizacije 
so skušali avtorji, kot so (Streeck in Schmitter 1985, Abrahamson 1987 in Evers 1988) 
v drugi polovici 80. let prikazati na različne načine. Nekateri avtorji (Abrahamson) so 
delili družbeni prostor na sfero trga, sfero države in sfero civilne družbe, nekateri (Stre-
eck, Schmitter) pa še na sfero skupnosti. Sfera civilne družbe, ki jo predstavljajo nepri-
dobitne zasebne formalne organizacije, se nahaja na sredini trikotnika blaginje med sfe-
ro trga od katerega se loči po njeni neprofitnosti, med sfero države, od katere se loči po 
njeni zasebnosti, privatnosti in med sfero skupnosti, od katere se loči po njeni formalno-
sti. 
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Nepridobitne organizacije 

Kolarič, Črnak-Meglič in Vojnovič opredeljujejo sfero civilne družbe glede na dru-
ge sfere, s katerimi je v nenehni interakciji, v zapiranju in odpiranju odnosov do ostalih 
družbenih področij. 

 Dimenzija »neprofitno« sicer zapira/ločuje sfero civilne družbe v odnosu do 
trga, vendar jo hkrati odpira/povezuje v odnosu do sfere skupnosti; v obeh 
sferah so namreč prav tako kakor v sferi civilne družbe entitete z lastnostjo 
neprofitnosti v smislu »služenja« javnemu (v sferi države) oziroma skup-
nemu interesu (v sferi skupnosti) kot splošnemu družbenemu interesu. 

 Dimenzija »zasebno« sicer zapira sfero civilne družbe v odnosu do sfere 
države, vendar jo hkrati odpira v odnosu do sfere trga in sfere skupnosti; 
zasebnost v smislu lastništva oziroma ustanoviteljstva je namreč lastnost 
entitet tudi v sferi trga in v sferi skupnosti. 

 Dimenzija »formalno« sicer zapira prostor civilne družbe v odnosu do sku-
pnosti, vendar ga hkrati odpira v odnosu do sfere trga in sfere države; for-
malnost v smislu eksplicitno za vse veljavnih pravil in norm ter organizira-
nosti je namreč lastnost entitet tudi v sferi trga in sferi države. (Kolarič, 
Črnak-Meglič in Vojnovič 2002,17) 

Slika 2.1 Zasebne nepridobitne organizacije 

     SFERA TRGA                                                            SFERA DRŽAVE 
                                                                                                               Profitno          Neprofitno                      

                         

                                             
 
 
 
 
             

                             
                      Formalno              
                                                
                                    Neformalno 
                                                                   
                                                                                     Neformalne mreže 
                                                                                          (Zasebne,                             Zasebno        Javno   
                                                                                            neprofitne) 
 
 
 
 

                                                 SFERA SKUPNOSTI 

Profitne org. 
(Zasebne, formal-
ne) 

Javne or. 
(Neprofitne, for-
malne) 

Neprofitne, 
Zasebne, 
Formalne, 
org. 

Vir: Kolarič, Črnak-Meglič in Vojnovič 2002,17.
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3 DRUŠTVA 

Miselnost današnjega sveta je težnja po vedno močnejšem tekmovanju za uspeh in 
pridobivanju materialnih dobrin. Vse skupaj postopoma vodi do pretirane individual-
nosti in do nepoznavanja med posamezniki. Znanstva se sklepajo predvsem v poslov-
nem svetu in še to le iz koristoljubja. Vedno več ljudi je vase zaprtih in osamljenih. 
Vendar je človek družbeno bitje, ki potrebuje sočloveka, družbo, ljudi, ki so podobnega 
mišljenja, kot je on sam. Nagon pripelje človeka do tega, da se prej ali slej poveže z 
drugimi, največkrat na področjih, ki mu pomenijo zabavo in sprostitev. Društvo je 
organizacija, kjer se združujejo posamezniki, ki imajo skupne interese na raznih področ-
jih. 

V zgodovini Slovencev so društva odigrala pomembno povezovalno in narod-
no prebujevalno vlogo, s tem pa so opravljala tudi svojevrstno družbeno, politično 
in kulturno poslanstvo. Začetki organizirane društvene dejavnosti segajo v čas mar-
čne revolucije okrog leta 1848, kar pomeni, da je marsikatero društvo že praznova-
lo 100-letnico svojega obstoja. (Debelak 1996, 9) 

Avtorica Andrejka Rudolf v svojem delu ugotavlja, da je na ozemlju današnje 
Slovenije, ki je bila takrat del Avsto-Ogrske, veljal Cesarski patent iz leta 1852, ki 
je bil prvi pravni predpis o interesnem združevanju v okviru društev. Kasneje leta 
1867 je bil sprejet Zakon o pravici združevanja, društvih in političnih društvih, ki je 
nadrobneje opredeljeval način ustanavljanja društev. Z razpadom Avsto-Ogrske in 
ustanovitvijo kraljevine SHS sta začela veljati srbski Zakon o javnim zborovima i 
udruženjima iz leta 1891 ter ogrsko društveno pravo, ki je temeljilo na ministrskih 
uredbah. Enotnejša pravna ureditev pa je bila vzpostavljena leta 1931, ko je bil 
izdan Zakon o udruženjima, zborovima i dogovorima. (Rudolf 1928) 

Kasneje: »Leta 1922 je bilo na Slovenskem 3317 društev, leta 1932 5626 in leta 
1938 skupaj z odseki že 8211,« kar kaže na zgodnji razvoj društvene dejavnosti na 
ozemlju današnje Slovenije (Kolarič, Črnak-Meglič in Vojnovič 2002, 97). 

Po drugi svetovni vojni in spremembah, ki jih je prinesla socialistična revoluci-
ja, se je število društev v primerjavi s številom v obdobju med obema vojnama 
zmanjšalo. Leta 1965 je delovalo 6.919 in leta 1975 6.761 društev (Register društev 
RSNZ). Nato pa je bila rast števila društev v Sloveniji ves čas nepretrgana, čeprav 
so se najbolj razširila v drugi polovici 70. let, po sprejetju zakona o društvih leta 
1974. Konec leta 1996 je bilo registriranih 13.902, septembra 1997 pa 14.747 druš-
tev. Če te podatke primerjamo s številom prebivalcev v Sloveniji (leta 1996 je Slo-
venija štela 1.991.168 prebivalcev), pride eno društvo na 250 prebivalcev, kar bi 
verjetno pomenilo razmeroma razvit NVS. (Črnak-Meglič 1998, 16) 
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Društva 

V Sloveniji je trenutno preko 18.000 društev. Glede na dejavnost društev so najšte-
vilnejša športna, kulturna, turistična, gasilska, lovska, v skladu z razvojem družbe pa 
nastajajo tudi društva ljubiteljev iger s kartami, društva za naravno življenje in društva 
mejnih znanosti. 

Večina društev ima v sedanjem kapitalizmu drugačen pomen kot v prejšnjih obdob-
jih. Še pred nekaj leti je večji del financiranja društev potekal preko državnih institucij 
in nekoliko manj preko gospodarskih subjektov. Društva morajo zaradi nastalih spre-
memb razmišljati in se obnašati bolj podjetniško, kar bo v prihodnosti nadomestilo 
prostovoljnost in ljubiteljstvo. 

3.1 Turistična društva 
Turizem se najmočneje razvija na podeželju, kjer obstaja najbolj množično gibanje 

ljudi za razvoj turizma. Glavna celica in temeljno izhodišče razvoja turizma je prav turi-
stični kraj. Če govorimo o podeželju, je to lahko vas, zaselek. Za razvoj podeželja ima-
mo razne projekte pospeševanja, združevanja in uresničevanja turističnih pobud v vseh 
tistih krajih, ki želijo biti turistično razviti. Največkrat pa je center turističnih aktivnosti 
ravno turistično društvo. Če povemo drugače, so to ljudje oziroma prostovoljci, ki so 
vključeni v tovrstno društvo. Zakon o pospeševanju turizma stremi k temu, da bi se vsak 
kraj na podeželju razvil kot turistični kraj. Na tak način bi se kraji razvijali, imeli bi 
zaslužek, socialno varnost in zaposlitev. Poleg tega bi živeli v gospodarnem in urejenem 
okolju, kar bi posledično omogočalo kakovostnejše življenje in kulturo bivanja. Če za 
vse zgoraj povedano nimamo primernih ljudi, tega ne moremo doseči. Domačini morajo 
najprej imeti željo in voljo do dela, potrebno znanje in seveda ljubezen do svojega 
domačega kraja. 

V svojem delu se bom omejil predvsem na turistična društva. Ta trenutek je v Slo-
veniji registriranih približno 1000 društev, povezanih s turizmom. To število se še pove-
ča ob dejstvu, da je v vsako društvo včlanjenih povprečno 20 članov. To pomeni kar 
veliko število neprofesionalnih turističnih delavcev, ki na najrazličnejše načine pomaga-
jo pri razvoju turizma. Eno izmed njih je tudi TD Šmartno, ki ga bom kasneje podrobne-
je predstavil. 

Turistično društvo kot neprofitna organizacija ima možnost, da preseže ozke 
podjetniške interese po dobičku posameznih ponudnikov in da povezuje posamez-
nike v skupno ponudbo in v skupno ustvarjanje nove vrednosti na širšem območju 
ter v delitvi učinkov med vsemi udeleženci ponudbe turističnih produktov. (Šau-
perl, 2000, 20) 

 

 

 16



Društva 

Posebej morajo biti turistična društva pozorna na mlade in jih na zanimiv ter nevsil-
jiv način vključevati v razvoj turizma. Za mlade je turizem priložnost, da uresničujejo 
svoje življenjske cilje in perspektive. Skupaj s šolo je možno oblikovati razne delavni-
ce, projektne dneve, krožke, ki izjemno navdušujejo mlade. Ozaveščanje mladih za turi-
zem, sodelovanje mladih v turističnih dejavnostih in pomlajevanje turističnih društev so 
glavne usmeritve prihodnosti. 

Turistična društva so aktivna na področjih: pospeševanje turističnega delovanja 
v kraju; ozaveščanje članov in širše okolice pri vzpostavljanju prijaznega odnosa do 
turistov; spodbujanje prebivalcev pri urejanju lastnih domov in okolice; skrb za 
naravno, kulturno in arhitekturno dediščino, skrb za ohranitev starih navad in obi-
čajev; organiziranje raznih prireditev in izletov; oblikovanje in izdajanje turistične-
ga reklamnega gradiva ožjega delovanja društva. (http://www.rr-vel.si/tzs/) 

Tabela 3.1 Številčni pregled Turističnih društev v Sloveniji po regijah 

REGIJA ŠTEVILO TD 
GORIŠKA 
GORENJSKA 
KOROŠKA 
PODRAVJE 
POMURJE 
SAVINJSKA 
ZASAVJE 
POSAVJE 
OSREDNJA SLOVENIJA 
DOLENJSKA 
NOTRANJSKA 
OBALA IN KRAS 

51 
47 
21 
86 
56 
75 
8 
33 
97 
46 
14 
26 

Skupaj: 560 

Vir: http://www.rr-vel.si/tzs/. 

3.2 Management društva 
Managiranje oziroma vodenje je v vsakem družbenem sistemu odvisno od zunanjih 

in notranjih vzrokov. V prvo skupino spadajo značilnosti nekega družbenega okolja, v 
drugo skupino pa spadajo vse značilnosti organizacije. Vsako vodenje je usmerjeno v 
izvajanje nalog. Je vodenje ljudi in poslov k izidom.Tudi v društvih so se v zadnjih letih 
pokazale potrebe po sodobnem upravljanju, strateškem razmišljanju, racionalnosti in 
podjetniškem ravnanju. Proces vodenja išče vedno nove, boljše rešitve in ustvarjalno 
rešuje probleme na poti do cilja. 
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Društva 

Management je planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje dela v orga-
nizaciji oziroma vseh nalog in aktivnosti, ki jih zaposleni opravljajo. Cilji organiza-
cije dajejo pobude in vodila za te naloge ter aktivnosti. Management je v bistvu 
usklajevanje nalog in dejavnosti za dosego postavljenih ciljev. (Možina 1994, 16) 

Organizacije so učinkovite in uspešne, ko vsak opravlja svoje naloge. Upravljalci 
postavljajo osnove politike, poslovodstvo (management) pa to politiko izvaja tako, da 
organizacija dosega cilje, ki vodijo do izpopolnjevanja smotrov organizacije. Strateške 
odločitve (temeljne, pomembne, usodne) so predvsem v rokah upravljalcev, taktične 
(izvajalne) pa v rokah poslovodstva, managerjev. 

Vodenje v nepridobitnih organizacijah - društvih zahteva dodatna znanja, ki zade-
vajo izključno vodenje nepridobitnih organizacij. 

Neprofitni sektor potrebuje managerska znanja: 

 ker na robu XXI. stoletja narašča pomembnost neprofitnega sektorja (to še 
posebej velja za celotno civilno družbo in njen pomen v t.i. tranzicijskih 
postsocialističnih državah); 

 ker je v krizi socialna država, ki potrebuje nove in veliko bolj racionalne 
mehanizme reševanja problemov na področju neprofitnih dejavnosti; 

 ker ljudje zahtevajo kakovostnejšo ponudbo proizvodov in storitev klasič-
nega neprofitnega sektorja zaradi boljšega zadovoljevanja potreb; 

 ker v informacijski družbi narašča potreba in interes posameznikov, gibanj 
in institucij za uveljavljanje kakovosti življenja, humane cilje in človekol-
jubne dejavnosti. (Kovač 1997, 5) 

Peter Drucker v svojem delu Managing the Non-profit Organization ugotavlja, da 
se neprofitne organizacije razlikujejo od profitnih na treh temeljnih področjih: 

 pri poslanstvu (globalnem namenu poslovanja) in organiziranju dejavnosti; 
 pri strateškem odločanju na posameznih poslovnih področjih (trženje, eko-

nomika in finance, kadri); 
 pri poslovnih rezultatih in merjenju učinkov neprofitne organizacije. (Kovač 

1997, 6 – 7, po Drucker 1990) 

Poslanstvo je za neprofitno-volonterske organizacije ključnega pomena, ker z njim 
izražajo svojo dolgoročno usmeritev. Bistvena težava neprofitnih organizacij je iskanje 
ravnovesja med neprofitno usmerjenim poslanstvom in ekonomsko (tržno) logiko pos-
lovanja. Neprofitno-volonterske organizacije sočasno s ponujanjem dobrin le-te tudi 
soustvarjajo, kar kaže na močno usmerjenost k uporabnikom. Ključ za uspešno izpolni-
tev poslanstva je ravno analiza porabnikov in njihovih želja. 
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Društva 

Pri strateškem odločanju je pomembno tudi motiviranje in obvladovanje kadrov v 
organizaciji. Razvijati morajo podjetniško iniciativnost in inovativnost. Nepridobitne 
organizacije si morajo zagotavljati tudi učinkovit notranji nadzor nad odstopanji od 
načrtovanih ciljev. 

