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1. POVZETEK 

 

Nevladne organizacije (NVO) igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju in uresničevanju participativne 
demokracije. S svojo neodvisnostjo in strokovnostjo ter s sooblikovanjem zakonodaje in uvajanjem 
novih idej, razmislekov in kritik soustvarjajo delovanje družbe. Ključne so pri doseganju družbenega 
soglasja za prehod na bolj trajnostne oblike razvoja. Odpirajo nova področja delovanja, praks, idej, 
razmislekov ali kritik, njihov način delovanja ni prilagojen ustaljenim, prevladujočim logikam in 
praksam. Bistven dejavnik predstavljajo tudi na področju nadzora nad izvajanjem okoljevarstvene 
zakonodaje in politik ter na področjih ozaveščanja in informiranja, kjer imajo velik vpliv in so veliko 
bolj aktivne in uspešne kot država.  

Slovenske okoljske NVO pa so kljub veliki podpori in zaupanju javnosti v deprivilegiranem položaju 
glede na ostale NVO. Kljub izraziti družbeni potrebi po njihovem delovanju so se znašle v situaciji, ko 
se zaradi neurejenega sistemskega okolja oziroma neobstoječih virov programskega in projektnega 
sofinanciranja borijo za obstanek. Med vsemi NVO v Sloveniji imajo okoljske najbolj neugodno 
finančno sliko državnega proračunskega sofinanciranja, saj dobijo le 0,2 odstotka vseh sredstev, 
namenjenih NVO. Kar 70 odstotkov organizacij pa ocenjuje svoj finančni položaj kot nestabilen, slab 
ali zelo slab. Težava se pojavlja zaradi usihanja tujih virov, saj so bile do sedaj okoljske NVO od njih 
močno odvisne. Samo v zadnjih 4 letih so namreč iz tujih virov dobile več kot 2 milijona €, kar sicer 
kaže tudi na to, da so bile izredno uspešne v mednarodnem merilu pri pridobivanju sredstev in so na 
področje varstva okolja v Slovenijo pripeljale veliko tujih sredstev. Problem predstavlja tudi 
pridobivanje sredstev od podjetij, saj je po eni strani naklonjenost doniranja in sponzoriranja 
usmerjena bolj v socialno področje, po drugi strani pa okoljske NVO zaradi konflikta interesov ne 
sprejemajo sredstev od podjetij onesnaževalcev, ki bi preko njih izvajala t.i. zeleno zavajanje oz. 
greenwashing. Zaradi vsega zapisanega je financiranje iz javnih virov še toliko bolj pomembno. 

Nezavidljiv finančni položaj ogroža obstoj in razvoj NVO. Priča smo kadrovski podhranjenosti, 
odtekanju znanja in nezmožnosti zagotavljanja kontinuitete vsebinskega dela. V kolikor do sprememb 
ne bo prišlo v najkrajšem času in okoljskih NVO ne bo podprl njihov matični resor, Ministrstvo za 
okolje in prostor, bo obstoj okoljskega nevladnega sektorja v Sloveniji resno ogrožen. Da bi se temu 
izognili, je bila pripravljena raziskava, katere namen je bil najti in izbrati nekatere dobre prakse 
sistemskega financiranja okoljskih NVO v evropskih državah, ki bodo služile kot osnova za prenos v 
slovenski prostor.  

Izluščenih je bilo deset mehanizmov, ki smo jih razdelili glede na namen - programsko sofinanciranje 
za organizacije in mreže, projektno sofinanciranje in ostali mehanizmi. Glavni spoznanji pregleda sta, 
da imajo evropske države sistemsko financiranje okoljskih NVO urejeno izjemno neenotno, a da kljub 
neenotnosti obstaja veliko bogastvo potencialnih virov financiranja, ki lahko dobro služijo kot osnova 
za prenos v slovenski prostor. 

Pregled primerov evropskih dobrih praks sistemskega sofinanciranja okoljskih NVO s strani državnih 
virov je bil skupaj s pregledom sofinanciranja celotnega slovenskega nevladnega sektorja obravnavan 
na delavnici, ki so se je udeležili predstavniki večjih okoljskih NVO. Namen je bil najti mehanizem, ki 
ima visok potencial dosežene višine sredstev in je obenem neodvisen od dnevne politike. 

Izbran je bil mehanizem, ki dobro izpolnjuje zastavljena merila. Kampanja za sistemsko sofinanciranje 
bo usmerjena v mehanizem, kjer se bodo sredstva razdeljevala preko razpisov pri Eko skladu, pri 
čemer bo vir sredstev 1 odstotek od okoljskih taks. Namen kampanje in tudi te raziskave je 
vzpostaviti sistemsko sofinanciranje okoljskih NVO v Sloveniji ter tako omogočiti ne samo obstoj, 
ampak tudi nadaljnji razvoj tako pomembnega stebra zdrave demokratične družbe. 
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2. STANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA PODROČJU OKOLJA V SLOVENIJI 
 

Pomen nevladnih organizacij  

O pomembnosti nevladnih organizacij je bilo napisanega mnogo. Agenda 21 izpostavlja, da igrajo 
nevladne organizacije ključno vlogo pri oblikovanju in uresničevanju participativne demokracije. 
Neodvisnost od vlad in drugih družbenih sektorjev je ena njihovih glavnih prednosti. Njihova 
prisotnost je pomembna za zagotovitev dobrega ravnotežja med interesi drugih akterjev, nevladne 
organizacije so dragocene pri usklajevanju in usmerjanju stališč nacionalnih organizacij in državljanov 
kot prispevek k procesu odločanja. Za razvoj in izvajanje politike sodelujejo tudi pri pripravljalnem 
delu in v strokovnih skupinah ter izvajajo raziskave. Kot je zapisano na straneh Evropske komisije je za 
razvoj in izvajanje okoljske politike potrebno zagotoviti odprt in širok dialog z vsemi zainteresiranimi 
stranmi in pomembno je, da lahko nevladne organizacije sodelujejo v takšnem dialogu, saj dobro 
poznajo javni interes na področju okolja.  

Zelo pomembno področje delovanja okoljskih NVO je nadzor nad izvajanjem okoljevarstvene 
zakonodaje in politike. Nevladne organizacije s sprotnim odzivanjem opozarjajo na (ne)izvajanje 
zakonodaje in zavez ter tako spodbujajo delovanje v skladu z njimi. Projekt Ogledalo vladi – Zeleni 
nevladni monitor, ki podaja neodvisno oceno s strani nevladnih organizacij, je ena tovrstna oblika 
poročila z namenom spodbujanja manjšanja implementacijskega deficita. Nevladne organizacije s 
svojo nadzorno funkcijo in sooblikovanjem zakonodaje ter uvajanjem novih idej, razmislekov in kritik 
soustvarjajo delovanje družbe. 

Poleg tega, da so neodvisne, imajo nevladne organizacije tudi veliko kvalitetnega strokovnega znanja 
na številnih področjih, ki je potrebo za izvajanje okolju neškodljivega in družbeno odgovornega 
delovanja. Nevladne organizacije lahko igrajo pomembno vlogo pri doseganju družbenega soglasja za 
prehod na bolj trajnostne oblike razvoja. Tako sistem Združenih narodov kot tudi posamezne vlade bi 
morale povabiti nevladne organizacije k sodelovanju pri oblikovanju politike in sprejemanju 
odločitev, povezanih s trajnostnim razvojem. Da bi zagotovili polni potencial prispevka nevladnih 
organizacij, je potrebno spodbujati največjo možno komunikacijo in sodelovanje med mednarodnimi 
organizacijami, nacionalnimi in lokalnimi vladami ter nevladnimi organizacijami. Družba, vlade in 
mednarodne organizacije morajo razviti mehanizme, ki omogočajo nevladnim organizacijam, da 
igrajo svojo partnersko vlogo odgovorno in učinkovito v procesu trajnostnega razvoja. Nevladne 
organizacije mnogokrat odpirajo povsem nova področja delovanja, praks, idej, razmislekov ali kritik. 
Ljudi, ki delajo v nevladnem sektorju, vodi način delovanja, ki ni oportunističen in ni prilagojen 
ustaljenim, prevladujočim, 'uradnim' logikam in praksam.  

