PRIMERJALNA TABELA: NEVLADNE ORGANIZACIJE
DRUŠTVO

USTANOVA – FUNDACIJA

(ZASEBNI) ZAVOD

Definicija

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga
ustanovitelji, v skladu z zakonom, ustanovijo zaradi
uresničevanja skupnih interesov.

Ustanova je na določen (splošno koristen ali dobrodelen
in praviloma trajen ) namen vezano premoženje.
Fundacija pa v širšem smislu pomeni pravno osebo, ki je
ustanovljena za splošno koristne ali dobrodelne namene
in tega ne opravlja kot pridobitno dejavnost.

Zasebni zavod je organizacija, ki se ustanovi za opravljanje
ene ali več dejavnosti, katere cilj ni pridobivanje dobička.

Zakonska podlaga
Pristojno
ministrstvo
Registracija

Zakon o društvih (ZDru-1-UPB2)
Ministrstvo za javno upravo – MJU

Zakon o ustanovah (ZU)
Ministrstvo za področje, za katero je ustanova
ustanovljena – ministrstva
Ministrstvo, v katerega delovno področje sodi namen, za
katerega je ustanova ustanovljena
Domača ali tuja fizična ali pravna oseba
Soglasje organa, pristojnega za ustanove, k aktu o
ustanovitvi
Evidenca ustanov
Pridobitna in nepridobitna

Zakon o zavodih (ZZ)
Ministrstvo za pravosodje – okrajna sodišča

Ustanovitev
Pridobitev pravne
osebnosti
Vpis
Opravljanje
dejavnosti

Pristojna upravna enota, na območju katere je sedež
društva
Najmanj tri fizične ali pravne osebe
Vpis v register društev
Register društev
Nepridobitna in pridobitna, ki pa ne sme biti izključna in
primarna dejavnost

Temeljni akti
Premoženje
Namen ustanovitve

Statut
Denarna in druga sredstva
Druženje ljudi s skupnimi interesi

Organi

Predsednik, občni zbor, tajnik-sekretar, blagajnik, upravni
odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija
Predsednik
društvo in zastopnik društva
Da
Zbor članov sprejme sklep o prenehanju društva s
spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu
društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o
prepovedi delovanja ali po samem zakonu.

Zakoniti zastopnik
Odgovornost
Članstvo
Prenehanje

Akt o ustanovitvi oz. Statut
Denarna sredstva, premičnine ter nepremičnine
Splošnokoristen in dobrodelen za pomoč ljudem, ki so
pomoči potrebni
Uprava, predsednik, skupni organ ustanoviteljev
Predsednik uprave
uprava
Ne
Če premoženje ne zadošča za nadaljnje izpolnjevanja
namena ustanove, če namen ustanove postane nemogoč,
v drugih primerih, ko organ, pristojen za ustanove,
ugotovi, da ni pogojev za nadaljnji obstoj ustanove, če je
izpolnjen namen, zaradi katerega je bila ustanova
ustanovljena.

Okrožno sodišče, na območju katerega je sedež zavoda
Ena ali več fizičnih ali pravnih oseb
Vpis v sodni register
Sodni register
Nepridobitna ali pridobitna
Gospodarska ali negospodarska, odvisno za katero je
ustanovljen
Akt oz. pogodba o ustanovitvi
Denarna sredstva v višini vsaj 100 €
Za opravljanje dejavnosti vzgoje, izobraževanja, znanosti,
kulture, športa, zdravstva, socialne in drugih dejavnosti.
Direktor, svet zavoda, strokovni svet, strokovni vodja
Direktor
ustanovitelj zavoda
Ne
Če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa v
sodni register, če je zavodu izrečen ukrep prepovedi
opravljanja dejavnosti, če ustanovitelj sprejme akt o
prenehanju zavoda, če se pripoji drugemu zavodu ali spoji
z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več zavodov, če se
organizira kot podjetje, v drugih primerih, določenih z
zakonom ali aktom o ustanovitvi, na podlagi stečaja, če
ustanovitelj po zakonu ali aktu o ustanovitvi ni odgovoren
za obveznosti zavoda.