Odgovornost managementa je, da učinkovito izvaja politiko organizacije na podlagi 
načrtovanih in sprejetih strategij s strani upravnega odbora. V ta namen izbira in vodi 
volonterje in zaposlene, ki v organizaciji izvajajo dejavnost. 

Uspešen manager mora imeti naslednje lastnosti: 

 strokovna znanja in veščine za poslovodenje organizacije kot instrumenta za 
doseganje ciljev; 

 vedenjska znanja in veščine za vodenje (vplivanje in usmerjanje) sodelav-
cev in drugih udeležencev organizacije v skladu s smotri organizacije; 

 etičnost odločanja in moralnost delovanja kot pogoj za zaupanje lastnikov, 
za zaupanje sodelavcev kot osnovo uspešnega vodenja, za zaupanje part-
nerjev organizacije. (Trunk, Širca in Tavčar 1998, 14) 

3.3 Volonterstvo 
Brez denarja si svojega življenja ne moremo predstavljati. Lahko rečem, da je nuj-

no potrebna dobrina. Enako velja tudi za podjetja, zavode, šole, razne organizacije, pa 
tudi za društva. V primerjavi z drugimi organizacijami razpolaga društvo z razmeroma 
malo kapitala. Ravno zaradi tega se v društva vključujejo posamezniki, ki za svoje delo 
ne zahtevajo nikakršnega povračila v denarju. To so prostovoljci, ki imajo izražene 
nedenarne motive; na primer: želja po delu z ljudmi, želja po druženju ali mogoče iska-
nje osebnega smisla. Takim osebam pravimo tudi volonterji. Bistvena razlika med pros-
tovoljci in profesionalci je v tem, da so prostovoljci pripravljeni tvegati izpeljavo zasta-
vljene naloge tudi brez plačila, profesionalce pa finančni problemi delodajacev ne zani-
majo, ampak zahtevajo dogovorjen honorar. 

Prostovoljno delo pomeni izvabiti iz vsake osebe tisto energijo vzajemnosti, ki 
jo vsaka družba potrebuje, še najbolj pa družba, ki je strukturno zapisana ravnoduš-
nosti. Prostovoljno delo, kot je razvidno že iz samega imena, razvija neko notranjo 
moč (logiko) in temelji na drugačnih načelih kot družba. Prostovoljno delo pomeni 
brezplačno darovati nekaj svojega dela, znanja, sposobnosti, pozornosti časa in živ-
ljenja drugim. Prostovoljno delo bi moralo biti protiutež sodobni kulturi ravnoduš-
ja, pa ne zato, ker je bolj gibljivo in lahko hitreje priskoči na pomoč ob potrebi kot 
lena in zbirokratizirana organizacija, pač pa zato, ker človeka pripelje do notranje 
izpolnitve v odgovorni solidarnosti do drugega. (Bajzek 1997, 179) 
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Društva 

Volontersko delo je aktivnost, ki je izvršena za druge v katerikoli organizaciji, 
ki ni prisilna oziroma obvezna ter je neplačana. Ima štiri značilnosti: aktivnost, 
organiziranost, ni prisilno in ni plačano. (Šugman, Bednarik in Kolarič 2002, 117-
118) 

Pojem prostovoljnega dela je, tako kot še marsikaj na področju nevladnih organiza-
cij oziroma civilne družbe v postsocialističnih družbah, nekaj nedefiniranega, nekaj, kar 
je napolnjeno s predsodki.  

V svetu sodobnega kapitalizma ne smemo in ne moremo pričakovati, da bodo pros-
tovoljci neplačana delovna sila. V najboljšem primeru je njihovo delo le manjši strošek 
od uslug profesionalcev. Takšna primerjava stroškov in prihranek pa postaneta vprašlji-
va, če upoštevamo faktor učinkovitosti dela. V načelu drži, da je prostovoljno delo 
cenejše od profesionalnih uslug, vendar ta prihranek običajno ni velik. Prav lahko se 
zgodi, da je prostovoljno delo celo dražje. 
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4 FINANCIRANJE DRUŠTEV 

4.1 Pomen financiranja društev 
Drugi najpomembnejši vir sredstev društev so finančni viri (takoj za človeškimi 

viri). Uspešno in učinkovito delovanje društev ne obstaja brez zagotovljenih primernih 
finančnih sredstev, ki jim omogočajo kritje stroškov poslovanja in širjenje njihovega 
delovanja. Društva morajo voditi pametno finančno politiko, njeno najpomembnejše 
načelo je, da se financirajo iz različnih virov in tako preprečijo, da bi umik enega izmed 
njih ogrozil njihovo delovanje. 

Pri oskrbovanju s finančnimi sredstvi je pametno upoštevati naslednja načela: 

 Čim širši portfelj financerjev in posameznih vrst (proračun, privatne donaci-
je), saj je odvisnost od le enega ali dveh lahko usodna. Organizacija se tako 
zavaruje pred občasnimi nihanji, ki bi lahko prizadele njeno delovanje. 

 Dobro je imeti zaveznike, saj je organizacija v povezavi z drugimi uspešnej-
ša pri pridobivanju sredstev in vplivanju na financerje. 

 Oskrbovanje s finančnimi sredstvi naj bo usklajeno z drugimi dejavnostmi 
organizacije. 

 Oskrbovanje je smotrno nadgrajevati v dolgoročnejšo, bolj kontinuirano 
obliko finančnih prilivov. (Lauffer 1984, 251-271) 

Društva in predvsem njihova vodstva morajo pri udejanjanju naštetih načel pokaza-
ti veliko mero taktnosti in poslovne spretnosti. Potencialne financerje morajo pritegniti 
z dobro pripravljenimi programi, opredelitvijo namena sredstev ter predstavitvijo koristi 
zanje. S financerji morajo oblikovati trdne odnose in jih nadgrajevati tako, da jih vklju-
čujejo v dejavnosti, če je to v njihovem interesu. Neprestano morajo širiti krog financer-
jev na najrazličnejša možna področja (država, trg, posamezniki). Društva se morajo tudi 
s celostno podobo predstavljati javnosti, ker si s pomočjo dobrega imena lažje pridobijo 
nove finančne vire. 

Finančni proračun društva je finančno ravnovesje med viri sredstev in različnimi 
načini uporabe teh sredstev. Vodstvo društva razporeja sredstva, s katerimi le-ta razpo-
laga v skladu s pričakovanimi koristmi za društvo, hkrati pa upošteva nekaj dejavnikov: 
kako določene koristi ocenjujejo vplivni udeleženci (člani upravnega odbora in ostali), 
kako bodo koristi razporejene v času ter tveganje uporabe sredstev. 
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4.2 Viri financiranja društev 
Vsak vir sredstev, ki ga nepridobitna organizacija pridobi terja neko posredno ali 

neposredno protivrednost v menjalnih procesih, kot je prikazano v naslednji tabeli. 

Tabela 4.1 Splošen pregled virov sredstev v nepridobitnih organizacijah 

Skupine virov Značilnosti virov Način priskrbe Protivrednost - primeri 
                                 INTERESNO POSLANSTVO 
Redno financiranje Proračun 

 
Javni viri 

Občasno financiranje Projekti 

Javna korist, 
Zasluge uradnikov, politik. 

Komercialni Sponzorstvo Publiciteta, stiki z javnostmi 
Pospeševanje prodaje 

 
Podjetniški viri 

Nekomercialni Donatorstvo Podoba podjetja ali podjetnika 
Povračila, npr.  za škodo v okolju 

Sredstva v denarju Pridobitev pod ceno- 
popusti 

Publiciteta, zadovoljstvo in status 
Nekaj neposrednih koristi zaradi 
delnega plačila 

Sredstva v naravi Darila , volila, zapuš-
čine 

Publiciteta, zadovoljstvo in status 
Davčne olajšave 

Znanje in pravice Nepotrebne dobrine-
izraba, moda 

Udobna oddaja nepotrebnih dobrin 
Zadovoljstvo in ugled 

 
 
Osebni viri 

Delo in čas Prostovoljstvo ali 
delno plačilo 

Smiselna zaposlitev 
Izziv stroke ali managementa 

                              OSNOVNO POSLANSTVO 

Prodaja lastnih izdelkov 
ali storitev 

Po tržnih cenah  
Pod tržnimi cenami 

Zadovoljstvo ob nakupu za dober 
namen 
Legitimacija za druge vire sredstev 

 
Lastna dejav-
nost 

Prodaja lastnih ali tujih 
izdelkov in storitev 

Nad tržnimi cenami Status kupca, zadovoljstvo – dobro 
delo 
Nekaj neposrednih koristi 

Druge organi-
zacije 

Menjava izdelkov ali 
storitev (blagovna men-
java) 

Sodelovanje Menjava storitev in izdelkov 
Delitev dela, pokrivanje konic 

Vir: Trunk, Širca in Tavčar 1998, 91. 

Glavni vir prihodkov društev, razvrščenih v pet podskupin: kulturna društva, 
športna društva, humanitarne organizacije oziroma društva, druge družbene organi-
zacije in druga društva, so: 

 prihodki iz njihove lastne dejavnosti - 39%; 
 prihodki iz republiškega ali občinskih proračunov - 17%; 
 prihodki od drugih financerjev (donacije ali sponzorski prispevki podjetij, 

loterija ipd.) - 10%; 
 prihodki iz članarin - 7%; 
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 prenos presežkov predhodnega leta - 9%; 
 drugi viri (prihodki od obresti, prodaje stalnega premoženja, najemnine, 

subvencije, regresi idr.) - 16%. (Črnak-Meglič 1998, 23)  

A. Črnak–Meglič v svojem delu tudi ugotavlja: 

Struktura virov prihodkov med društvi v Sloveniji kaže, da so najpomembnejši 
vir prihodki, ustvarjeni z lastno dejavnostjo kar 39%. Prihodke od lastne dejavnosti 
društva v Sloveniji ustvarjajo tudi s trženjem vzporedne in neosnovne dejavnosti 
(npr. gostinstvo, prodaja določenih izdelkov) in pomenijo nemalokrat možnost za 
preživetje teh društev.  

V drugih državah znašajo subvencije države društvom v povprečju 43% vseh 
sredstev, v primerjavi s Slovenijo, kjer znašajo v povprečju 17% in z loterijskimi 
sredstvi približno 22% vseh sredstev. Tudi odhodki ministrstev s področja družbe-
nih dejavnosti in odhodki občinskih proračunov za področja družbenih dejavnosti 
kažejo podobno sliko, saj prvi namenjajo društvom v povprečju 0,4% njihovih 
odhodkov, drugi pa v povprečju 3,3%. (Črnak-Meglič 1998, 24-25) 

Glede na prevladujoči vir finančnih sredstev lahko oblikujemo tri osnovne 
modele financiranja društev: 

 Model dominacije lastnih sredstev, ki temelji na lastni dejavnosti in prodaji 
na trgu. Uveljavljen je v ZDA, Veliki Britaniji, Italiji, na Japonskem in 
Madžarskem; 

 Model dominacije državnega financiranja. Najdemo ga v Franciji in Nemči-
ji; 

 Model dominacije zasebnih donacij in prispevkov. Izključno ta model ni 
mogoče najti nikjer. (Salomon 1994, 18) 

Izbrani model ima za društva velik pomen, saj določa položaj, način in obseg nji-
hovega delovanja. 

Na osnovi navedenih ugotovitev lahko sklepamo, da v Sloveniji prevladuje model 
financiranja društev, kjer med viri prihodkov prevladujejo viri iz lastne dejavnosti. 
Država v društvih ne vidi alternativnega proizvajalca storitev, ampak le organizacije, 
kjer se ljudje združujejo zaradi zadovoljevanja svojih potreb. 
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5 VIRI FINANČNIH SREDSTEV TURISTIČNEGA DRUŠTVA ŠMARTNO 

Kvalitativne in kvantitativne podatke o TD Šmartno in TD Korada, ki jih bom ana-
liziral v nadaljevanju diplomske naloge, sem zbral z anketo in intervjujem. Pisni anketni 
vprašalnik (priloga št. 5) vsebuje vprašanja zaprtega tipa; nanj sta odgovarjala le pred-
sednika obeh društev. Obe društvi sta relativno majhni in vključujeta le med 10 in 15 
aktivnih članov, ki so seznanjeni s celotnim delovanjem društev. Zaradi tega sem ostale 
potrebne interne podatke pridobil s pomočjo intervjuja, na katerega so odgovarjali prej 
omenjeni člani. Anketa in intervju sta bila izvedena istočasno v decembru 2004. Vse 
ostale podatke predvsem v zvezi z delovanjem TD Šmartno sem pridobil v analizah, ki 
smo jih izdelali v društvu, kamor sodim tudi sam. Bazo tako pridobljenih podatkov sem 
strukturiral, interpretiral in analiziral v skladu z nameni in cilji naloge. 

5.1 Predstavitev društva 
Turistično društvo Šmartno-Goriška brda spada med mlajša društva, saj je bilo 

ustanovljeno šele leta 1997. Takrat je na vaškem sestanku nekaj aktivnih vaščanov 
predstavilo idejo o ustanovitvi društva, ki bi ljudi med seboj združevalo. Ti ljudje so bili 
predvsem starejši vaščani. Vsi dobro poznajo zgodovino in razne posebnosti naše vasi, 
ki postaja v zadnjih letih priljubljena točka za radovedne turiste. Prav ta nenehna rado-
vednost mimoidočih turistov je porodila idejo o bolj organizirani ponudbi turističnih 
informacij. 