Nevladne organizacije igrajo pomembno vlogo tudi na področju ozaveščanja in okoljske vzgoje, kjer 
imajo velik vpliv ter so veliko bolj aktivne in uspešne kot država. Ozaveščanje in informiranje javnosti 
o okoljskih vsebinah je naloga, ki se je že v veliki meri prenesla na okoljske nevladne organizacije. Te 
imajo tudi večji vpliv pri množičnem mobiliziranju, kar je leta 2010 pokazala tudi akcija Očistimo 
Slovenijo v enem dnevu. Po podatkih organizatorjev je v njej sodelovalo okrog 270.000 ljudi oziroma 
več kot 13 % prebivalcev Slovenije, s čimer je ta akcija postala največja civilnodružbena iniciativa v 
zgodovini samostojne Slovenije. 

Mnogo dejavnosti je država preložila na NVO ali jih država sploh ne pokriva in tako nevladni sektor 
namesto države prevzema odgovornost do državljanov. Tudi zaradi tega je nujno, da pride do 
tesnejšega sodelovanja med vladnim in nevladnim sektorjem. 

NVO so močno vpete tudi v mednarodno sodelovanje in v mednarodne politične procese. Z 
namenom prispevanja k oblikovanju mednarodnih politik in k njihovemu izvajanju se povezujejo v 
mednarodne mreže ali izvajajo mednarodne partnerske projekte. 
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Po podatkih Ministrstva za okolje in prostor je v Sloveniji 235 nevladnih organizacij s področja varstva 
okolja in narave. Med njimi jih je 13 takih, ki delujejo v javnem interesu na področju okolja in 25, ki 
delujejo v javnem interesu na področju ohranjanja narave.  

Odnos Ministrstva za okolje in prostor kot matičnega resorja 

Pomen NVO je izpostavljen tudi na spletnih straneh slovenskega Ministrstva za okolje in prostor 
(MOP). Nevladne organizacije in organizirana civilna družba po mnenju MOP ključno prispevajo k 
razvoju in uresničevanju demokracije in človekovih pravic. NVO z vključevanjem velikega števila 
posameznikov predstavljajo pomemben sestavni del participacije v odprti demokratični družbi. V 
procesu odločanja lahko bistveno prispevajo s svojim znanjem in neodvisno strokovnostjo, kar je 
vlade na vseh ravneh – od lokalne, regionalne do nacionalne – kot tudi mednarodne institucije 
spodbudilo, da se pri oblikovanju in izvajanju politik naslanjajo na relevantne izkušnje in kompetence 
NVO. NVO uživajo edinstveno zaupanje svojih članov in družbe, da izražajo skrbi, predstavljajo 
njihove interese ter jih vključujejo v uveljavljanje poslanstva in tako ključno prispevajo k oblikovanju 
politik. Tudi na področju okolja so NVO pomemben akter sodelovanja, saj gre za interesno povezane 
posameznike, ki se zavedajo svoje družbene odgovornosti. Uveljavljajo načela varstva okolja in 
narave ter trajnostnega razvoja na vseh ravneh političnega odločanja in delovanja. Najpomembnejše 
področje delovanja okoljskih in naravovarstvenih nevladnih organizacij je nedvomno vplivanje na 
oblikovanje politike in zakonodaje v Sloveniji, kakor tudi na ravni Evropske skupnosti, in pa 
ozaveščanje javnosti na področju okolja in trajnostnega razvoja. Na koncu je zapisano tudi, da si 
Ministrstvo za okolje in prostor že vrsto let prizadeva za krepitev dialoga s tem pomembnim delom 
civilne družbe. 

Glede na primerjalno izredno skromna finančna sredstva s strani Ministrstva za okolje in prostor, le-
ta kot matični resor očitno priznava vlogo NVO le na papirju. Dialog, ki z MOP poteka že leta, ni 
obrodil nobenih sadov, ampak se je situacija z ukinitvijo razpisov za projektno sofinanciranje 
informiranja in ozaveščanja le še poslabšala. Kljub temu, da razpis ni bil namenjen samo NVO, pa je 
ozaveščanje in informiranje ena glavnih aktivnosti okoljskega nevladnega sektorja, zato je bilo 
presenetljivo videti ukinitev razpisov. Na pobudo ministra sta bila s strani nevladnih organizacij 
izbrana celo dva pogajalca za financiranje, a se je tudi to izkazalo za neplodno iniciativo. Za vsaj 
minimalno podporo ministrstva "temu pomembnemu delu civilne družbe", kot se izražajo na MOP, je 
pomembno zagotoviti osnovna sredstva za delovanje in izvajanje aktivnosti. Programska postavka, ki 
sredstva nameni le 12 organizacijam v maksimalni višini 7.500 € na leto1, kaže na podcenjevalen 
odnos do tega sektorja. V demokratičnih družbah projektne in programske finančne podpore 
nevladnim organizacijam "prispevajo k razvoju in uresničevanju demokracije", za kar naj bi se - po 
njihovih besedah - zavzemalo tudi slovensko Ministrstvo za okolje in prostor. 

Okoljske nevladne organizacije v deprivilegiranem položaju 

Slovenske nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja, so se 
kljub izraziti družbeni potrebi po njihovem delovanju znašle v situaciji, ko se zaradi neurejenega 
sistemskega okolja oziroma neobstoječih virov programskega in projektnega sofinanciranja borijo za 
obstanek.  

Sistemsko sofinanciranje razumemo kot programsko in projektno financiranje iz proračunskih 
sredstev, ki je trajno osnovano, s trajnimi namenskimi proračunskimi postavkami in mehanizmi. Gre 
za vir sofinanciranja, ki kot tak nevladnim organizacijam poleg učinkovitega delovanja same 
organizacije in dejavnosti omogoča tudi načrtovanje razvoja organizacije, projektov in ostalih 

                                                             
1
 Podatki zadnjega razpisa za projektno sofinanciranje 2010. 
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dejavnosti. Sredstva se razdelijo na transparenten način, preko javnih razpisov oziroma v nekaterih 
primerih direktno in sproti (kot je to v primeru namenitve dohodnine). 

Med vsemi NVO v Sloveniji imajo okoljske najbolj neugodno finančno sliko državnega proračunskega 
sofinanciranja. Po podatkih Analize vpetosti nevladnega sektorja v mrežo izvajalcev javnih storitev – 
pregled financiranja NVO s strani ministrstev in mestnih občin v 2009, ki jo je opravil CNVOS, okoljske 
nevladne organizacije dobijo le 0,2 odstotka vseh sredstev, namenjenih NVO. Po analizi Ministrstva za 
javno upravo iz leta 2005 so okoljske NVO dobile 0,4 odstotka, torej se je stanje poslabšalo.  

 
Analiza financiranja NVO s strani vladnih resorjev v letu 2005, Ministrstvo za javno upravo, 2006 
 
Nezavidljiv materialni položaj ogroža obstoj in razvoj nevladnih organizacij. Priča smo kadrovski 
podhranjenosti, odtekanju znanja in nezmožnosti zagotavljanja kontinuitete vsebinskega dela.  
 