Vas Šmartno leži na griču, v središču Goriških brd, ki je obdana z obzidjem in utr-
jena s sedmimi obrambnimi stolpi. Sam kraj je dobil ime po daleč naokrog vidni baročni 
cerkvi sv. Martina, katere zvonik je nekdanji trdnjavski stolp iz 14. stoletja. Gradnik 
opisuje vas kot orlovsko gnezdo, ki ždi na točki, od koder se odpira pogled od Nanosa 
na vzhodu do Karnijskih Alp na severozahodu in od prostrane Furlanije do Jadranskega 
morja. Nekoč so imeli tu posesti goriški grofje. Po smrti zadnjega goriškega grofa je 
Goriško podedoval habsburški cesar, ki si je pravico do območja pridobival v dolgolet-
nih bojih z Benečani. Šmartno je takrat postalo pomembna strateška točka na beneško-
avstrijski meji, ki je bilo vključeno v sistem utrdb (Števerjan, Kojsko, Šmartno, Vipol-
že). Benečani, ki so skušali zavzeti Brda, so bili tu v obeh vojnah poraženi. 

Opisane zanimivosti vasi so bile vzrok za združitev zagnanih ljudi v društvo. Ker 
so se posvečali predvsem turistom vasi Šmartno, so se odločili za ime Turistično druš-
tvo Šmartno. Takratna predsednica je poskrbela za vse formalnosti v zvezi z ustanovit-
vijo in kasneje bila zelo aktivna tudi pri vodenju društva. Takratni člani so se večkrat 
dobivali in skušali bolj organizirano informirati turiste in hkrati promovirati vas. Šmart-
no je v kratkem postalo prizorišče prvorazrednih kulturnih dogodkov in mesto oživljan-
ja in negovanja briške etnološke in kulinarične tradicije. V novembru leta 1997 je druš-
tvo organiziralo praznik svetega Martina. Naslednje leto 1998 pa je vas po štiridesetih 
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letih postala prizorišče tradicionalnega praznika Kopelnce ali bele nedelje. Poleti istega 
leta so v Šmartnem uprizorili gledališko igro Celestina Primorskega dramskega gledali-
šča. Bil je izjemen kulturni dogodek, postavljen prav v Šmartno, ko se je vas preobrazi-
la v enkraten gledališki "potujoči" oder. Ljubiteljem gledališča so poleg igre s spreho-
dom skozi vas, videli njene tipične stavbe v ozkih gasah z lesenimi ganki, kamnitimi 
stopnicami in portali. 

Izjemen dosežek društva pa je bilo odprtje Gotske hiše, kjer so vaščani s strokovno 
pomočjo Goriškega muzeja v Novi Gorici uredili tipično briško hišo in jo dobili v upra-
vljanje. Ime je dobila po zanimivem gotsko oblikovanem kamnitem portalu, ki danes 
vodi v njene kletne prostore. Šilasti lok označuje stilni odmev poznogotskega stavbars-
tva v začetku 16. stoletja, ki se je v začetku, v času, ko so gradili obzidje, odražalo tudi 
v gradnji kmečkih hiš. V obdobju kmečkega baroka v 18. stoletju oziroma v začetku 19. 
stoletja, je bila hiša obnovljena in dograjena. V nadstropju lahko občudujemo reprezen-
tančni gank in poslikane planete. Vhod na zgornji etaži vodi v bivalni prostor, ki je raz-
deljen na kuhinjo, boljšo sobo in podstrešje. Oprema Gotske hiše združuje elemente 
briške in ljudske kulture Brd, to je živa muzejska zbirka, ki nas vrača v čas briških 
korenin. 

Seveda pa že vsa leta društvo organizira likovne delavnice, v zadnjem času tudi 
topografske delavnice. Julija leta 1998 so tukaj predstavili tudi film o Goriških brdih z 
naslovom Cvetoča Brda. Avgusta istega leta pa je potekal enotedenski poletni tabor za 
nadarjene dijake srednjih šol, ki prejemajo Zoisovo štipendijo. 

Danes je Turistično društvo Šmartno-Goriška brda prostovoljno, samostojno, nep-
ridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju turizma in ohranjanjanju kul-
turne dediščine, oziroma je kako drugače povezano z razvojem Šmartnega in njegove 
okolice, zlasti še z ohranjanjem njegovih tradicij v arhitekturi, omiki, običajih in nošah. 
Sedež društva je v slikarski hiši Šmartno 20. Po standardni klasifikaciji dejavnosti je 
društvo vpisano v register pod šifro dejavnosti 92623. Društvo je pravna oseba zaseb-
nega prava. Zastopa ga predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva. 
Delo društva in njegovih organov je javno, za kar je odgovoren predsednik. V začetku 
letošnjega leta 2004 se je število članov društva podvojilo. V okrepljeni ekipi z mladimi 
nas je sedaj približno petdeset. 

Z novo ekipo je društvo že v mesecu februarju obudilo tradicijo pustovanja, ki je 
bila celo desetletje pozabljena. Nadaljevalo se je z organizacijo tradicionalne Kopelnce 
na belo nedeljo v aprilu. 1. maja 2004 je Slovenija vstopila v Evropsko unijo in v ta 
namen so po vsej državi potekale razne slovesnosti. Tudi v Šmartnem je takrat potekal 
štiridnevni sejem, Pokušine avtohtonih vin. Zaradi velikosti in pomembnosti projekta je 
bilo društvo le soorganizator prireditve. Na sejmu je razstavljalo svoje vrhunske dosež-
ke oseminpetdeset vinarjev iz Slovenije in tujine. Sejem je obiskalo približno tri tisoč 
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zadovoljnih obiskovalcev. Analize so potrdile, da je bil sejem zelo uspešen in bo v nas-
lednjih letih postal stalnica. Na osrednjem briškem Prazniku češenj je bilo društvo pri-
sotno s tradicionalnim kmečkim vozom, kjer je bila prikazana stara briška klet. V polet-
nih mesecih je bilo organizirano športno-zabavno druženje na bližnjem hribu Sabotinu, 
kamor so bili vabljeni vsi krajani, potencialni člani vseh treh vasi. Novembra je bil po 
nekajletnem premoru spet obujen in dobro obiskan praznik svetega Martina - martino-
vanja, ki bo tudi v prihodnje postal stalnica. Veseli december je bil zaznamovan s kra-
šenjem vasi Šmartno, koncertom Vinike v vaški cerkvi in tradicionalno večerjo, kjer se 
je kazalo zadovoljstvo s preteklostjo in ambiciozni načrti za prihodnost. 

Nanizani dogodki predstavljajo tradicijo in ohranjanje starih običajev v kraju, ki 
privabljajo v društvo vedno več mladih, ki so pomemben generator razvoja društva in 
kraja. 

5.2 Politika Turističnega društva Šmartno 
Temeljno poslanstvo TD Šmartno je združevanje prebivalcev Šmartnega in ožje 

okolice, ki jih povezujejo skupni interesi na področju turizma in promocije vasi Šmart-
no. 

TD Šmartno se v prihodnosti vidi kot srednje veliko društvo, ki vključuje medse 
vse aktivne prebivalce, in kot glavni pobudnik, organizator, koordinator vseh aktivnosti, 
povezanih z turizmom v tej vasi. 

Zastavljeno vizijo bo društvo realiziralo skozi temeljno, razvojno in tekočo politi-
ko. Vsako izmed omenjenih politik je mogoče realizirati skozi strategijo, ki društvo 
vodi k temeljnim, razvojnim in tekočim ciljem. Vsaka strategija obsega dejavnost, ure-
jenost in sredstva. Ker se v nalogi ukvarjam s finančnimi viri našega društva, bom kas-
neje prikazal strukturo posameznega finančnega vira v skladu s temeljnimi, razvojnimi 
in tekočimi cilji. 

Temeljni cilji TD Šmartno so: 

 združevati ljudi iz ožje in širše okolice vasi Šmartno; 
 širitev članstva ter pritegovanje podmladka; 
 skrbeti za promocijo vasi Šmartno in ostalih lokalnih zanimivosti; 
 sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno-

raziskovalno ukvarjajo z razvojem turizma, z etnologijo, zgodovino, muzejars-
tvom, itd. 

Razvojni cilji TD Šmartno so: 

 skrbeti za dvig strokovnega znanja svojih članov; 
 sodelovati pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnih programov; 
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 vzpodbujati sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz in posameznih stro-
kovnjakov pri posameznih projektih društva; 

 vzpodbujati intenzivnost raziskovalne dejavnosti svojih članov; 
 skrbeti za razvoj infrastrukture, ki direktno ali posredno omogoča razvoj turiz-

ma in ohranjanja kulturne dediščine. 
 določati vsebine in načine sodelovanja in usklajevanja s Turistično zvezo Slo-

venije; 
 vzpostaviti "živi muzej" in organizirati stalne muzejske zbirke; 
 prodajati spominke; 
 izdajati propagandni material in skrbeti za promocijo s področja dejavnosti 

društva. 

Tekoči cilji TD Šmartno so: 

 seznanjanje članov in javnosti o problemih in napredku na področju delovanja 
društva; 

 prizadevanje za strokovno raven dela društva; 
 nudenje lokalnih informacij turistom in izletnikom; 
 organiziranje turističnih obiskov Šmartnega in Brd; 
 zbirati podatke o turistih, njihovih mnenjih in predlogih; 
 sooblikovanje programov skupnih dejavnosti na področju razvoja oblikovanja 

in trženja turistične ponudbe Šmartnega in Brd; 
 organiziranje javnih predavanj in razprav s področja delovanja društva in tako 

stimulirati zanimanje javnosti za Šmartno; 
 občasno opravljanje gostinske dejavnosti; 
 organiziranje raznih prireditev. 

5.3 Viri finančnih sredstev turističnega društva Šmartno 
Turistično društvo Šmartno je neprofitna organizacija, ki za svoje delovanje potre-

buje finančna sredstva. Politične in gospodarske razmere zahtevajo vedno bolj tržno 
razmišljanje pri iskanju finančnih virov. Poslužuje se naslednjih virov financiranja: 

5.3.1 Članarina 
Članarino pobira društvo enkrat letno od vseh članov. Trenutno v našem društvu 

znaša članarina 1.500,00 SIT. Plačevanje simbolične članarine pomeni pripadnost druš-
tvu in še zdaleč ne zadostuje za njegovo delovanje. Večji del tega izkupička se porabi za 
tekoče administrativne stroške, kar ostane, pa se lahko prenese tudi v naslednje leto, saj 
ne spada v osnovo, od katere se plačuje davek na dobiček. 

 

Težave 
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Relativno majhen znesek, kot je članarina, je za tako majhno društvo nemalokrat 
lahko tudi kamen spotike. V našem društvu je največji problem določitev zneska, ki bi 
ustrezal vsem. Člani imajo na delovanje društva različne poglede in nekateri se ob tem 
sprašujejo, kaj bodo dobili v zameno za določen znesek članarine. Težava tudi nastane, 
če velik del članov zapusti društvo, kar posledično zmanjša proračun. Samo zaračuna-
vanje dogovorjene članarine tudi velikokrat blagajniku povzroča nepotrebne zaplete. Do 
sedaj smo članarino pobirali na letnem sestanku. Čeprav so bili vsi povabljeni s tem 
seznanjeni na prejetem vabilu, zelo radi pridejo brez ustreznega zneska. Tako povzroča-
jo blagajniku nepotrebno dodatno delo.  

Rešitve 
Glede določitve zneska članarine se vedno dogovarjamo med seboj. Pri tem upoš-

tevamo podobnost sosednjih oziroma sorodnih društev. Blagajnik je v letošnjem letu 
vpeljal novost, saj je vsakemu članu izročil položnico za plačilo članarine. Bančni izpi-
sek nam tako točno prikazuje opravljeno plačilo posameznega člana. Društvo si nepres-
tano prizadeva obdržati in pridobivati vedno nove člane.  

Slika 5.1 Prihodek od članarine 2004, strukturiran glede na cilje TD Šmartno 
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Vir: TD Šmartno in lasten izračun. 

5.3.2 Javno financiranje 
Te možnosti financiranja se naše društvo v preteklosti ni posluževalo, v preteklem 

letu pa smo se v prenovljeni ekipi prijavili na razpise in tako dobili določen znesek 
finančnih sredstev. Ta oblika financiranja je nujna za neprofitno organizacijo, kot je TD 
Šmartno. Ponudba društva mora biti v skladu z njegovim poslanstvom dovolj raznolika, 
da zadovolji različne potrebe članov, širše, prebivalcev vasi in še širše, raznih obisko-
valcev. Prav zaradi tega je javna podpora toliko bolj pomembna, ko je sponzoriranje 
takšnih oblik organizacij v Sloveniji še v povojih. Če bi se obnašali predvsem tržno, bi 
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realizirali samo razne dobičkonosne programe in bi manjšinske okuse odrinili v pozabo, 
kar pa ni cilj društva. 

Pri tej obliki financiranja lahko izkoristimo državni in lokalni proračun ter evropske 
mednarodne vire. 

Državni proračun 
Državni proračun, iz katerega bomo skušali kaj iztržiti, bo namenjen predvsem za 

večje projekte v prihodnosti. Pri tem se bomo povezali še z drugimi društvi v Goriških 
brdih in tako bolj strokovno, programsko dodelano poskušali pridobiti določena sreds-
tva. Pri organizaciji takšnih projektov se bomo posvetovali tudi s TZS. Naj omenim še 
kulturni tolar, ki ga ministrstvo za kulturo vlaga v obnovo stare hiše v vasi. V omenjeno 
hišo je že in še bo vloženega ogromno denarja; samo letos naj bi vložili 50.000.000,00 
SIT. Trenutno je namen te hiše še nedorečen. Zbirajo se ideje s konkretnimi projekti, 
kaj naj bi se v njej dogajalo. Naše društvo že pripravlja programe, s katerimi bi se 
vključilo v uporabo omenjene hiše. To je priložnost, ki je ne smemo zamuditi. 

Proračun občine Brda 
Lokalni proračun že koristimo z neplačevanjem rabe prostorov ter javnih površin, 

prometne zapore, oglaševalskega prostora in podobno. Najbližje nam je vaška skupnost, 
s katero zelo dobro sodelujemo ali, lahko celo rečem, živimo v sožitju. Preko vaške sku-
pnosti sodelujemo tudi z občino Brda, ki nam zelo veliko pomaga. Na občini je v prete-
klem letu izšel javni razpis (Priloga št. 4) za sofinanciranje programov.  

Iz razpisa naše lokalne skupnosti je razviden trend projektnega ali programskega 
financiranja. Tak način financiranja omogoča dajalcu sredstev večji nadzor nad izvajan-
jem aktivnosti. V razdeljevanje javnih sredstev uvaja konkurenčnost, spodbuja pogajal-
ske in podjetniške sposobnosti nosilcev posameznih projektov. Hkrati pa onemogoča 
dolgotrajnejše delo in kvalitativno nadgrajevanje dosežkov, saj izvajalci iz leta v leto ne 
vedo, ali bodo podpore sploh deležni in kolikšna bo. Financiranje poteka pogodbeno, 
kjer morajo biti točno opredeljeni namen, obseg in potek financiranja. 

Naše društvo bo v poletnih mesecih organiziralo noč z uspešnimi mladimi slikarji, 
ki študirajo v svetovno znanih Benetkah. To bo kulturna prireditev, kjer se bodo pred-
stavljali omenjeni umetniki in mladi briški vinarji. Prireditev, kjer se bosta prepletala 
umetnost in vino, bo namenjena mladim. Za organizacijo te prireditve bomo poskušali 
pridobiti tudi sredstva iz omenjenega razpisa. Idejo bomo predstavili tudi drugim druš-
tvom, ki delujejo v Brdih. Trenutno zbiramo konkretne podatke, ki nam bodo dali jas-
nejšo finančno sliko prireditve. Ko bomo vse to zbrali, se bomo v določenem roku s 
točnimi finančnimi podatki prijavili na razpis. Ker se bomo na razpis prijavili prvič in 
imamo po prioriteti razpisa zanimiv projektno naravnan program, verjamemo, da bomo 
na razpisu zmagali. 
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Težave 
Tako državni kot lokalni proračun podpirata velike ideje in projekte. Primanjkuje 

nam čas in za to ustrezno usposobljen kader. Problem predstavljajo tudi vsi potrebni 
dokumenti; razne projekte v prihodnosti ne znamo točno predvideti ali ovrednotiti. Za 
izdelavo določenih projektov so potrebni predračuni; te pa je za neizkušene organizator-
je prireditev problem pridobiti. 

Razpisi lokalih skupnosti ali razpisi s strani države se pojavljajo večinoma v začet-
ku leta. Od prijave na razpis pa do odobritve finančnih sredstev, kar stori strokovna 
komisija, preteče lahko kar nekaj mesecev. Izbrani projekt pa je mogoče na sporedu že 
prej, zato posledično nastopijo denarne težave. 

Takšni razpisi podpirajo sodelovanje med društvi. Težavo predstavljajo predvsem 
uskladitve med enimi in drugimi upravljavci društev. Vsak ima svoj pogled na določno 
idejo, ki je lahko različen od drugih. Usklajevanja terjajo veliko časa in strpnosti. 

Rešitve 
Opisani problem bi lahko reševali na sestankih s komisijami, ki organizirajo tovrst-

ne razpise. Ti naj bi poenostavili obsežno birokratsko dokumentacijo in vzbujala neko 
zdravo konkurenco med društvi. Glede likvidnostnih težav v primerih rokovnih zami-
kov bi lahko izkoristili kredite, ki pa spet terjajo analizo upravičenosti. 

Slika 5.2 Prihodek od občinskih sredstev 2004, strukturiran glede na cilje TD 
Šmartno 
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Vir: TD Šmartno in lasten izračun. 
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5.3.3 Sponzorstvo 
Sponzorstvo je za naše društvo zelo pomemben vir financiranja. To je finančna 

pomoč našemu delovanju, od katere sponzor pričakuje določeno povratno korist. Je 
obojestransko koristna dejavnost, ker koristi sponzorju kot oblika reklame in ker poma-
ga društvu - sponzorirancu pri izpeljavi določene poslovne zamisli. Pomeni posreden 
način uresničevanja profitnih ciljev s pomočjo neprofitnih namenov. Ta obojestranska 
poslovna dejavnost pa mora imeti jasno opredeljene cilje, interese in načine izpolnjeva-
nja določenih poslovnih odločitev. Podjetja imajo na eni strani jasno opredeljene, zlasti 
komercialne cilje (dobiček, prihodki), manj jasne pa imajo cilje, ki so povezani s spon-
zorstvom. Podobno moramo tudi mi v društvu imeti jasno predstavo, kaj želimo napra-
viti s sponzorskimi sredstvi. Koristi in stroški sponzoriranja morajo biti točno določeni. 
Na omenjeno dejstvo moramo še posebej paziti, ker pogosto prevladuje miselnost, da 
dajalci sponzorskih sredstev nimajo nobene koristi, na drugi strani pa prejemniki slabo 
ravnajo s sredstvi. 

Težave 
TD Šmartno ni veliko društvo. Zavedamo se, da od potencialnih sponzorjev v 

našem okraju ne moremo iztržiti velikih denarnih zneskov. Večina podjetij in podjetni-
kov je pripravljena sponzorirati naše delovanje s kakšnim majhnim materialnim darilom 
ali s storitvijo. Težava je v tem, da sponzorji od društva pričakujejo neposredno korist. 

Rešitve 
Društvo med drugim prireja vsako leto tudi prireditev Kopelnca. Na ta dan organi-

ziramo prireditev s plesom in zabavnim programom. Obisk prireditve je v mejah priča-
kovanj. V program smo v zadnjih letih vključili srečelov, s katerim za dobljene spon-
zorske malenkosti iztržimo denarna sredstva. 

Srečelov spada med igre na srečo. Zakonodaja pa dopušča društvom, da lahko orga-
nizirajo enkrat letno srečelov z določenimi omejitvami, za katerega ne veljajo strogi 
zakoni s tega področja. Srečelov je potrebno prijaviti skupaj s prireditvijo na upravni 
enoti, kamor je potrebno dostaviti podrobna pravila izvedbe le tega. Pomembni omejit-
vi, ki jih moramo upoštevati, sta: skupna vrednost vseh prodanih srečk ne sme presegati 
500.000,00 SIT in vrednost posameznega dobitka ne sme presegati zneska 23.000,00 
SIT. 

Do sponzorjev pristopimo osebno, s pisno prošnjo v rokah, jim predstavimo naš 
ciljno naravnan program. Vse sponzorje zapišemo na velik plakat in ga vidno izposta-
vimo na sami prireditvi, poleg tega sponzorje med prireditvijo tudi večkrat omenjamo. 
Ne pozabimo tudi na malenkostno ustno in pisno zahvalo sponzorjem. Večina le-teh je s 
takšnim dvosmernim delovanjem zadovoljna in se pozitivno odzove na našo prošnjo. 
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Slika 5.3 Sponzorski prihodek 2004, strukturiran glede na cilje TD Šmartno 
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Vir: TD Šmartno in lasten izračun. 

5.3.4 Donatorstvo 
Donatorstvo je darovanje, od katerega darovalec ne pričakuje koristi. Glavna razli-

ka med sponzorstvom in donatorstvom je, da sponzor vloži vložek za dogodek, posame-
znika ali organizacijo s ciljem povračila; donatorjev vložek pa je altruistične narave in 
zanj se ne pričakuje povračila.  

Pri donaciji običajno ne pričakujemo nobene protistoritve ali povratnih koristi. 
Donacija je altruistična in ne komercialna dejavnost ter je načelno namenjena insti-
tucijam in ne toliko posameznikom. Z njo želimo pomagati pri razvoju neprofitnih 
organizacij, ki imajo širši dobrodelen ali človekoljuben značaj. Čista donacija brez 
povratne koristi nastane tudi takrat, kadar ostane donator povsem anonimen (tiho 
financiranje). Če pa je donator javno objavljen, je njegova posredna korist soraz-
merna s pozitivnimi učinki javnega mnenja. (Kovač 1996, 8) 

Donatorji se med seboj razlikujejo. Različni so tudi njihovi interesi. Darovalci izbi-
rajo komu, zakaj, koliko in kdaj bodo darovali. Prejemniki daril jih lahko le bolj ali 
manj uspešno prepričujejo, da ravno njihovi programi zaslužijo posebno podporo. Zato 
morajo društva razviti vrsto organizacijskih in upravljalskih prijemov za pridobivanje 
teh sredstev.  
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Donatorji so lahko: 

 posamezniki; 
 ustanov (fundacije); 
 država; 
 podjetja ali korporacije. 

Posamezniki 
Posamezniki so zelo pomemben vir donacij. Več denarja prispevajo bolj izobraženi 

ljudje, ljudje srednjih let ter tisti z višjimi dohodki. Vendar ljudje darujejo različnim 
ciljnim skupinam. Nekateri raje darujejo za otroke iz socialno ogroženih družin, drugi 
za žrtve naravnih nesreč, tretji kraju, kjer živijo. Nepridobitne organizacije, med kate-
rimi je tudi naše društvo, morajo razumeti motive posameznikov za darovanje, ker to 
poveča njihovo učinkovitost. Altruizem je beseda, ki se pojavlja v definiciji donators-
tva, vendar zakriva zapletene motive ljudi, ki darujejo. Ljudje darujejo, da bi jih opazili, 
zaradi boljšega občutka ali socialnega pritiska. Nekateri darujejo tudi zato, ker jih je 
strah usode tistih, katerim darujejo. Vsi donatorji pa seveda pričakujejo hvaležnost in 
tudi da bodo njihove donacije porabljene za obljubljeni namen. 

Ustanove 
Fundacija je v skladu z Zakonom o ustanovah vsaka pravna oseba, nečlanska 

organizacija, ki je ustanovljena za splošnokoristne in dobrodelne namene in tega ne 
opravlja kot pridobitno dejavnost (34. člen ZU). 

Društva morajo poiskati ustanove, ki imajo njim podobne interese. Glede na to, da 
so ustanove velik donator, morajo društva vložiti veliko truda v prošnjo. Sodelovanje je 
ponavadi dolgotrajno, saj le kot tako obrodi sadove. Zato morajo člani društev ali pred-
vsem vodstva ohranjati stike s člani fundacije, s katero sodelujejo. 

Država 
Država običajno daruje zaradi političnih, strateških ali ekonomskih interesov. 

Država oziroma občine danes podpirajo delovanje društev z letnimi subvencijami in 
financiranjem posameznih projektov. Oba načina potekata na podlagi javnih razpisov. 
Neuspeh na razpisu lahko močno ogrozi ali celo onemogoči delovanje posameznega 
društva. 

Poseben vir državnega financiranja predstavlja financiranje invalidskih in humani-
tarnih društev s sredstvi loterije, ki bistveno presegajo donacije iz državnega in občin-
skih proračunov.  

Podjetja ali korporacije 
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Darovanje podjetij oziroma korporacij je posebna izmenjava med pridobitnimi in 
nepridobitnimi organizacijami brez posredovanja države. Podjetjem se mora donacija 
zdeti vredna, bodisi s socialnega vidika ali iz lastnih interesov.  

Bistveni razlogi, zaradi katerih se podjetja odločajo prispevati za dejavnost neprofi-
tnih organizacij, so: trženje (denar usmerjen na možne kupce); izboljšanje odnosov z 
javnostjo (ustvarjanje dobre podobe, vlaganje v lokalno skupnost jim koristi); davčne 
olajšave in darovanje kot družbena vrednota. 

K tem razlogom bi lahko dodali še dejstvo, da se z vlaganjem v lokalno skupnost 
poveča socialni nadzor nad svojim okoljem, kar zmanjšuje negotovost podjetij. Darova-
nje je del strateškega načrtovanja podjetij, ki prispeva k njihovemu razvoju. Računajo 
na najboljše kadre in na nova znanja. 

Težave 
Davčna zakonodaja, ki velja za Slovenijo, zagotovo ne spodbuja podjetij v donator-

stvo. Ker donatorji v zameno za darovana sredstva ne pričakujejo povratnih koristi, je 
potrebno takšno sodelovanje skrbno vzdrževati. Donacije velikokrat temeljijo na oseb-
nih poznanstvih, zato jih je smiselno neprestano vzdrževati in z njimi ohranjati dobre 
odnose. Tudi država in javne ustanove so donatorji na raznih razpisih, za katere je naj-
večkrat potrebna obsežna dokumentacija. Tovrstna relativno močna podpora predstavlja 
mnogim društvom lahko izgovor za nedejavnost na trgu in za pomanjkanje samoinicia-
tive pri zbiranju dodatnih finančnih sredstev. 

Rešitve 
V društvu se nam zdi smiselno, da na vse odmevnejše prireditve in druženja, vabi-

mo razne pomembne osebnosti, ki zasedajo visoke položaje v družbi. Preko njih bi bilo 
potrebno navezovati stike z odločevalci v podjetjih, ki bi lahko dali določena sredstva 
nepridobitnim organizacijam. 

Slika 5.4 Donatorski prihodek 2004, strukturiran glede na cilje TD Šmartno 
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Vir: TD Šmartno in lasten izračun. 

5.3.5 Opravljanje pridobitne dejavnosti 

Opravljanje pridobitne dejavnosti v društvih omogoča Zakona o društvih. Ta dolo-
ča: 

 da društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki 
jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon; 

 da mora biti pridobitna dejavnost, ki jo društvo opravlja, mora biti določena 
v temeljnem aktu in mora biti povezana z nameni in nalogami društva ter 
se lahko opravlja v obsegu, potrebnem za njegovo doseganje; 

 da društvo lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti z 
društvenimi sredstvi drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogo-
dbe. (22. člen ZDru) 

Velik del financiranja TD Šmartno predstavlja gostinska dejavnost, ki spada med 
pridobitne dejavnosti. Zakon o gostinstvu omogoča tudi društvom opravljanje te dejav-
nosti. 

Gostinska dejavnost se po tem zakonu »lahko opravlja zunaj gostinskega obra-
ta na javnih prireditvah, sejmih in podobno med njihovim trajanjem, vendar vsako-
krat največ 30 dni« (prvi odstavek 5.člena ZGos). 