Raziskava, ki jo je v okviru magistrskega dela Financiranje okoljskih neprofitnih organizacij v Sloveniji 
opravila Mirjam Papler2, je pokazala, da kar 70 odstotkov organizacij ocenjuje svoj finančni položaj 
kot nestabilen (večina projektov se bori s finančnimi težavami), slab (zaradi finančnih težav le s težavo 
izvajate osnovne aktivnosti in projekte) ali zelo slab (ne prejemate nobene finančne podpore). Le 15 
odstotkov prihodkov vseh organizacij pa pride iz javnih sredstev, s strani države.  
 

 
Financiranje okoljskih neprofitnih organizacij v Sloveniji, Mirjam Papler, 2011 

                                                             
2
 Raziskava je potekala preko spletne ankete spomladi 2011 in vključuje 63 respondentov – okoljskih nevladnih organizacij. 
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Kar 83 odstotkov vprašanih se sploh ne strinja s trditvijo, da so finančna sredstva okoljskih NVO 
zadostna in kar 84 odstotkov, da so prihodki iz javnih virov zadostni. Nezadostni viri financiranja so 
eden pomembnejših problemov, s katerimi se soočajo okoljske nevladne organizacije v Sloveniji, saj 
je bila povprečna ocena 2,6 (pri čemer ocena 1 pomeni nepomembni in 3 zelo pomembni).  
 

 
Financiranje okoljskih neprofitnih organizacij v Sloveniji, Mirjam Papler, 2011 
 
Raziskava je pokazala tudi slabo stanje na področju zaposlenosti. Kar 54 odstotkov respondentov 
namreč nima nobene osebe, ki bi bila zaposlena za polni delovni čas. Povprečna neto višina plače 
zaposlenih v organizacijah je 884 €, kar je skromno glede na izobrazbeno strukturo v NVO in na 
povprečno mesečno neto plačo v Sloveniji za marec 20113, ki je 987 €.  
 
Trenutno je (pre)malo priložnosti financiranja s strani države, kjer lahko okoljske NVO pridobivajo 
sredstva. V letu 2010 so bili za sistemsko sofinanciranje okoljskih NVO v Sloveniji na voljo naslednji 
mehanizmi: 

 Namenitev do 0,5 % dohodnine za donacije (to se nanaša na vse NVO, ne samo okoljske). 

 Programsko sofinanciranje na Ministrstvu za okolje in prostor – razpis je objavljen vsaki dve 
leti in sofinancira programe za dveletno obdobje. Nazadnje je bil razpis objavljen leta 2010, 
za obdobje 2010-2011. Najvišja vrednost sofinanciranja za eno leto za organizacijo je bila 
7.500 €. Sofinanciranih je bilo 12 organizacij v skupni vrednosti 85.986 € letno.  

 Sredstva, namenjena za delovanje Okoljskega centra (najemnina za konzorcij 5 nacionalnih 
NVO ter delovanje Info-točke in opravljanje del informatorjev): leta 2010 je bilo namenjenih 
55.092 €.  

Časa za zagotovitev sistemskih sprememb na področju financiranja je vedno manj, saj po letu 2012 
Slovenija najverjetneje ne bo več prejemnica sredstev iz kohezijskih skladov EU. V kolikor do 
sprememb ne bo prišlo v najkrajšem času, bo obstoj okoljskega nevladnega sektorja v Sloveniji resno 
ogrožen.  
 

                                                             
3
 Po podatkih, pridobljenih s statističnim raziskovanjem Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah. 
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Financiranje okoljskih NVO iz tujih virov 

Od leta 2007 do 2010 so slovenske okoljske nevladne organizacije samo iz tujih virov dobile več kot 2 
milijona €. Ves ta denar je bil namenjen izvajanju okoljevarstvenih projektov v Sloveniji. Ugotavljamo 
lahko, da so slovenske okoljske nevladne organizacije zelo uspešne v mednarodnem merilu pri 
pridobivanju sredstev iz tujih virov in da so samo v štirih letih na področje varstva okolja v Slovenijo 
pripeljale veliko tujih sredstev. Okoljske nevladne organizacije pridobivajo sredstva predvsem iz 
naslednjih mehanizmov: Švicarski prispevek, Norveški finančni mehanizem, LIFE +, Intelligent Energy 
Europe, Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske, Veleposlaništvo Združenih Držav Amerike, 
Veleposlaništvo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, Youth in action, Evropska 
komisija, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe itd.  

Specifika financiranja okoljskih NVO s strani podjetij 

Potrebno pa je tudi poudariti, da okoljske nevladne organizacije za svoje delovanje težko pridobivajo 
sredstva od podjetij, saj je po eni strani naklonjenost doniranja in sponzoriranja usmerjena bolj v 
socialno področje, po drugi strani pa okoljske NVO zaradi konflikta interesov ne sprejemajo sredstev 
od podjetij onesnaževalcev, ki bi lahko preko njih izvajala t.i. zeleno zavajanje oz. greenwashing4. 
Zaradi navedenega je financiranje iz javnih virov še toliko bolj pomembno. 
 
Javno mnenje in značilnosti slovenskega nevladnega sektorja 

Javnomnenjske raziskave v Sloveniji kažejo na visoko okoljevarstveno zavest prebivalcev. Po raziskavi, 
ki jo je 2010 opravila Mediana d.o.o.5, so respondenti izpostavili podnebne spremembe kot najbolj 
pereč problem 21. stoletja (pred svetovno revščino in lakoto, pomanjkanjem pitne vode, 
gospodarsko krizo itd.). Sodelujočim v raziskavi se zdi, da bi morala država v boju proti podnebnim 
spremembam sprejeti odločnejše ukrepe ter da bi nas morale podnebne spremembe skrbeti bolj kot 
druge nevarnosti, ki grozijo človeštvu. 

Poleg tega pa vidimo močno zaupanje v nevladni sektor. Rezultati raziskave Civil society index iz leta 
20046 so v Sloveniji pokazali visoko stopnjo zaupanja v nevladne organizacije. Javnost najbolj zaupa 
nevladnim organizacijam, bolj kot policiji, televiziji, večjim podjetjem, časopisom, cerkvi, vladi in 
političnim strankam. Če po eni strani najbolj zaupajo nevladnim organizacijam, pa po drugi strani 
najmanj zaupajo vladi in političnim strankam. 
 
Mednarodni raziskovalni projekt CIVICUS Civil Society Index, ki je marca 2011 objavil analizo sektorja 
civilne družbe v Sloveniji7, kaže, da ta še ni dosegel visoke stopnje razvoja. Povečanje finančne moči 
nevladnih organizacij in, posledično, njihova strokovnost sta dva ključna ukrepa, potrebna za razvoj 
sektorja. 
 

                                                             
4
 V 10. izdaji Concise Oxford English Dictionary je beseda greenwashing opredeljena kot "dezinformacija, ki je objavljena s 

strani organizacije z namenom oblikovanja okoljski odgovorne podobe le-te". TerraChoice (2007) pojem greenwashing 

opredeljuje kot "zavajanje potrošnikov glede okoljskega vedenja podjetja oz. okoljskih prednostih izdelka". 
5
 Javnomnenjska raziskava Poznavanje problematike podnebnega segrevanja med prebivalci Slovenije, naročnik Služba 

Vlade RS za podnebne spremembe, 26. avgust 2010 
6
 Civil society index, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, Ceos d.o.o., marec 2004.  

7
 Celotno poročilo je v angleškem jeku dostopno na 

http://www.civicus.org/images/stories/csi/csi_phase2/slovenia%20acr.pdf.  

http://www.civicus.org/images/stories/csi/csi_phase2/slovenia%20acr.pdf
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Značilnost slovenskega nevladnega sektorja je, da je močno odvisen od dela prostovoljcev, medtem 
ko je število zaposlenih zelo majhno. V letu 1996 je od vseh zaposlenih za polni delovni čas le 0,73 % 
delalo v nevladnih organizacijah. To je ena najnižjih stopenj profesionalizacije v tem sektorju v 
primerjavi z mednarodno ravnijo. Več kot deset let kasneje, leta 2008, pa je bila stopnja 
profesionalizacije v slovenskem nevladnem sektorju 0,66 %8. V primerjavi z drugimi državami je 
Slovenija po zaposljivosti v nevladnem sektorju močno na dnu in pod povprečjem.  