Kasneje isti zakon navaja osnovne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za opravljanje 
gostinske dejavnosti: 

 minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na: poslovne prostore, opremo in 
naprave v gostinskih obratih, pri sobodajalcih in na kmetijah; na pogoje 
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glede zunanjih površin gostinskega obrata (funkcionalno zemljišče in druge 
zunanje površine); na pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gos-
tinskega obrata; 

 pogoji glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, 
pri sobodajalcih in na kmetijah; 

 pogoji, ki se nanašajo na merila in način kategorizacije prenočitvenih gos-
tinskih obratov in marin; 

 minimalni sanitarno-zdravstveni pogoji, ki se nanašajo na poslovne prosto-
re, opremo in naprave v gostinskih obratih, pri sobodajalcih in na kmetijah 
ter na osebe, ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti; 

 pogoji glede minimalne stopnje strokovne izobrazbe oseb, ki opravljajo dela 
v gostinski dejavnosti. (9. člen ZGos) 

TD Šmartno je omenjeno zakonodajo natančno proučilo in jo v celoti upošteva. 
Vsakokrat, preden organiziramo gostinsko ponudbo v sklopu prireditve, moramo vse 
skupaj prijaviti na oddelku za kmetijstvo in gospodarstvo na upravni enoti. Ta nam z 
odločbo določi dejanske pogoje, ki jih moramo upoštevati. Za prostovoljno turistično 
društvo so ti pogoji dokaj zahtevni. Če bi bili bolj liberalni, bi taka društva predstavljala 
nelojalno konkurenco ostalim gostinskim ponudnikom. Ta razlog moramo vzeti v zakup 
in se v celoti podrediti strogim predpisom.  

Vas Šmartno postaja vedno bolj zanimiva za razne večje kulturne, umetniške in 
zabavne prireditve. Ker takšne prireditve zahtevajo profesionalnejši pristop, je naše 
turistično društvo pri tem samo podizvajalec. Podizvajalec z namenom, da kaj iztrži. 
Letos se je med prvomajskimi prazniki prvič v Šmartnem organiziral sejem vina. Sejem 
je organiziralo podjetje Beatus iz Ljubljane v sodelovanju s 123 Designom iz Šmartnega 
in z občino Brda. Sejem je bil uspešen. Turistično društvo je že od vsega začetka sode-
lovalo pri organizaciji sejma. V tem smo videli tudi možnost zaslužka. Z organizatorjem 
smo se dogovorili, da kot društvo prevzamemo vse redarske službe, vključno s pobiran-
jem vstopnine. Naš zaslužek je predstavljal določen odstotek iztržka od vstopnine. Z 
zaslužkom smo bili zadovoljni in menim, da bomo tudi v prihodnje, saj so zadovoljni 
vinarji in drugi razstavljalci že izrazili željo po čimprejšnji vrnitvi. 

Težave 
Tržno obnašanje društev je v Sloveniji v širši javnosti nezaželeno. Pretirana tržna 

angažiranost je obsojana, saj naj bi uničevala osnovni namen društva, torej delovanja v 
skupno dobro. Največje težave nam pri tem povzročajo prej omenjeni zelo strogi zakon-
ski predpisi, že v osnovi z navedbo pridobitne dejavnosti v statutu društva. Če hočemo v 
društvu opravljati gostinsko dejavnost, moramo upoštevati zelo stroge pogoje, razvidne 
iz odločbe (priloga št. 3), ki jo vsakokrat znova izda Oddelek za kmetijstvo in gospodar-
stvo pri upravni enoti Nova Gorica.  
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Iz odločbe je razvidno, da društvo pri enodnevnem opravljanju gostinske ponudbe v 
bistvu enačijo z gostinskim obratom. Največji problem v našem relativno majhnem 
društvu so pogoji glede strokovne izobrazbe oseb in sanitarno-zdravstveni pogoji teh 
oseb. Najem zunanjih izvajalcev s potrebnimi pogoji predstavlja strošek, ki nam izniči 
celoten zaslužek. Težava je tudi ta, da se ponavadi odvijajo prireditve ob koncih tedna, 
kadar so večinoma strokovno usposobljeni gostinski delavci že zasedeni in jih je tako za 
potrebe društva še težje pridobiti. 

Predvsem zelo togi formalno pravni zakonski predpisi nas ovirajo pri tržni funkciji 
soizvajalca določenega projekta. Potrebno je tudi zelo natančno predvideti donosnost 
pridobitne dejavnosti, ker nam v obratnem primeru lahko prinaša tudi izgubo.  

Rešitve 
Temeljni akt društva oziroma statut je zelo pomemben dokument, ki ga moramo 

skrbno pripraviti v skladu z našimi dolgoročnimi strateškimi cilji. Kakor sem že pred-
hodno povedal, nas v nasprotnem primeru pri delovanju društva omejuje sam zakon. 
Osebe, ki opravljajo gostinsko dejavnost, potrebujejo določeno znanje in morajo ustre-
zati zakonskim pogojem. Takšne osebe neprestano iščemo v krajih, kjer delujemo, sku-
šamo jih motivirati in privabiti za pristop k društvu. 

Pomembne informacije glede upravičenosti realizacije pridobitne dejavnosti sku-
šamo dobiti pri drugih že izkušenih izvajalcih. Na osnovi takšnih informacij in naših 
izračunov sprejmemo končno odločitev. 

Slika 5.5 Prihodek iz pridobitne dejavnosti 2004, strukturiran glede na cilje TD 
Šmartno 
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5.3.6 Založniška dejavnost 
V bližnji prihodnosti se bomo spoprijeli tudi z založniško dejavnostjo. Naš namen 

je spodbujati in promovirati zanimivo Šmartno. Izvajanje založniške dejavnosti imamo 
že navedeno v temeljnem aktu, kot to zahteva zakon. Odločili smo se za izdajo razgled-
nice z motivi Šmartnega in okoliških vasi. Lahko rečem, da imamo srečo, saj imamo v 
vasi uglednega in ambicioznega oblikovalca g. Pavla Široka, ki nam je vedno priprav-
ljen pomagati, ko gre za zahtevnejše projekte. 

Težave 
S to dejavnostjo še nimamo konkretnih izkušenj. Dvomi obstajajo predvsem glede 

finančnega uspeha projekta. Relativno velik finančni vložek, ki ga projekt terja, naj bi 
se vračal dolgoročno, neposredno od iztržka prodaje in posredno skozi promocijo kraja. 

 

 

 

Rešitve 
Potrebno je izračunati kritično mejo gospodarnosti. Preračunati moramo potrebne 

stroške ter jih primerjati s potencialno prodajo. Ker smo v društvu s financami omejeni, 
se bomo v realizaciji projekta posluževali poznanstev preko prej omenjenega gospoda. 
Tako bomo na vhodni strani skušali minimizirati stroške projekta, na izhodni strani rea-
lizirati maksimalno prodajo. 

Slika 5.6 Prihodek iz založniške dejavnosti 2004, strukturiran glede na cilje TD 
Šmartno 
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5.3.7 Turistična taksa 
Društva so v osnovi nepridobitne organizacije. Njihova temeljna naloga je prizade-

vanje za razvoj turizma. Njihova tržna usmerjenost pri iskanju financ je spodbujajoča, 
vendar lahko postane hitro tudi nevarna. Zaradi omenjenega problema bo morala v pri-
hodnosti za prihodke društev bolj poskrbeti tudi država, in sicer iz naslova turistične 
takse in članarine pri lokalni turistični organizaciji. 

Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan 
bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Z njo v registriranem prenočitvenem obra-
tu poravna storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno. Plača jo sku-
paj s storitvijo za prenočevanje. Turistično takso je dolžan plačati tudi v primeru, 
ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje. 

Turistična taksa je prihodek občine, ki ga le-ta nameni za poravnavanje nasled-
njih stroškov: 

 turističnih informacij in usmerjanja s pomočjo ustrezne prometne signaliza-
cije; 

 spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeše-
vanja turizma; 

 pisnega promocijskega gradiva, filmov in drugih sredstev za promocijo turi-
stične ponudbe; 

 prireditev; 
 vzdrževanja in urejanja parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti 

in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom ter programov urejanja 
okolja, ki jih izvajajo turistična in okoljevarstvena društva. (22. člen ZPT) 

Občina Brda leži na meji z Italijo, ki bo v bližnji prihodnosti v celoti odpravljena. 
Prost pretok ljudi se bo posledično iz leta v leto povečeval. Nočitvene zmogljivosti v 
občini se v zadnjih letih povečujejo, predvsem na turistično usmerjenih domačijah. 

Težave 
V urejeni Evropi veljajo na tem področju predpisana pravila. V občini Brda in tudi 

v Sloveniji pa smo šele v fazi rojevanja. Turizem se v zadnjih letih šele razvija in morda 
se skuša na takšen način stimulirati ljudi, ki se odločajo za trženje nočitvenih kapacitet. 
Pred kratkim je eden izmed briških svetnikov na seji izpostavil problem pobiranja turis-
tične takse. 

Rešitve 
Na raznih razpravah z drugimi turističnimi društvi in organizacijami na našem 

območju vedno znova razpravljamo o omenjenem problemu in mislim, da se stvari le 
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premikajo na bolje. Nedvomno je dokaz tudi strinjanje večine svetnikov, da je potrebno 
problem razrešiti v korist vseh udeležencev. 

Slika 5.7 Prihodek iz turistične takse 2004, strukturiran glede na cilje TD Šmartno 
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Vir: TD Šmartno in lasten izračun. 

5.3.8 Status delovanja društva v javnem interesu 
Društvo s svojim delovanjem presega le ozke interese članov, kar bo v prihodnosti 

uporabilo za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu. S takim statusom društvo 
neposredno dobi finančna sredstva, trenutno pa je lahko oproščeno določenih plačil kot 
so razne takse pri lokalni upravni enoti. V prihodnosti naj bi taka društva bila oproščena 
plačila DDV, na raznih razpisih pa naj bi imela prednost pred drugimi. Kljub temu, da 
so to še predlogi, si bo naše društvo prizadevalo pridobiti omenjeni status.  

Namen in delovanje društva v javnem interesu na področju pospeševanja razvoja 
turizma sta določena v ZPT. Dejavnosti iz tega naslova so: 

 spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeše-
vanju turizma; 

 ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanja okolja; 
 olepševanje krajev na turističnem območju; 
 organiziranje in usklajevanje prireditev; 
 ozaveščanje prebivalstva in mladine za turizem; 
 promocijska in informativna dejavnost v društvu in 
 sodelovanje pri aktivnostih lokalne turistične organizacije. (2. odstavek 43. 
člena ZPT) 

Društvo lahko pridobi status »delovanje v javnem interesu«, če sta od njegove usta-
novitve minili najmanj dve leti. Potrebno je predhodno sodelovanje na projektih financi-
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ranih iz javnih sredstev; pomembno je tudi prispevanje k promociji celovite turistične 
ponudbe in vlaganje svojih prihodkov v javno korist. 

Težave 
Kot večina društev tudi naše izvaja dejavnost, ki je javna in koristna za posamezno 

področje. Posledično bi moral status »delovanje v javnem interesu« takim društvom 
pripadati samoumevno že ob ustanovitvi. Moral bi ga predvideti že sam ZDru, oziroma 
področni zakoni za posamezna področja delovanja. Trenutna zakonodaja pa zahteva 
posebno prošnjo in vnovično dokazovanje javnosti in koristnosti. V slovenski zakono-
daji sploh še niso točno opredeljene njegove posledice in pričakovane ugodnosti. Nasle-
dnja težava je povezana z nedoločljivim pogojem, da takšen status lahko pridobi le 
društvo, ki deluje preko interesov svojih članov. Sam postopek pridobitve statusa je zelo 
zapleten. Podelitev omenjenega statusa določijo ministrstva sama, brez sodelovanja 
predstavnikov društev. Tudi ko društvo status pridobi, mora vsake štiri leta znova doka-
zovati, da izpolnjuje predpisane zakonske pogoje. 

 
 

Rešitve 
TD Šmartno je združenje krajanov, ki želijo vzpodbujati turizem in ohranjati kul-

turno dediščino Šmartnega skupaj s širšo briško okolico. Društvo sodeluje pri organiza-
ciji raznih večjih prireditev tudi s Turističnim društvom Goriška brda s sedežem na naši 
občini. Vas Šmartno je zgodovinsko in turistično izjemno privlačna, kar potrjuje dejs-
tvo, da je najbolj obiskana vas v Brdih. Je zaščiten spomenik, z obzidjem, v katerem so 
strnjene prazne hiše, razvrščene v ozke ulice. Tipična stara vas je idealna za promocijo 
Brd. Naše društvo se omenjenih danosti zaveda in skuša na ta način promovirati specifi-
čne briške posebnosti. To so briška vina, sadje z najznačilnejšimi češnjami, stare navade 
in običaji, arhitekturne posebnosti. Poleg članov skuša društvo v svoje delovanje priva-
biti tudi druge prebivalce vasi z okolico in skupaj z njihovo voljo ustvarjati prijetno 
podobo turistične vasi. Temelje turističnega razmišljanja društvo vzpostavlja s toplimi 
prijemi že v glavah najmlajših otrok, ki bodo kasneje generator razvoja. Mislim, da 
društvo s svojim delovanjem izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa delovanja v javnem 
interesu. 

Slika 5.8 Prihodek iz statusa »delovanje v javnem interesu« 2004, strukturiran gle-
de na cilje TD Šmartno 
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inistrativ-
nih 

 
potencialne finan nega društva Šmartno, kateri so ponujeni s strani EU. 