 

 
 

Glede na višino sredstev iz matičnega ministrstva okoljskim nevladnim organizacijam je delovanje le s 
temi sredstvi popolnoma nemogoče. V kolikor ne bi bilo tujih virov, drugih ministrstev in občin ter 
lastne iznajdljivosti nevladnega sektorja, okoljskih nevladnih organizacij zagotovo ne bi bilo več. 

                                                             
8
 Civicus Civil society index, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, maj 2010 
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3. METODOLOGIJA 

 

Namen te raziskave je predvsem najti in izbrati nekatere dobre prakse sistemskega financiranja 
okoljskih NVO iz evropskih držav, ki bodo služile kot osnova za prenos v slovenski prostor. Ne gre za 
veliko, celovito evropsko raziskavo, temveč smo mehanizme izbrali glede na poznavanje tematike in 
iz izkušenj ter mednarodnih sodelovanj in prenosa podatkov.  

Pregled dobrih praks v drugih evropskih državah je bil sprva mišljen na terenu. V izogib ogljičnemu 
odtisu zaradi potovanj je celotno pridobivanje podatkov potekalo preko spletnih strani, spletne 
pošte, skype-a in telefona. Opravili smo intervjuje z evropskimi okoljskimi mrežami, kjer smo pridobili 
tudi nekaj podatkov glede financiranja. Veliko dela je bilo opravljenega z raziskovanjem po spletnih 
straneh, kjer se sicer najde nekaj podatkov, a jih je težko najti ali pa so v tujih jezikih (latvijščina, 
estonščina, madžarščina, poljščina…).  

Na vsa evropska ministrstva za okolje smo poslali vprašalnik o sistemskem financiranju nevladnih 
organizacij preko njihovih ministrstev. Ker v prvem delu nismo dobili vseh odgovorov, smo 
vprašalnike poslali ponovno. V času do priprave analize smo pridobili odgovore z 12 ministrstev 
(Belgija, Bolgarija, Danska, Estonija, Nemčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, 
Romunija), na podlagi katerih smo raziskali in izluščili potencialne dobre prakse. Odgovori so bili 
pogosto nepopolni, a so podali vsaj osnovne informacije ter spletna mesta in kontakte za nadaljnje 
raziskovanje.  

Pridobljene podatke smo umestili v tabelo, ki zahteva natančen opis mehanizma, tako s prednostmi 
kot slabostmi ter možnostmi za prenos v slovenski prostor. Mehanizme smo razdelili glede na namen 
- programsko sofinanciranje za organizacije in mreže, projektno sofinanciranje in ostali mehanizmi.  

Na osnovi primerov, delavnice za izbor vsebine za kampanjo in poznavanja slovenskega prostora bo 
pripravljen predlog sistemskega sofinanciranja, s poudarkom na enem mehanizmu, ki ga bo 
spremljala kampanja. Namen kampanje in tudi te raziskave je vzpostaviti sistemsko sofinanciranje 
okoljskih nevladnih organizacij v Sloveniji.
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4. PREGLED INSTRUMENTOV SOFINANCIRANJA – EVROPSKE DOBRE PRAKSE 
 

Ta raziskava se osredotoča na primere dobrih praks v različnih evropskih državah ter pri vsakem 
pregleda možnost prenosa v slovenski prostor. Na osnovi dobljenih primerov, poznavanja 
slovenskega okolja in delavnice bo pripravljen in vložen v obravnavo zakonodajni predlog za 
vzpostavitev sistemskega okolja za delovanje NVO, čemur bo sledila podporna kampanja o pomenu 
in vlogi NVO v družbi. 

V nadaljevanju sledi pregled evropskih dobrih sistemskega sofinanciranja, pri čemer se dobre prakse 
delijo na programsko sofinanciranje, projektno sofinanciranje in ostale mehanizme.  

 

A. Programsko sofinanciranje 
A.1. Programsko sofinanciranje za organizacije 

 Namenitev dela dohodnine za donacije 

 Programsko sofinanciranje evropskih okoljskih NVO 

A.2. Programsko sofinanciranje za mreže 

 Programska sredstva za delovanje mreže 

B. Projektno sofinanciranje 
B.1. Projektno sofinanciranje projektov 

 Projektno sofinanciranje 

 Okoljski sklad (v ustanavljanju) 

 Okoljski investicijski sklad 

 Davek naravnih virov 

 Taksa iz odpadkov 

B.2. Projektno sofinanciranje evropskih projektov 

 Sofinanciranje LIFE+ projektov 

C. Ostalo 

 Povračila in sejnine za sodelovanje v Svetu 
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A. Programsko sofinanciranje 
 

A.1. Programsko sofinanciranje za organizacije 

 

Naslov instrumenta Namenitev dela dohodnine za donacije 

Prostor izvajanja 

 

Litva (2 %), Slovaška (2 %), Romunija (2 %), Madžarska (1 %),  
Poljska (1 %), Španija (0,7 %), Italija (0,5 %), Portugalska (0,5 %), 
Slovenija (0,5%) 

Od kdaj je instrument na voljo 
 V Sloveniji od marca 2007. Prvi mehanizem je bil sprejet leta 1996 
na Madžarskem. 

Nosilec/upravljavec instrumenta  Vlada Republike Slovenije 

Od kod so sredstva 

 

Sredstva se zberejo od davčnih zavezancev, ki so rezidenti Republike 
Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino. Davčni zavezanci 
lahko namenijo do 0,5 % dohodnine, odmerjene z dokončno 
odločbo od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo. 

Komu so sredstva namenjena  
Davčni zavezanci sredstva namenijo enemu ali več upravičencem s 
seznama v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije. 

Koliko letno se nabere sredstev 

 

Za namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2009 se je odločilo 
290.212 (28,59 %) zavezancev, za katere je bil pripravljen 
informativni izračun dohodnine. Zavezanci so del dohodnine za 
donacije namenili 277.109 upravičencem v skupnem znesku 
3.379.428 €. 

Koliko dobijo okoljske NVO iz tega 
vira financiranja v odstotkih 

 

Točnih podatkov ni, a okvirno lahko razberemo, da so 
okoljevarstvene organizacije prejele zelo malo sredstev. Med prvimi 
47 prejemniki po višini sredstev ni nobene okoljske organizacije in 
teh 0,02 % prejemnikov je dobilo kar 30,3 odstotka vseh 
namenjenih sredstev. Med prvimi 100 prejemniki po višini sredstev 
sta le 2 okoljevarstveni organizaciji. 

Opis instrumenta 

 

 

 

 

 

Možnost donacije imajo vsi, ki oddajo dohodninsko napoved. Do  
0,5 % dohodnine, odmerjene z dokončno odločbo od dohodkov, ki 
se vštevajo v letno davčno osnovo, lahko namenijo enemu ali več 
upravičencem s seznama v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za 
donacije. Seznam upravičencev določi vlada na predlog Ministrstva 
za finance vsako leto do 31. julija za leto, za katero se namenja 
dohodnina. Posameznemu upravičencu se lahko nameni od 0,1 do 
0,5 % dohodnine, skupaj pa največ petim upravičencem. To se lahko 
stori kadar koli na spletni strani preko sistema eDavki ali pisno 
oziroma ustno na zapisnik pri davčnem organu. Upravičenci 
prejmejo sredstva na račun septembra in konec leta za prejšnje 
leto. Nerazporejen denar gre nazaj v proračun, a je za 2011 že 
določeno, da se bo stekel v poseben sklad, od koder naj bi bil na 
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voljo nevladnim organizacijam z letom 2012. 