V okviru EU obstajajo:  

 kohezijski skladi; 

5.4 Potencialni viri finančnih sredstev društva v Evropi 
Slovenija je že zelo zgodaj videla svojo prihodnost v Evropski uniji, kar je najprej 

dokazala z osamosvojitvijo in z vstopom vanjo. Tudi EU je v tem širjenju videla dolo-
čene interese in državam kandidatkam nudila razne oblike pomoči. Finančno orodje za 
zmanjšanje razlik med bolj in manj razvitimi gospodarstvi znotraj Evrope predstavlja 
strukturna politika EU. Slovenija je lahko koristila njeno pomoč že od leta 1992 z zače-
tnim programom Phare. Kasneje, leta 2000, se je za Slovenijo začelo pristopno obdobje 
2000-2006. V tem času se pomoč usmerja predvsem v krepitev upravno adm

struktur in intenzivne priprave na izvajanje prihodnje strukturne politike. 
Tudi Turistično društvo Šmartno, ki spada med nevladne organizacije v skladu z 

Amsterdamskim in Maastrichtskim sporazumom, lahko koristi sredstva iz EU. V našem 
društvu v preteklosti omenjenih finančnih virov še nismo koristili, kar pomeni, da kon-
kretnih izkušenj na tem področju še nimamo. V prihodnosti pa nameravamo bolj aktiv-
no izrabiti ponujene priložnosti, še posebej zaradi območja, kjer delujemo. Geografsko 
območje našega delovanja meji na republiko Italijo, zato je treba v tem dejstvu videti 
ponujeno priložnost. Opozoriti moram na visoko mero profesionalnosti, ki jo zahteva 
koriščenje takih sredstev. V našem društvu se zato pogovarjamo še z drugimi društvi, da 
bomo skupno učinkovitejši pri koriščenju takih sredstev. Uporabili bomo tudi razne 
svetovalne službe, ki že imajo izkušnje na tem področju. V nadaljevanju bom navedel

čne vire Turistič

 strukturni skladi; 
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 programi Skupnosti (Action Programme) in 
 predpristopna pomoč (PHARE, ISPA, SAPARD). (Oblak, 2003, 7) 

5.4.1 Strukturni skladi 
Strukturni skladi pomagajo manj razvitim regijam za zmanjševanje regionalnih 

razlik. Izvajalci so lokalne oblasti države članice. Namenjeni so vsem sektorjem - 
poudarek je na infrastrukturi. Financiranja iz teh skladov so deležne le države čla-
nice. Obstajajo štirje strukturni skladi: Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadal-
jevanju ESRR), Evropski socialni sklad (v nadaljevanju ESS), Evropski kmetijski 
usmerjevalni in jamstveni sklad (v nadaljevanju EKUJS) in Finančni inštrument za 
usmerjanje ribištva (v nadaljevanju FIUR). (Oblak, 2003, 7) 

Ključni cilj ESRR je zagotavljanje ekonomske in socialne kohezije znotraj EU 
in zmanjševanje razvojnih razlik med regijami ali socialnimi skupinami. V obdobju 
2000-2006 so sredstva sklada namenjena za financiranje: 

 investicij v proizvodnem sektorju z namenom ohraniti in/ali ustvariti nova 
delovna mesta; 

 investicij v infrastrukturo; 
 razvoja lokalnih iniciativ, podjetništva in finančne pomoči malim in srednje 

velikim podjetjem. 

Zajeta so vsa pomembna razvojna področja vključno z informacijsko družbo, 
okoljem, prometom, energetiko, raziskavami, razvojem podeželja, prestrukturiran-
jem industrijskih območij, turizmom, kulturo in celo ribiškim sektorjem. Prejemni-
ki sredstev so v veliki meri podjetja ali skupine podjetij, lokalne razvojne skupine, 
lokalne skupnosti, društva, nevladne organizacije, civilna družba (Jerina 2004, 
828). 

Sredstva EKUJS so usmerjena predvsem v tri sklope ciljev: 
Ključne aktivnosti, ki se izvajajo v sklopu treh ciljnih področij, so: 

 na področju konkurenčnosti: investicije v kmetijska gospodarstva, kamor 
sodijo modernizacija proizvodnje, zmanjšanje proizvodnih stroškov in dvig 
kakovosti produktov, ukrepi za varovanje okolja in naravnih danosti ter 
investicije v predelavo in trženje agroživilskih proizvodov; 

 na področju okolja: plačila kompenzacij na območjih z omejenimi dejavniki 
(npr. gorska območja) in kmetijsko-okoljski ukrepi; 

 na področju kakovosti življenja na podeželju: razvoj podeželja z razvojem 
storitvenega sektorja, podporo lokalnim iniciativam in gospodarstvu, s spo-
dbujanjem razvoja turizma, obrti, alternativnih dohodkov na kmetijah. 
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V okviru strukturnih skladov obstajajo tudi štiri pobude skupnosti, preko kate-
rih se financirajo aktivnosti, ki naj bi predstavljale enovito rešitev specifičnih prob-
lemov. 

Desetim novim članicam bosta namenjeni samo naslednji dve pobudi skupnos-
ti: 

 INTERREG III, kjer gre za projekte čezmejnega (A), horizontalnega (B) in 
medregionalnega (C) sodelovanja, 

 EQUAL, ki podpira odpravljanje neenakosti in diskriminacije pri dostopu 
do trga dela. (Jerina 2004, 829-830) 

Program INTERREG III je namenjen predvsem spodbujanju čezmejnemu, medna-
rodnemu sodelovanju ljudi na obeh straneh meje. Pomagal naj bi uravnotežiti razvoj 
sosednjih območij ob meji. 

5.4.2 Kohezijski sklad 
Kohezijski sklad pomaga državi na področju okolja in prenosne infrastrukture 

za zmanjšanje ekonomskih razlik med članicami. Izvajalca se določi po dogovoru 
med komisijo EU in državo članico. Finančna pomoč sklada je usmerjena v okolje-
varstvene projekte, ki podpirajo razvoj politike okolja, projekte za razvoj transport-
ne infrastrukture, preliminarne študije, ki se navezujejo na projekte in njihovo izve-
dbo, in pripravljalne projekte, ki analizirajo njihove stroške, prihodke in tehnično 
podporo (Oblak 2003, 7). 

Za financiranje projektov iz kohezijskega sklada lahko zaprosijo le države katerih 
BDP ne dosega 90% evropskega povprečja in primanjkljaj ne presega 3% lastnega 
BDP. 

5.4.3 Programi skupnosti 
Programi skupnosti so najprej namenjeni državam članicam EU. Cilj je omo-

gočiti članicam, da bi postale gospodarsko učinkovitejše in bi dosegle višjo kako-
vost življenja. Evropski svet je junija 1993 sklenil, da zaradi priprav na članstvo in 
spoznavanja s politikami in delovnimi metodami EU odpre dostop do programov 
Skupnosti tudi državam kandidatkam za članstvo v EU. Za sodelovanje pri teh pro-
gramih morajo države kandidatke svojo participacijo plačati. Do sedaj se je Slove-
nija vključila že v kar nekaj programov. Pri programih, za katere ni bila plačana 
participacija, lahko naša država sodeluje le kot partner državam članicam EU, ki so 
prijavitelji. Vključitev v program poteka s podpisom finančnega memoranduma, ki 
ga sprejme vlada in se objavi v Uradnem listu. (Oblak, 2003, 7) 
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5.4.4 Predpristopna pomoč 

Je inštrument EU, namenjen učinkovitejšemu in lažjemu izvajanju priprav 
držav kandidatk iz srednje in vzhodne Evrope za priključitev v EU. Je del predpris-
topne strategije, ki je usmerjena na specifične potrebe vsake države kandidatke. 

Predpristopna strategija ima dve glavni nalogi: 

 zbrati vse oblike pomoči znotraj enotnega okvira, ki se imenuje pristopno 
partnerstvo, za vsako državo posebej na podlagi jasno določenega progra-
ma in prednostnih nalog priprave na članstvo; 

 seznaniti države kandidatke s politiko EU in procedurami, ki povečujejo nji-
hovo udeležbo v programih Skupnosti. (Oblak 2003, 7) 

Program PHARE 
Program Phare vsebuje finančna sredstva, ki jih EU namenja državam pristopnicam 

kot pomoč pri njihovih pripravah za članstvo, v Sloveniji že od leta 1992.  
Leta 2000 je Slovenija vstopila v pristopno obdobje 2000-2006. V pristopnem 

obdobju je bila državam pristopnicam ponujena pomoč v obliki programov PHARE, 
ISPA in SAPARD. 

Za nas so pomembni zlasti programi čezmejnega sodelovanja s sosednjo Italijo v 
okviru programa Phare. Finance iz tega programa so namenjene predvsem vzpodbujanju 
in podpori regionalnemu razvoju in sodelovanju ob meji. Obmejna območja so bila v 
preteklosti zapostavljena, saj je meja predstavljala določeno oviro.  

Leta 2001 je Evropska komisija potrdila Skupni programski dokument Inter-
reg/Phare za čezmejno sodelovanje z Italijo za obdobje 2000-2006. 

Slovenija v program vključuje obalno-kraško in goriško statistično regijo z 
občino Kranjska Gora, Italija pa Tržaško, Goriško in Videmsko pokrajino, pokraji-
no Pordenone v deželi Furlaniji-Julijski Krajini ter pokrajini Benetke in Rovigo v 
deželi Veneto. 

Glavni okvir dokumenta temelji na treh osnovnih prednostnih nalogah: 

 skladnem in trajnostnem razvoju čezmejnega področja, ki vključuje varstvo, 
ohranjanje in ovrednotenje okolja in prostora ter razvoj in pospeševanje 
sodelovanja čezmejnih organizacij, infrastrukture in omrežij; 

 sodelovanju na gospodarskem področju, ki vključuje izboljšanje konkurenč-
nosti in sodelovanja malih in srednje velikih podjetij ter sodelovanje v turi-
zmu in kmetijstvu; 

 človeških virih, sodelovanju in usklajevanju sistemov, ki zajemajo izobra-
ževanje in usposabljanje, poklicno izpolnjevanje, inovacijske pobude ter 
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sodelovanje na kulturnem, komunikacijskem in raziskovalnem področju. 
(Piry 2004, 806-807) 

Tudi Hrovat ugotavlja: 

Največ izkušenj s programom PHARE imajo prav nepridobitne organizacije, ki 
se nahajajo v gospodarsko manj razvitih, obmejnih območjih ob italijanski, avstrij-
ski in madžarski meji. Program je v okviru Sklada za male projekte razvil finančno 
orodje, ki je spodbujalo aktivnosti nepridobitnih organizacij na lokalni ravni. Vpel-
jal je načelo »povezovanja med ljudmi« (people-to-people approach) in načelo »od 
spodaj navzgor« (bottom-up approach). Program je podpiral projekte vrednosti med 
5.000 in 50.000 evri. (Hrovat 2002, 345-346) 

Program SAPARD 
Program SAPARD je poseben pristopni program za kmetijstvo in razvoj podeželja. 

Njegov glavni namen je prispevati k uveljavljanju pravnega reda EU na področju skup-
ne kmetijske politike in drugih pripadajočih politik in podpreti izvajanje ukrepov za 
razvoj podeželja. Slovenski državni program za razvoj podeželja za obdobje 2000-2006, 
ki ga je v letu 2000 potrdila evropska komisija, opredeljuje načine porabe finančne 
pomoči.  

Program ISPA 
Program ISPA je pričel delovati leta 2000 kot inštrument predpristopnih strukturnih 

politik. Njegov namen je podpora državam kandidatkam pri uveljavljanju pravnega reda 
EU na področju transporta in okolja ter prispevanje k trajnostnemu razvoju teh držav. 

 
 

Težave 
Omenjeni razpisi iz EU so največkrat zelo zahtevni in obsežni. Namenjeni so pred-

vsem raznim oblikam sodelovanja in projektom, od katerih naj bi tudi EU v prihodnosti 
imela razne koristi. Moramo se tudi zavedati, da so obljubljena sredstva s strani EU v 
bruto zneskih, tako da predstavljajo velik del teh sredstev samo stroški realizacije teh 
razpisov. Razpisi zahtevajo specifična znanja, ki jih lahko dobimo pri visoko izobraže-
nih ljudeh. Predpogoj sodelovanja pri tovrstnih projektih je znanje tujih jezikov. Že 
samo iskanje tako kvalificiranih ljudi povzroča težave. Dalje nas pri tem ovirata naša 
majhnost in razdrobljenost. Podpora lokalnih virov je tudi vprašljiva. Lepe začetne 
obljube se največkrat ne realizirajo. Kljub temu da smo že v EU, še nimamo določenih 
regij. Regionalni razvoj je osnovni temelj, za graditev evropskih projektov. 

Rešitve 
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1. maja 2004 je Slovenija postala polnopravna članica EU in je zdaj napočil čas, ko 
smo postali sooblikovalci evropske ustave, politike in proračuna. Imeti moramo jasna 
stališča, kakšno politiko Evrope si želimo in to v prihodnosti v čim večji meri realizirati.  

Slika 5.9 Prihodek iz EU 2004, strukturiran glede na cilje TD Šmartno 
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6 PRIMERJALNA ANALIZA TURISTIČNEGA DRUŠTVA ŠMARTNO S 
TURISTIČNIM DRUŠTVOM KORADA 

V tem delu diplomske naloge bom primerjal predvidene vire finančnih sredstev 
Turističnega društva Šmartno in Turističnega društva Korada. Analiziral in primerjal 
bom spreminjanje višine sredstev po posameznih virih in skušal opredeliti trend iskanja 
finančnih virov v prihodnosti. Izbral sem sorodni društvi z razliko, da delujeta v različ-
nih občinah. Turistično društvo Šmartno deluje v občini Brda medtem, ko Turistično 
društvo Korada v občini Kanal ob Soči. 

Opis društev 
TD Šmartno je bilo ustanovljeno leta 1997. Deluje na področju treh vasi Imenje, 

Šmartno in Gonjače, ki imajo skupno približno 500 prebivalcev. Društvo je aktivno na 
področju turizma v Šmartnem, kjer skuša promovirati zgodovinsko vas Šmartno najšir-
šemu krogu potencialnih obiskovalcev. Društvo ima 50 članov, bolj aktivnih le 10. 
Društvo ne zaposluje nikogar. 

Tudi TD Korada je bilo ustanovljeno leta 1997. Pokriva dva večja kraja Deskle in 
Anhovo, ki imata približno 2.200 prebivalcev. Društvo skuša v kraj privabljati turiste z 
organizacijo raznih prireditev, tekmovanj, pohodov. Omenjene dejavnosti največkrat 
društvo udejanja na reki Soči, ki teče skozi oba kraja in hribu Korada, ki se dviga nad 
njima, ker jim omenjeni imeni služita za večjo prepoznavnost ter privlačnost kraja. 
Društvo ima 124 članov med katerimi je 15 aktivnih. Profesionalno zaposlenih tudi to 
društvo nima. 