Časovni okviri (letno, na dve leti...)  Vsako leto za prejšnje dohodninsko obdobje. 

Prednosti 

 

 

Sredstva se lahko (poleg sindikatom, verskim organizacijam in 
političnim strankam) namenijo tudi za delovanje NVO, ki prispevajo 
k bolj kakovostnemu bivanju v naši družbi. Na ta način NVO dobijo 
delež sredstev, ki ni vezan na kakšne koli projekte, ampak je 
namenjen njihovem delovanju pri udejanjanju njihovega poslanstva. 
Ta možnost daje posameznikom večji občutek vpetosti v družbo ter 
zavedanje o nevladnem sektorju. 

Slabosti 

 

 

 

 

 

 

Za namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2009 se je odločilo 
290.212 (28,59 %) zavezancev, kar je še vedno zelo nizek odstotek 
(a vendar primerljiv tudi z drugimi državami) in posledično malo 
zbranih sredstev. Denar, ki ni bil namenjen nobeni organizaciji, je 
šel nazaj v proračun. Sklad, ki se obeta, lahko sredstva preusmeri 
nazaj tja, kamor so bila namenjena. A vendar bo pomembno, da se 
na račun teh sredstev ne bo zmanjšalo financiranje NVO iz katerega 
izmed že obstoječih mehanizmov. Poleg tega bo pomembno, kako 
bodo nevladnim organizacijam ta sredstva razporejena in za kaj 
namenjena (projektno financiranje, sofinanciranje…). 

Slabost mehanizma je tudi v dejstvu, da so "popularne" organizacije 
in mreže (po področju delovanja, geografski pokritosti in po 
poznanju) v izrazito privilegiranem položaju, saj prejmejo daleč 
največji delež sredstev. To okoljske organizacije postavlja v še slabši 
položaj. Organizacija, ki je prejela največ sredstev, je dobila 
152.487,73 €, že dvajseta po višini sredstev pa le 15.166,06 €. Višina 
sredstev hitro pada in večina organizacij dobi zelo malo denarja.  

Možnosti prenosa v slovenski 
prostor 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sloveniji ta mehanizem že obstaja. Davčni zavezanec rezident 
lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o 
dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, 
nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje 
političnih strank in reprezentativnih sindikatov.  

Možnost prenosa gre lahko v smeri povišanja odstotka (Slovaška, 
Litva in Romunija imajo po 2 %) in razširitev mehanizma na pravne 
subjekte (kot je to na Slovaškem). Možnost prenosa madžarske 
prakse, ki sicer ne obstaja več – država nameni sredstva v Sklad za 
razvoj nevladnih organizacij po načelu kombinacija sistemov 
"podvojitve" in "razlike". 

Prenos Madžarske prakse: ustanovitev sklada je v Sloveniji že v 
teku. Madžarski nacionalni sklad: znesek denarja, ki ostane, gre v 
poseben proračun in je namenjen vsem nevladnim organizacijam, ki 
delujejo "v javno korist", in sicer prek razpisa za zbiranje predlogov 
za režijske stroške in plače. Celoten znesek v letu 2011 je okoli 12 
milijonov evrov. 

Nadgradnja je bila Vladi RS predstavljena v Memorandumu NVO 
leta 2009 s strani CNVOS. 
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Kontakt za več informacij  
Nilda Bullain, nilda@ecnl.org.hu 
Goran Forbici, CNVOS, goran@cnvos.si  

 

Naslov instrumenta Programsko sofinanciranje evropskih okoljskih NVO  

Prostor izvajanja Evropska raven  

Od kdaj je instrument na voljo Od leta 1997 

Nosilec/upravljavec instrumenta Evropska komisija 

Od kod so sredstva Evropski proračun  

Komu so sredstva namenjena  

 

Sredstva so namenjena okoljskim nevladnim organizacijam, ki so 
neprofitne in neodvisne. Prav tako morajo biti dejavne na evropski 
ravni - izvajati aktivnosti in imeti člane v vsaj treh državah članicah 
Evropske unije. Organizacije so prejele med 30.705 in 869.409 €. 

Koliko letno se nabere sredstev V letu 2010 je bilo razdeljenih 9.229.207 €. 

Koliko dobijo okoljske NVO iz tega 
vira financiranja v odstotkih Mehanizem je namenjen le okoljskim NVO. 

Opis instrumenta 
Razpis za strukturna sredstva pri Evropski Komisiji je objavljen 
oktobra, rok za prijavo je do konca leta. Sredstva izbrane 
organizacije dobijo v več obrokih, nikoli vsega v naprej. 

Časovni okviri (letno, na dve leti...) Letno. 

Prednosti 
Višina sredstev, ki omogoča velike projekte in poglobljeno ter 
kontinuirano delovanje. 

Slabosti 

 

Pri teh razpisih gre za letne programe, a je s takim proračunom 
težko načrtovati samo za eno leto. Ker gre za velike zneske, je 
potencialna slabost lahko odvisnost organizacije od enega vira. 
Poleg tega je potrebno imeti sofinanciranje, kar je pri tako velikih 
zneskih za marsikatero organizacijo nemogoče. 

Možnosti prenosa v slovenski 
prostor 

 

Glede na to, da gre za mehanizem, ki podpira v EU delujoče okoljske 
NVO, direktnega prenosa ne predlagamo. Se je pa vsekakor treba 
ozreti po višini sredstev, ki jih mehanizem namenja organizacijam. 
Ne le glede višine, pač pa tudi glede odstotka – organizacije s to 
podporo sofinancirajo tudi do 70 odstotkov svojih aktivnosti. 

Kontakt za več informacij  http://ec.europa.eu/environment/ngos/index_en.htm  

 

 

mailto:nilda@ecnl.org.hu
mailto:goran@cnvos.si
http://ec.europa.eu/environment/ngos/index_en.htm
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A.2. Programsko sofinanciranje za mreže 

 

Naslov instrumenta Programska sredstva za delovanje mreže 

Prostor izvajanja Estonija 

Od kdaj je instrument na voljo Od leta 2008 

Nosilec/upravljavec instrumenta Ministrstvo za okolje 

Od kod so sredstva Sredstva zagotovi ministrstvo iz proračuna 

Komu so sredstva namenjena  Sredstva so namenjena za nacionalno mrežo okoljskih organizacij 

Koliko letno se nabere sredstev Okrog 63.000 € letno (preračunano iz estonske valute) 

Koliko dobijo okoljske NVO iz tega 
vira financiranja v odstotkih Vse, saj gre za namenski denar 

Opis instrumenta 
Sredstva niso pridobljena preko razpisa, ampak je denar namenjen 
za delovanje mreže mimo razpisa.  

Časovni okviri (letno, na dve leti...) Sredstva prejmejo vsako leto 

Prednosti 

 

Gre za sredstva, ki niso projektno vezana, ampak namenjena za 
programe ter delovanje mreže. Ta sredstva so pomembna za razvoj 
in rast mreže in njenih organizacij – tako v smislu vsebinske krepitve 
kadrov kot delovanja samega. 

Slabosti 
Možnost ukinitve financiranja ob zamenjavi vlade, čeprav taka 
podpora ne sme biti podvržena dnevni politiki. 

Možnosti prenosa v slovenski 
prostor 

 

 

 

Ministrstvo za okolje in prostor naj zagotovi financiranje nacionalnih 
okoljskih mrež, za kar naj bo postavljena proračunska postavka. 
Sredstva za okoljske mreže nevladnih organizacij so pomembna, saj 
mreže tvorijo platformo za aktivno participacijo v razpravi o ključnih 
razvojnih vprašanjih ter ozaveščanje javnosti o problematikah 
trajnostnega razvoja ter vlogi in pomenu NVO. Zaradi tega je 
potrebno v Sloveniji vzpostaviti sistemsko okolje, ki bo zagotavljalo 
delovanje mrež okoljskih NVO in stalno rast njihove usposobljenosti. 

Kontakt za več informacij  Estonian Fund for Nature, info@eko.org.ee  

 

 

 

 

 

mailto:info@eko.org.ee
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B. Projektno sofinanciranje 
 

B.1. Projektno sofinanciranje projektov 

 

Naslov instrumenta Projektno sofinanciranje 

Prostor izvajanja Nemčija 

Od kdaj je instrument na voljo Od leta 2002 

Nosilec/upravljavec instrumenta Zvezno Ministrstvo za okolje (BMU) 

Od kod so sredstva Proračun 

Komu so sredstva namenjena  Okoljskim nevladnim organizacijam 

Koliko letno se nabere sredstev 

 

 

4.450.000 € na leto (približno 80-100 projektov letno, kar pomeni 
povprečno 45.000/55.000 € letno na projekt). Maksimalna višina 
sredstev je 70.000 € letno (lahko celo več, če je razlog dovolj dober), 
minimalna višina ni določena, a je običajno 10.000 €. Projekti lahko 
trajajo največ dve leti.  

Koliko dobijo okoljske NVO iz tega 
vira financiranja v odstotkih Vsa sredstva so namenjena za okoljske NVO. 

Opis instrumenta 

 

 

 

 

 

Nemška javnost ima veliko več zaupanja v nevladne organizacije 
varstva okolja in narave kot v vse ostale organizacije in (vladne) 
institucije skupaj. Ministrstvo za okolje (BMU) podpira NVO 
varovanja okolja in narave pri njihovih prizadevanjih za ozaveščanje 
javnosti o okoljskih vprašanjih. V ta namen Zvezno ministrstvo za 
okolje podpira projekte NVO.  

Enkrat letno, konec avgusta, je rok za oddajo prijav na razpis za 
projektne predloge za prihodnje leto (oz. dve leti). V primeru, da v 
tekočem letu sredstva ostanejo, se s tem lahko sofinancira tudi 
manjše projekte (običajno reakcije na trenutne težave). 

Časovni okviri (letno, na dve leti...) Enoletni ali dveletni projekti. 

Prednosti 

 

Okoljske nevladne organizacije imajo zagotovljeno sistemsko 
projektno sofinanciranje s strani državnih virov, kar je velika 
prednost pri dolgoročnem izvajanju in načrtovanju projektov. 
Povprečna sredstva na organizacijo na leto so 7x večja kot v 
Sloveniji, kar pomeni, da so tudi učinki njihovega dela lahko precej 
večji.  

Slabosti 

 

Pri višini sredstev je potrebno upoštevati, da je Nemčija veliko večja 
od Slovenije, tako sredstva niso tako zelo velika, kot se na prvi 
pogled zdi. Gre za cca. 50.000 € letno na projekt. Vendar pa se je 
potrebno zavedati, da je projektno sistemsko sofinanciranje urejeno 
tudi na deželni ravni in da je skupni sklad (deželni in zvezni) okrog 



 

17 

100 milijonov €.  

Možnosti prenosa v slovenski 
prostor 

 

 

 

 

Slovenija programsko sofinanciranje ima, razpisi za projektno 
sofinanciranje pa so bili ukinjeni. Vsekakor naj se zagotovi nazaj 
letni razpis in poviša sredstva za projektno sofinanciranje okoljskih 
NVO. Tukaj je pomembno predvsem zavedanje ministrstva o 
pomembnosti in dragocenosti nevladnega sektorja in – kot je to v 
nemškem primeru – ukrepanje tudi na podlagi javnomnenjskih 
raziskav. Raziskava je tudi v Sloveniji pokazala visoko stopnjo 
zaupanja v nevladne organizacije. Po raziskavi iz leta 2004 javnost 
najbolj zaupa NVO, bolj kot policiji, televiziji, večjim podjetjem, 
časopisom, cerkvi, vladi in političnim strankam. Če po eni strani 
najbolj zaupajo nevladnim organizacijam, pa po drugi strani skoraj 
najmanj zaupajo vladi.  

Kontakt za več informacij  
Ministrstvo za okolje, ohranjanje narave in jedrsko varnost 
Bruni Weißen, Bruni.Weissen@bmu.bund.de  

 

Naslov instrumenta Okoljski sklad (v ustanavljanju) 

Prostor izvajanja Malta 

Od kdaj je instrument na voljo Proti koncu leta 2011 

Nosilec/upravljavec instrumenta Ministrstvo za okolje in prostor 

Od kod so sredstva 
Sklad bo financiran iz pristojbin, ki se zaračunavajo za nekatere 
razvojne projekte, kot tudi iz nekaterih glob in kazni. 

Komu so sredstva namenjena  Sredstva so namenjena okoljskim NVO. 

Koliko letno se nabere sredstev 

 
Načrtovano je, da bo na začetku ta instrument deloval z nekaj 
100.000 € letnega proračuna, a se to lahko v prihodnosti razširi. 

Koliko dobijo okoljske NVO iz tega 
vira financiranja v odstotkih Vsa sredstva sklada. 

Opis instrumenta 

 

Sklad bo deloval na podlagi javnih razpisov za zbiranje predlogov, 
namenjenih specifičnim okoljskim prednostnim nalogam, običajno 
povezanih s politikami. 

Prednosti 

 

Denar se nameni za projekte, ki delujejo na preventivi delovanja, ki 
omogoča sredstva (kazni,…) in tako ostane na istem področju. V 
primerjavi s Slovenijo ima Malta 5-krat manj prebivalcev, torej se 
zdi sklad z nekaj sto tisoč evrov letnega proračuna kar velik, če to 
primerjamo z mehanizmi financiranja okoljskih NVO v Sloveniji.  

Slabosti 
Potencialna slabost je lahko razdrobljenost virov ali pa namenitev le 
nekaterim dejavnostim znotraj področja trajnostnega razvoja.  

Možnosti prenosa v slovenski Kazni za onesnaževanje, ali vsaj del njih, naj se stekajo v okoljski 

mailto:Bruni.Weissen@bmu.bund.de
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prostor sklad na Ministrstvu za okolje in prostor ter se namenijo 
okoljevarstvenim projektom.  

Kontakt za več informacij  
Secretariat for Tourism, the Environment and Culture  
Sergei Golovkin, sergei.a.golovkin@gov.mt  

 

Naslov instrumenta Okoljski investicijski sklad (Environmental Investment Center – EIC) 

Prostor izvajanja Estonija 

Od kdaj je instrument na voljo Od leta 2000 

Nosilec/upravljavec instrumenta 

 

Ustanovilo ga je Ministrstvo za finance, gre pa za pravno osebo 
zasebnega prava. Organ odločanja je nadzorni svet, sestavljen iz 9 
članov: 2 iz Ministrstva za okolje, 2 iz Ministrstva za finance, 4 iz 
parlamenta. Predsednik nadzornega sveta je Minister za okolje. 

Od kod so sredstva 

 

Nepovratna sredstva in posojila se financira iz štirih različnih virov: 
okoljske takse Estonije, strukturnih skladov Evropske unije, del od 
posojila Evropske investicijske banke (EIB) Estoniji in od prodaje 
estonskih CO₂ kvot (Zelena investicijska shema).  

Komu so sredstva namenjena  

 

 

Sredstva so na voljo za 1) lokalne organe; 2) okolju sorodne 
organizacije; 3) neprofitna združenja in fundacije; 4) poslovne 
organizacije, podjetja in družbe ; 5) znanstvene in izobraževalne 
ustanove.  

Koliko letno se nabere sredstev 

 

Za financiranje vseh okoljskih programov je bilo v letu 2010 
namenjenih 24 milijonov €, leta 2009 37 milijonov €, leta 2008 43 
milijonov €, prvo leto – leta 2000 pa 10 milijonov €. 