Prihodki društev 
Po višini finančnih prihodkov obe društvi spadata v isto skupino, kjer nihajo pri-

hodki med 100.000 SIT in 500.000 SIT. 

Slika 6.1 Prihodki TD Šmartno in TD Korada v letu 2004 
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Analiza prihodkov društev po virih 
Sredstev iz EU zaenkrat ne izkorišča nobeno društvo. Največje ovire pri tem so 

zahtevni in obsežni postopki, ki so potrebni za pridobitev takih sredstev in neprofesio-
nalnost v društvih.  

Občinski proračun predstavlja za obe društvi konstanten vir prihodkov. Za delovan-
je takih društev občina vsako leto namenja približno enaka sredstva, ob tem pa se pojavi 
problem večanja števila društev, ki posledično sredstva posameznemu društvu manjša. 
To povzroča večjo angažiranost društev, da z tehtnimi razlogi skušajo ohranjati delež 
tako pridobljenih sredstev. Nobeno društvo pa ne izkorišča državnega proračuna, ki bi 
vsekakor povečal finančne prihodke.  

Članarina je pogojena s članstvom in jo je možno večati le z večanjem števila čla-
nov. V obeh društvih menijo, da se bo članstvo v prihodnje povečevalo. 

Naslednja rešitev iz finančnih zagat obeh društev je zbiranje sredstev od sponzorjev 
in donatorjev. Kot sem predhodno že razlagal, sponzorstvo in donatorstvo seveda nista 
ista vira finančnih sredstev. Obe vrsti sredstev društvi pridobivata od raznih organizacij, 
v majhnih denarnih zneskih ali materialnih dobrinah in ju zaradi tega poenostavljeno 
navajam skupaj. Trenutno sta tako opredeljena deleža sredstev v obeh društvih na 
prvem mestu.  

Kot odlično alternativo z možnostjo večanja sta obe društvi izpostavili pridobivanje 
sredstev s pomočjo trženja lastne pridobitne dejavnosti. TD Šmartno ima v primerjavi z 
TD Korada na tem področju že pozitivne izkušnje, saj že izkorišča ta vir. 

Tabela 6.1 Struktura prihodkov v % TD Šmartno in TD Korada v letu 2004 in 
2005  

TD Šmartno TD Korada  
FINANCERJI 2004 2005 2004 2005 

Evropska unija   12   10     0    0 
Občinski proračun   20   15   30   25 
Članarina   15   10   25   25 
Sponzorji    25   20   30   30 
Donatorji   10   10   15   10 
Lastna sredstva iz dejavnosti društva   30   35     0   10 

Skupaj 100 100 100 100 

Vir: Anketa 
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Primerjava prihodkov društev - 2004 in 2003 
V zadnjem letu je TD Šmartno vse finančne vire povečalo ter dopolnilo z občin-

skim proračunom in pridobitno dejavnostjo. V TD Korada so prav tako večino finančnih 
virov nekoliko povečali. V obeh društvih se kaže trend rasti prihodkov, kar je temelj za 
uspešen razvoj. 

Slika 6.2 Primerjava rasti virov prihodkov TD Šmartno in TD Korada - 2004 in 
2003 
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Vir: Anketa 

Proračunski prihodki društev 
Tako TD Šmartno kot TD Korada sta dobro informirani glede občinskih razpisov 

za financiranje nepridobitnih organizacij. V obeh občinah je mogoče razpis dobiti v 
občinskem glasilu. Mogoče so omenjeni občinski razpisi nekoliko preveč birokratski, 
kar velikokrat povzroča majhnim društvom nepotrebne težave. Glede državnih razpisov 
pa si obe društvi delita enotno mnenje, da je potrebna večja subjektivna angažiranost pri 
iskanju le teh. 

Sponzorski in donatorski prihodki društev 
V obeh društvih prevladujejo sponzorji, ki pričakujejo povratno korist, nad donator-

ji, ki donirajo iz altruističnih razlogov. Delovanje tako majhnih društev je zanimivo 
predvsem za majhne sponzorje, katerih darila obe društvi posredno preoblikujeta v 
denar s pomočjo srečelova. Glede sponzorjev si obe društvi delita podobno mnenje, da 
bi morali delovanje društva bolj prilagoditi potrebam lokalnih podjetnikov, ki bi videli v 
sponzoriranju tako zasnovanih programov večji interes. TD Šmartno vidi takšno prilož-
nost v vinogradnikih in sadjarjih. TD Korada pa v večjih podjetjih, ki izkoriščajo lokal-
ne naravne danosti, kot sta Salonit Anhovo in Soške elektrarne. V TD Šmartno so v 
zadnjem letu pridobili dva večja donatorja predvsem preko pomembnih znancev, ki so 

 50



Primerjalna analiza TD Šmartno s TD Korada 
 

zadovoljni z njihovim delom. Tako eni kot drugi bodo v prihodnje skušali bolj profesio-
nalno okrepiti neformalne socialne mreže (vodilna oseba v podjetju - dober znanec) v 
trajnejše, na enakovredni menjavi in poslovnem sodelovanju temelječ odnos. 

Pridobitna dejavnost v društvih 
S pridobitno dejavnostjo ima trenutno izkušnje le TD Šmartno. Društvo izraža veli-

ko zadovoljstvo nad iztrženimi sredstvi iz te dejavnosti. Vsi vloženi napori predvsem 
pri doslednem upoštevanju zakonodaje s tega področja se jim zdijo smiselni, zaradi 
pozitivnih rezultatov. Zavedajo pa se tudi nevarnosti, ki izvira iz načelnega neskladja s 
temeljno nepridobitno dejavnostjo društva. Ob upoštevanju omenjenih težav vidi druš-
tvo v tej dejavnosti velike možnosti pridobivanja finančnih sredstev, ki omogočajo raz-
voj in neodvisnost društva. Tudi v TD Korada so izrazili željo, da bodo v prihodnosti 
koristili omenjeni finančni vir. 

Ker obe društvi vidita možnosti večanja lastnega proračuna z opravljanjem pridobi-
tne dejavnosti v naslednji tabeli prikazujem analizo SPIN omenjene ideje. 

Tabela 6.2 Analiza SPIN (SWOT): opravljanje pridobitne dejavnosti v TD 

NOTRANJE PREDNOSTI: 
 dobro poznavanje zgodovine kraja 
 dobro zasnovani projekti, programi 
 brezplačno in prostovoljno angažiranje 
članov za akcije društva 

 izobraževalni potencial članov društva 
 

NOTRANJE POMANJKLJIVOSTI: 
 nevarnost prevelike usmerjenosti v 

pridobitne dejavnosti 
 ljubiteljsko delovanje z neprofesional-

nim pristopom 
 premajhno poznavanje potreb in želja 

potencialnih odjemalcev 
 slabo definirani cilji in strategije 

ZUNANJE PRILOŽNOSTI: 
 tradicionalne šege in običaji 
 atraktivnost kraja in okolice 
 interes širše lokalne skupnosti, občine 

in Turistične zveze, da se v krajih 
odvijajo odmevni projekti in njihova 
podpora pri raznih drugih potrebah 

 pritegovanje nove publike v kraj in z 
njimi navezovati poznanstva za nadalj-
nje sodelovanje 

ZUNANJE PRETNJE: 
 predpisana zakonska regulativa za 

opravljanje pridobitnih dejavnosti 
 morebitno zmanjšanje prilivov javnih, 

sponzorskih in donatorskih sredstev 
zaradi prevelike komercialne usmerje-
nosti društva 

 konkurenčnost morebitnih sorodnih 
sočasnih prireditev 

Vir: Lasten vir 
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7 SKLEP 

Akterji v društvih, ki spadajo v nepridobitni sektor, se zavedajo pomena finančnih 
sredstev za njihovo delovanje in širjenje, kar jih usmerja v iskanje vedno novih in večjih 
finančnih sredstev. 

V diplomskem delu je bil moj namen prikazati in analizirati vire finančnih sredstev, 
ki jih turistična društva lahko koristijo. Problematiko financiranja turističnih društev 
sem prikazal in analiziral na primeru TD Šmartno. 

Osnovni vir, iz katerega turistična društva črpajo sredstva, je članarina, ki v TD 
Šmartno omogoča le kritje tekočih stroškov in ne zadošča za normalno delovanje druš-
tva.  

Država in lokalne skupnosti zagotavljajo turističnim društvom le osnovne pogoje 
delovanja v obliki sofinanciranja, brezplačni uporabi raznih javnih prostorov in površin, 
ter oprostitvi plačila določenih taks. Občina Brda namenja vsako leto približno enaka 
sredstva za sofinanciranje neprofitnih projektov. Za ta sredstva pa se vsako leto potegu-
je več kvalitetnih projektov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Posledično dobijo 
turistična društva manj finančnih sredstev, saj so razdeljena med večje število uporabni-
kov. 

Sponzorji pričakujejo v zameno za pomoč določeno povratno korist. V TD Šmartno 
pristopamo do potencialnih sponzorjev s ciljno naravnanim programom. Glede na osno-
vno sponzorsko tezo o povratni koristi in glede na obseg delovanja TD Šmartno spon-
zorji podpirajo naše delovanje v večini primerov z majhnimi darili, ki jih pretvorimo v 
finančna sredstva s pomočjo srečelova.  

Donatorji so nasprotje sponzorjev, kar pomeni, da za podarjena finančna sredstva 
ne pričakujejo ustreznega povračila. V TD Šmartno skušamo ohranjati in stalno dogra-
jevati odnose z donatorji, ki ob pravem odnosu postanejo konstantni podporniki druš-
tvene dejavnosti. 

Zelo zanimiva alternativa ostalim virom je trženje lastne pridobitne dejavnosti. TD 
Šmartno izkorišča omenjeni vir neposredno z opravljanjem gostinske dejavnosti in pos-
redno pri soorganizaciji raznih profitno naravnanih projektov drugih organizacij. Naj-
večjo oviro predstavljajo zahtevni zakoni, ki enačijo društvo s podjetjem. Zavedati se je 
potrebno tudi dejstva, da tržno usmerjanje v društvu prinese rezultate le v primeru, če se 
storitev trži dovolj uspešno. To je mogoče takrat, ko društvo , ki skrbi za prodajo stori-
tev društva na trgu, tržne zakonitosti dobro pozna, zna poiskati in ohranjati stike z ustre-
znimi odjemalci storitev. V TD Šmartno bomo v prihodnje skušali večati ta vir, ki je že 
trenutno največji v strukturi društvenega proračuna, kljub omenjenim zakonskim zahte-
vam. Pozorni bomo morali biti tudi na osnovno nepridobitno usmerjenost društva.  
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Prikazal sem še druge vire, katerih TD Šmartno zaenkrat še ne koristi, se pa zanje 
ogreva. Založniška dejavnost je zanimiva, vendar mora biti pravilno zastavljena, da je 
donosna in da jo lahko uvrstimo med vire društva. Turistična taksa bo morala biti v pri-
hodnosti pomemben vir društva, kajti njen osnovni namen je razvoj turizma. S pomočjo 
statusa delovanja v javnem interesu bo društvo v prihodnosti skušalo pridobiti določene 
davčne in druge ugodnosti ter morebitna finančna sredstva. Zakonski pogoji za pridobi-
tev omenjeni status so zaenkrat zelo strogi. 

Ker smo prav letos postali pravnomočni člani EU, naj bi tudi iz tega naslova prido-
bivali finančna sredstva. V EU lahko turistična društva koristijo finančna sredstva iz 
strukturnih skladov, kohezijskih skladov, programov skupnosti in predpristopne pomoči 
(PHARE, ISPA, SAPARD). Razpisi za sredstva iz EU so zelo zahtevni in obsežni, kar 
posledično terja veliko mero profesionalnosti. V TD Šmartno se bomo povezali z dru-
gimi društvi v bližnji okolici in skupaj poskušali pridobiti finančna sredstva na katerem 
izmed razpisov. 

Primerjava financiranja med TD Šmartno in TD Korada je pokazala, da morata 
društvi za večji obseg finančnih sredstev, ki največkrat pomenijo širitev njihovega delo-
vanja, navkljub njihovemu osnovnemu nepridobitnemu poslanstvu pokazati več podjet-
niške iznajdljivosti. Obe društvi vidita največje rezerve v samofinanciranju z aktivnejšo 
udeležbo na trgu ter bolj profesionalnim pristopom do sponzorjev, donatorjev in raznih 
razpisov EU. 

TD Šmartno in podobna društva po Sloveniji bodo v prihodnje potrebovali vedno 
bolj strokovno izobražene volonterje, kajti le taki bodo sposobni krmariti društvo med 
vsemi čermi na poti do cilja. Društvo je pravni subjekt in pravna država, v kateri živimo 
počasi izenačuje društvo s podjetjem. Omenjeno dejstvo bo lahko v prihodnje delovalo 
tudi kot zavora pri širjenju delovanja v društvih. 
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ZAKON O DRUŠTVIH 
Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki 

se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu in 
v skladu s tem zakonom. Društvo se ne sme ustanoviti oziroma ne sme opravljati 
pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti (prvi odstavek 1. člena Zakona 
o društvih). 

Društvena zakonodaja, ki je stopila v veljavo takoj po osamosvojitvi Slovenije leta 
1991, se je v veliki meri nanašala na Zakon o društvih , sprejet na osnovi Ustave SRS iz 
leta 1974. Zakon o društvih iz leta 1974 je bil v dvajsetih letih le malo spremenjen, naj-
prej leta 1986, ko so bile kazenske določbe zakona usklajene z določbami takrat veljav-
nega Zakona o prekrških in leta 1993 ponovno valorizirane. Ker ni prišlo do uskladitve 
zakona z ustavnimi amandmaji iz leta 1989, so nastale družbeno-politične spremembe 
zahtevale oblikovanje in sprejem nove, sodobnejše društvene zakonodaje, ki bi ljudem 
omogočala preprosto uresničevanje osebnih interesov. Na osnovi teh zahtev je bil leta 
1996 sprejet in leta 1999 še nekoliko spremenjen nov Zakon o društvih. 

Zakon o društvih je razdeljen na več sklopov, ki skupaj obsegajo 40 členov: 

 splošne določbe; 
 ustanovitev društva; 
 registracija društva; 
 financiranje; 
 prenehanje društva; 
 kazenske določbe; 
 predhodne in končne določbe. 

1. Ustanovitev društva 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo predstavlja in zastopa predsed-

nik ali zastopnik, ki je ponavadi tudi predsednik izvršilnega organa. Pravno osebnost 
pridobi z vpisom v register pri pristojni upravni enoti, na območju katere je sedež druš-
tva. Pred registracijo mora društvo priložiti zapisnik z ustanovnega zbora, dva izvoda 
temeljnega akta in seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev z overjenimi podpisi. Prav 
tako mora tudi vsako spremembo temeljnega akta ali zastopnika prijaviti registrskemu 
organu. Podatki, vpisani v register društev so javni, kar omogoča vpogled vsakomur, ki 
ima za to upravičen interes. S tem je zagotovljeno načelo javnosti. Večina društev 
zadovoljuje osebne interese članov, nekatera pa ob tem tudi opravljajo dejavnosti, ki so 
javno koristna in takim je v zakonu dana možnost, da si pridobijo poseben status.  

Zakon podrobno predpisuje, kakšno mora biti ime društva. Ime mora vsebovati 
besedo društvo ali zveza društev, iz imena mora biti razvidna dejavnost društva. Imena 
društev se ne smejo podvajati v Sloveniji, kar je razvidno iz centralnega registra druš-
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tev. Zakon tudi določa, v katerih primerih si mora društvo pridobiti dovoljenje, če želi v 
svojem imenu uporabiti ime ali del imena drugega pravnega subjekta. 

Društvo lahko ustanovijo najmanj trije polnoletni državljani Republike Slovenije in 
tujci, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji več kot eno leto. 
Ustanovitelji na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt druš-
tva. 

Temeljni akt (statut, pravila) društva je najvišji akt v hierarhiji aktov društva. V 
temeljnem aktu se določi: ime in sedež društva, namen združevanja, skozi katerega 
opredeljuje konkretne cilje delovanja, način vstopanja in izstopanja članov ter njihove 
pravice in obveznosti, organe društva in njihovo delovno področje, volitve, zastopnike, 
financiranje in prenehanje društva. 

2. Članstvo 
Vsakdo lahko postane član in deluje v društvu pod enakimi pogoji. Član društva je 

lahko vsak polnoletni državljan Republike Slovenije. Mladoletnik do 15. leta starosti pa 
mora pridobiti dovoljenje svojega zakonitega zastopnika. Prav tako lahko postane član 
društva tudi tujec, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče več kot 
eno leto. 

Posameznik, ki se želi vključiti v društvo, mora podpisati pristopno izjavo in pona-
vadi plačati članarino. Pristopna izjava v večini primerov vključuje tudi izjavo o sezna-
nitvi s temeljnim aktom društva in zagotavlja enakopravnost z drugimi člani društva. V 
temeljnem aktu so določene pravice in dolžnosti članov. 

Najpogostejše pravice članov so: 

 da volijo in so izvoljeni v organe društva; 
 da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva; 
 da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu, v 

kolikor ne škodi društvu  
 da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim materialnim 

poslovanjem. 

Najpogostejše dolžnosti članov so: 

 da spoštujejo temeljni akt in druge akte ter sklepe organov društva; 
 da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in 

nalog društva; 
 da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določa občni zbor društva; 
 da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih 

nalog; 
 da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva in 
 da varujejo ugled društva. 
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Združevanje v društva izhaja iz temeljne ustavne pravice, ki je zagotovljena vsa-
komur. Zaradi tega je omejevanje združevanja lahko zelo občutljivo. Omenjene omejit-
ve lahko društvo predpiše v temeljnem aktu s pogoji, ki so vnaprej določeni in za vse 
enaki. Zaradi takšne pravice omejevanja članstva lahko nastane neko strokovno društvo 
s postavljenimi objektivnimi pogoji, ki so za vse enaki. Kdor se želi včlaniti v takšno 
društvo, mora izpolnjevati predpisane pogoje. Sem sodijo znanstvena društva, strokovna 
društva, organizirana po profesionalnih strokah ali na podlagi podobnih kriterijev. Poz-
namo tudi množična društva, ki pa bodočim članom ne postavljajo nobenih objektivnih 
pogojev pri včlanjevanju. 

V temeljnem aktu društva je tudi določeno, na kakšen način lahko član izstopi iz 
društva. Najpogostejši vzroki so prostovoljni izstop, smrt in neizpolnjevanje obveznosti 
- mnogokrat neplačevanje članarine. V hujših kršitvah neizpolnjevanja obveznosti odlo-
ča poseben organ, ponavadi disciplinska komisija društva. 

3. Namen in cilji društva 
Namen in cilje določi društvo samostojno v svojem temeljnem aktu. V njem določi 

tudi dejavnosti, s katerimi bo društvo realiziralo zastavljene cilje. 

Namen je običajno splošen, včasih tudi abstrakten in opredeljuje cilje, ki jih bo 
društvo skušalo doseči s svojim delovanjem. Naloge društva so vedno konkretne in 
opredeljujejo poti, metode in sredstva, s katerimi bodo člani skušali uresničiti 
namen združevanja v društvo. (Debelak 1996, 17,18) 

Zakon prepoveduje ustanavljanje oziroma opravljanje pridobitne dejavnosti kot 
izključne dejavnosti društva. Društvo se lahko ukvarja s pridobitno dejavnostjo, vendar 
je ta le neke vrste pomožno sredstvo za uresničevanje ciljev društva, ne sme pa biti 
dobičkonosnost. V okviru društev ne uporabljamo pojma dobiček, ampak razliko med 
prihodki in odhodki. Vsa sredstva, ki jih društvo ustvari s pridobitno dejavnostjo, mora-
jo biti porabljena za izvajanje osnovne dejavnosti, zaradi katere je bilo društvo ustanov-
ljeno. 

Za nespoštovanje zakona v primeru opravljanja pridobitne dejavnosti so zagrožene 
denarne kazni tako za društvo kot tudi za njegovega zakonitega zastopnika. 

4. Organi društva 
Zakon prepušča društvom, da si sami določijo v temeljnem aktu organizacijsko 

obliko upravljanja društva. Društvo tako samo določi organe in njihovo delovno pod-
ročje ter medsebojna razmerja, sestavo organov, število članov, način volitev, razrešitev 
organov, pravice, obveznosti, mandatno dobo in zastopanje.  
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Običajno upravljajo društva naslednji organi: 

Najvišji organ 
Najvišji organ (upravni odbor, občni zbor) sestavljajo vsi člani društva in odloča o 

najpomembnejših vprašanjih delovanja društva. Njegove najpogostejše naloge so: spre-
jemanje, spreminjanje temeljnega in drugih aktov društva, sprejemanje programa dela, 
sprejemanje finančnega načrta in poročila o poslovanju, volitev in razrešitev vseh osta-
lih organov, odločanje o višini članarine, odločanje o zadevah, ki jih predlagajo organi 
in člani društva v skladu z namenom in cilji društva ter sklepanje o prenehanju društva. 

Upravni odbor 
Upravni odbor je izvršilni organ, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in 

administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in 
sklepih, sprejetih na občnem zboru. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu 
zboru. Upravni odbor najpogosteje sestavljajo: predsednik, podpredsednik, tajnik in 
blagajnik. 

Nadzorni odbor 
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter 

opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor poroča 
občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. 

Disciplinska komisija 
Disciplinska komisija ugotavlja kršitve, vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe 

v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki je določen v temeljnem aktu. 

Predsednik 
Predsednik, zastopnik predstavlja in zastopa društvo v odnosih z drugimi osebami 

civilnega prava in z državnimi organi doma in v tujini. Predsednik je odgovoren za 
delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje 
delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru. 

Sekcije društva 
Sekcije društva so metoda dela društva, organizirane po interesnem principu članov 

društva. Sekcije delujejo v skladu s statutom društva. 
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5. Financiranje društva 
Čeprav je društvo nepridobitna organizacija, potrebuje za svoje delovanje finančna 

sredstva. Podrobneje o financiranju društev govori Zakon o društvih v členih od št. 21 
do št. 26. 

Zakon o društvih določa naslednje vire, iz katerih društva lahko zbirajo finance: 

 članarina; 
 iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic; 
 darila in volila; 
 prispevki donatorjev; 
 javna sredstva in 
 drugi viri. 

Članarina 
Članarina je neke vrste pristopnina članov društva. Plačilo zagotavlja članom dolo-

čeno pripadnost in določene pravice v društvu. Stimulirana je tudi s strani države, ker ni 
obdavčena z davkom od dobička pravnih oseb. 

Dohodek iz dejavnosti 
Dohodek iz dejavnosti so sredstva, ki jih društvo ustvari z opravljanjem pridobitne 

dejavnosti. Zakon predpisuje, da društvo lahko v omejenem obsegu opravlja tudi prido-
bitno dejavnost, ki mora biti določena v temeljnem aktu in mora biti povezana s cilji in 
nalogami društva. Takšno dejavnost lahko društvo opravlja pod pogoji, ki jih za oprav-
ljanje takšne dejavnosti predpisuje zakon. Presežek prihodkov nad odhodki je v takšnem 
primeru seveda obdavčen. 

Darila in volila 
Darila in volila so sredstva v finančni ali materialni obliki, ki jih darujejo razni 

darovalci. Takšni prejemki niso obdavčeni. 

Prispevki donatorjev 
Prispevki donatorjev so darila, ki jih podarijo razni darovalci z negospodarskim 

namenom. Prejemnik nima nobene obveznosti do takega darovalca. Tudi takšni prihod-
ki niso obdavčeni. 

Javna sredstva 
Javna sredstva pridobiva društvo na raznih javnih razpisih, ki so namenjena za 

financiranje raznih projektov. Nadzor nad zakonitim pridobivanjem in zakonito porabo 
takšnih sredstev opravlja računsko sodišče. 

 
 

 



Priloga 1 

Sponzorstvo 
Sponzorstvo spada med druge vire financiranja. Sponzorstvo je finančna pomoč 

društvu, kjer sponzor pričakuje določeno povratno korist. Torej prinaša koristi tako 
sponzorju kot društvu. Stroški sponzorstva se v celoti priznajo kot odhodek gospodarske 
družbe v davčnem izkazu.  

Zakon o društvih tudi predpisuje, da mora društvo v svojem temeljnem aktu določi-
ti način in obliko vodenja podatkov o materialnem in finančnem poslovanju. Pri tem 
mora društvo upoštevati računovodske rešitve za društva, ki jih določa slovenski raču-
novodski standard 33. Ta standard predstavlja poenostavitev pravil v primerjavi s pravi-
li, ki veljajo za gospodarske družbe ali druge pravne osebe zasebnega prava. 

6. Prenehanje društva 

Društvo lahko preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripoji-
tvijo k drugemu društvu ali po samem zakonu (27. člen ZDru). 

Društvo lahko med svojim delovanjem ustvari tudi premoženje, ki ga je potrebno 
ob morebitnem prenehanju v skladu z načelom nepridobitnosti urediti. V skladu z zako-
nom lahko društvo samo s sklepom odloči, na katero sorodno društvo se prenese pre-
moženje. Lahko se prenese tudi na vaško skupnost. Proračunska sredstva se morajo 
zaradi njihove namembne dodelitve in preprečevanja zlorab vrniti proračunu. Če druš-
tvo ne izrabi te možnosti, lahko o tem odloči pristojni organ v skladu s predpisi o likvi-
daciji pravnih oseb zasebnega prava. 
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LOGOTIP TURISTIČNEGA DRUŠTVA ŠMARTNO 
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PRAVILNIK O OPRAVLJANJU GOSTINSKE DEJAVNOSTI 
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RAZPIS ZA SOFINANCIRNJE NEPROFITNIH PROGRAMOV 
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VPRAŠALNIK O FINANCIRANJU TD ŠMARTNO IN TD KORADA 
 

1. Kdaj je bilo vaše društvo ustanovljeno? 
 

2. Koliko članov ima vaše društvo? 
 

3. Koliko je aktivnih članov v vašem društvu? 
 

4. Ali je v društvu kdo zaposlen? 
 

5. Kakšna je bila višina prihodkov društva v letu 2004? 
 

 do 100.000 SIT 
 od 100.000 - 500.000 SIT 
 od 500.000 - 1.000.000 SIT 
 od 1.000.000 - 3.000.000 SIT 
 nad 5.000.000 SIT 

 
6. Katere vire prihodkov izrablja vaše društvo in koliko (%) celotnih prihodkov 

predstavlja posamezen vir? 
 

 Evropska unija: 
 državna sredstva: 
 občinska sredstva: 
 članarina: 
 sponzorji: 
 donatorji: 
 prihodki iz lastne dejavnosti (gostinska dejavnost, prodaja, prireditve,…): 
 drugo: 

 
7. Ali vam takšen način financiranja ustreza? 

 
 zelo ustreza 
 ustreza 
 ne ustreza 

 
 
 

 



 

8. Kateri viri prihodkov so se zmanjšali in kateri povečali v zadnjem letu? 
 

 Evropska unija: 
 državna sredstva: 
 občinska sredstva: 
 članarina: 
 sponzorji: 
 donatorji: 
 lastna sredstva: 
 drugo: 

 
9. Kako dobro ste informirani o možnostih financiranja vašega društva 

 
s strani države: 

 dobro  
 zadovoljivo 
 slabo 

 
s strani občine: 

 dobro 
 zadovoljivo 
 slabo 

 
10. Kako ste zadovoljni s sredstvi, ki jih prispevajo sponzorji in donatorji? 

 
 dobro 
 zadovoljivo 
 slabo 

 
11. Kako ste zadovoljni s sredstvi, ki jih iztržite s pomočjo lastne dejavnosti? 

 
 dobro  
 zadovoljivo 
 slabo 

 
12. Kateri od naštetih virov prihodkov se bo po vašem mnenju v prihodnosti še 

povečal (morebitne rezerve)? 
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