Koliko dobijo okoljske NVO iz tega 
vira financiranja v odstotkih 

 

Podpora nevladnim organizacijam je zelo majhna v primerjavi s 
podporo lokalnim organom in njihovim družbam. Okoljski 
investicijski sklad nima natančnih statističnih podatkov, vendar pa je 
njihova groba ocena, da je znesek podpore okoljskim nevladnim 
organizacijam neznaten v primerjavi s skupnim zneskom podpore.  

Opis instrumenta 

 

 

 

Okoljski investicijski center ima skupno 14 programov, kjer lahko 
kandidirajo za sredstva tudi nevladne organizacije - Okoljski 
program ima 11 področij, Zelena investicijska shema in evropska 
sredstva pa 3 programe. EIC ima razpise na 11 okoljskih področjih: 
varstvo voda, ravnanje z odpadki, varstvo okolja, gozdarstvo, 
ribištvo, okoljska vzgoja, varstvo ozračja, varstvo morskega okolja, 
mineralne surovine in programi za upravljanje občin.  

Časovni okviri (letno, na dve leti...) Razpisi so dvakrat letno, gre pa za 1- ali 2-letne projekte. 

Prednosti 

Zagotovljena so sredstva na nevladne organizacije, ki niso direktno 
vezana na ministrstvo. Vzpostavljen je stalni mehanizem, ki temelji 
na razpisih, kar je pomembno za sistemskost mehanizma. 

mailto:sergei.a.golovkin@gov.mt
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Slabosti 

V Estoniji gre večina denarja občinam, saj ni zagotovljenega 
določenega odstotka vseh sredstev samo za NVO, s čimer bi se 
zagotovilo trajnost podpore NVO. 

Možnosti prenosa v slovenski 
prostor 

 

 

 

Okoljski investicijski center bi lahko primerjali z Eko skladom, 
Slovenskim okoljskim javnim skladom. Pred leti je Eko sklad že imel 
razpise za nevladne organizacije, zato naj ta sistem ponovno 
vzpostavi. Vsa infrastruktura za izvajanje razpisov je pri Eko Skladu 
že vzpostavljena. Predvsem gre za dejstvo, da nevladne organizacije 
igrajo pomembno vlogo pri ozaveščanju in promociji varstva okolja 
ter kot take tudi dopolnjujejo vlogo Eko sklada., katerega namen je 
preko nepovratnih okoljskih sredstev in naložb ohranjati zdravo 
življenjsko okolje ter ceniti čisto naravo in trajnostni razvoj.  

Kontakt za več informacij  EIC, http://www.kik.ee/en, info@kik.ee 

 

Naslov instrumenta Davek naravnih virov - Natural Resources Tax (NRT) 

Prostor izvajanja Latvija 

Od kdaj je instrument na voljo Od septembra 1995 

Nosilec/upravljavec instrumenta Vlada 

Od kod so sredstva Različni viri; glej opis mehanizma 

Komu so sredstva namenjena  
 
 

40 % davka NRT gre v splošni državni proračun, preostalih 60 % se 
prenese na lokalne oblasti, v proračun za varstvo okolja, od koder se 
financirajo tudi projekti okoljskih NVO. Izračun davka je pod 
nadzorom Ministrstva za okolje. 

Koliko letno se nabere sredstev 
Prihodek od NRT je v letu 2004 znašal 0,11 % BDP, od tega je več 
kot polovica prišla od davkov na avtomobile (0,06 % BDP).  

Opis instrumenta 

 

 

 

 

 

Namen davka je varstvo okolja pred zlorabo njegovih naravnih virov 
in zmanjšanje onesnaževanja z omejevanjem proizvodnje in 
prodaje, ki onesnažuje okolje. Namen je tudi spodbujanje uvajanja 
nove in izboljšane tehnologije, ki manj onesnažuje okolje in podpira 
strategijo trajnostnega razvoja v gospodarstvu ter ustvarja potrebna 
sredstva za ukrepe varstva okolja. 

Davek se uvede za naravne vire, pridobljene kot rezultat: 
 vsake poslovne dejavnosti (gramoz, šota, voda itd); 
 onesnaževanja okolja - odlaganje odpadkov, emisije v zrak in 

vodo; 
 blaga in proizvodov, ki so škodljivi za okolje (olja, 

akumulatorji, izdelki, ki tanjšajo ozonski plašč, pnevmatike, 
IT in elektronski izdelki); 

 pakiranje blaga; 
 radioaktivne snovi; 
 vozila; 

http://www.kik.ee/en
mailto:info@kik.ee
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 premog, koks in lignit (rjavi premog). 

Davek se nanaša na pravne osebe, ki morajo - v skladu z zakonodajo 
– pridobiti dovoljenja za izkoriščanje naravnih virov. 

Izjeme:  
Davčne olajšave in nadomestila pripadajo projektom, ki so vključeni 
v varstvo okolja in projekte, katerih cilj je zmanjšati onesnaževanje 
okolja. Podjetja, ki se ukvarjajo s prostovoljnimi programi ravnanja z 
odpadno embalažo, prejmejo davčne oprostitve. Vračilo davka je na 
voljo za recikliranje blaga ali proizvodov, škodljivih za okolje. 
Oprostitev deluje kot brezobrestno posojilo za projekte za nadzor 
onesnaževanja, ki so sofinancirani s strani podjetja. Če je izvedba 
projekta uspešna in je trajnostno zmanjšanje onesnaženja 
doseženo, se lahko posojilo pretvori v neposredna nepovratna 
sredstva.  
 
Dajatve za embalažo proizvodov, pnevmatik in akumulatorjev so 
zasnovane na stopnjah nadomestil za spodbujanje ponovne 
uporabe in recikliranja blaga in izdelkov. 
 
Lokalna uprava uporabi sredstva (preko razpisov in/ali drugo) samo 
za financiranje tistih ukrepov in projektov, ki so povezani z varstvom 
okolja, na primer izobraževanje na področju varstva okolja, 
spremljanje stanja okolja, ohranjanje in varovanje biotske 
raznovrstnosti, varstvo zraka in podnebne spremembe, varovanje 
tal, krepitev zmogljivosti institucij varstva okolja, ravnanje z 
odpadki, upravljanje z radioaktivnimi odpadki. Lokalna vlada lahko 
sredstva uporabi tudi kot nadomestilo za prebivalce, ki prebivajo na 
območju vplivov odlagališč odpadkov.  

Prednosti 

 

Del denarja ostane na področju, ki mu je namenjen – okoljske 
obdavčitve gredo nazaj v področje varstva okolja. S sredstvi 
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, izvajamo preventivo, da bi bilo 
tega obremenjevanja čim manj. 

Slabosti 

 

Analiza o učinkovitosti NRT v Latviji je pokazala, da so v primerjavi z 
drugimi zahodnimi državami EU zaračunane stopnje precej pod 
ravnijo, ki odraža prave okoljske stroške.  

Možnosti prenosa v slovenski 
prostor 

 

V Sloveniji imamo mnogo okoljskih obdavčitev, ki se vse stekajo v 
proračun. Sredstva, ki se zberejo s takim mehanizmom, naj se 
stekajo v sklad za podporo projektom varstva okolja, iz katerega naj 
gre del na razpis za okoljske nevladne organizacije za projekte 
preventive. Glej grafe v prilogi. 

Kontakt za več informacij  

 

Protection Ministry of Environmental Protection and Regional 
Development of Latvia 

Eriks Leitis, Eriks.Leitis@vidm.gov.lv  

http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Natural_Resources_Tax_Law.doc 

  

mailto:Eriks.Leitis@vidm.gov.lv
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Natural_Resources_Tax_Law.doc
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Naslov instrumenta 
Skupnostni sklad takse na odlaganje odpadkov 
(Landfill Communities Fund) 

Prostor izvajanja Velika Britanija 

Od kdaj je instrument na voljo 1996 

Nosilec/upravljavec instrumenta 
Nadzorni organ je ENTRUST, izvajalci so upravljavci odlagališč 
komunalnih odpadkov. 

Od kod so sredstva Sredstva se namenijo od takse na odlaganje odpadkov. 

Komu so sredstva namenjena  

 

 

Upravičenci sredstev iz takse so okoljske organizacije 
(Environmental Bodies), ki so registrirane pri nadzornem telesu 
ENTRUST kot upravičeni prejemniki sredstev iz takse na odlaganje 
odpadkov. Ni obvezno, da so nevladne organizacije, a morajo biti 
neprofitne, neodvisne od lokalnih skupnosti in upravljavcev 
odlagališč. 

Koliko letno se nabere sredstev 

 

Od vzpostavitve mehanizma leta 1996 do konca 2010 je bilo v 
Skupnostni sklad takse na odlaganje odpadkov namenjenih 1.138 
milijonov £, kar je pribl. 80 milijonov £ (90 milijonov €9) na leto. 

Koliko dobijo okoljske NVO iz tega 
vira financiranja v odstotkih 

Pregleda glede na kategorije prejemnikov ni, vendar je večina 
registriranih nevladnih organizacij. Vseh prejemnikov v 14-letnem 
obdobju je bilo 2622. 

Opis instrumenta 

 

 

 

 

 

 

Osnova mehanizma je Uredba o taksi na odlaganje odpadkov, ki je 
bila sprejeta leta 1996 z namenom, da bi dodatno obremenila 
odlaganje odpadkov na deponijah in spodbudila alternativne, bolj 
trajnostne načine ravnanja z odpadki. Leta 2010/2011 znaša taksa 
48 £ (54 €) na tono odloženih odpadkov in bo naraščala za 8 £ (9 €) 
na leto, vsaj do leta 2014/2015, ko bo dosegla 80 £ (90 €) na tono.  

Upravljavci odlagališč lahko namenijo do 5,5 % takse na odlaganje 
za projekte registriranih organizacij in dobijo 90 % teh stroškov 
povrnjenih kot oprostitev takse. 10 % lahko financirajo sami ali 
tretja oseba. 

Programske prioritete za projekte, ki se financirajo iz mehanizma, 
so: renaturacija zemljišč, preprečevanje onesnaženja, zmanjševanje 
nastajanja odpadkov, recikliranje odpadkov, javni parki, ohranjanje 
biotske raznovrstnosti ter prenova objektov zgodovinske dediščine. 

Časovni okviri (letno, na dve leti...) Trajno 

Prednosti 

 

Povezava vira, ki spodbuja trajnostno gospodarjenje z odpadki, s 
projekti, ki so usmerjeni v okoljsko preventivno, je zelo smiselna. 
Višina sredstev je zagotovljena in se celo iz leta v leto povečuje. 

                                                             
9
 V nadaljevanju so GBP preračunani v EUR po tečaju 1,125.  
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Slabosti 

 

 

S stališča okoljevarstvenih organizacij bi lahko bile prioritete bolj 
strogo usmerjene na okoljevarstvene in naravovarstvene tematike. 
Težava britanskega modela je neposredno financiranje s strani 
upravljavcev odlagališč, ki bi lahko bilo v slovenskih razmerah in v 
lokalnih okoljih podvrženo klientelizmu in korupciji. 

Možnosti prenosa v slovenski 
prostor 

 

 

 

 

 

 

 

V smislu vira - delež takse na odlaganje odpadkov, ki je namensko 
vložen za projekte okoljevarstvenih organizacij - je rešitev odlična. 
Slovenija ima takšno dajatev že uvedeno, ta pa ima še veliko 
možnosti za povišanje. Področje ureja Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih 
Ur.l. RS, št. 70/2010, ki določa izhodiščno višino takse za komunalne 
odpadke 11 €/tono (Britanska znaša 54 € na tono!). Sedaj so 
prejemniki takse občine, kar se izračuna glede na razmerje lokalno 
odloženih odpadkov. Taksa bi lahko po britanskem vzoru imela 
določeno trajno rast, določen odstotek takse pa bi namenili v sklad 
za okoljevarstvene projekte NVO. Upravljavec tega sklada bi lahko 
bil Sklad za NVO v ustanavljanju ali pa Eko sklad. Po podatkih SURS 
je bilo leta 2009 odloženih 618.000 ton nenevarnih komunalnih 
odpadkov. To pomeni, da je ocenjeni potencial zbrane takse 6,8 
milijonov €1 na leto pri sedanji stopnji in bi pri 10% namenitvi za 
sklad NVO pomenilo 680.000 €. 
Mehanizem bi lahko obogatili z deleži drugih okoljevarstvenih 
dajatev2 (onesnaženje voda, CO₂ taksa itd). 

Kontakt za več informacij  ENTRUST: http://www.entrust.org.uk/ 

Opombe 

1- Na zahtevo po informaciji o višini zbrane takse na odlaganje 
odpadkov za leto 2010, ki smo jo vložili na MOP 4. 2. 2011, 
podatkov še vedno nismo prejeli. 

2- V letu 2004 je bilo zbranih okoljskih dajatev za obremenjevanje 
okolja skupaj 166 milijonov €. 
http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=42  

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201070&stevilka=3839
http://www.entrust.org.uk/
http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=42
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B.2. Projektno sofinanciranje evropskih projektov 

 

Naslov instrumenta Sofinanciranje LIFE+ projektov  

Prostor izvajanja Litva 

Od kdaj je instrument na voljo 2007 

Nosilec/upravljavec instrumenta Ministrstvo za okolje 

Od kod so sredstva Državni proračun 

Komu so sredstva namenjena  Nevladnim organizacijam in javnim institucijam 

Koliko letno se nabere sredstev 
Različno od števila NVO, ki dobijo LIFE+ projekte in od dolžine 
njihovega trajanja.  

Koliko dobijo okoljske NVO iz tega 
vira financiranja v odstotkih 

V letu 2010 sta dobili dve NVO okrog 400.000 €. V enem primeru 
gre za 40 %, v drugem za približno 60 % celotnega financiranja 
projekta. 

Opis instrumenta 
Po programu državnega proračuna dodeljujejo 25 % od sredstev, ki 
so dodeljena Litvi s strani Evropske komisije, največ pa do 35 %, če 
gre za nacionalne strateške prioritete.  

Časovni okviri (letno, na dve leti...) Letno, ko pride ven razpis LIFE+ za Litvo. 

Prednosti 

Mehanizem sofinanciranja evropskih projektov je nujen, saj si 
marsikatera NVO le tako lahko privošči izvajanje projektov s tako 
velikim proračunom.  

Slabosti 

Slabost takega mehanizma je lahko višina sofinanciranja ali pa dolgi 
roki za izplačilo ne omogočajo pozitivnega denarnega toka nevladne 
organizacije. 

Možnosti prenosa v slovenski 
prostor 

Ustvari se proračunska postavka, ki zagotavlja sofinanciranje 
evropskih projektov. Zagotovi se tudi avansiranje, saj nevladne 
organizacije večinoma nimajo možnosti zalaganja sredstev in 
možnosti tako dolgega premostitvenega obdobja, dokler ne dobijo 
povračila stroškov s strani Evropske komisije.  

Kontakt za več informacij  
Ministry of Environment of the Republic of Lithuania 
Evelina Daugirdaitė, e.daugirdaite@am.lt  

 

mailto:e.daugirdaite@am.lt
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C. Ostalo 
 

Naslov instrumenta Povračila in sejnine za sodelovanje v Svetu 

Prostor izvajanja Belgija 

Od kdaj je instrument na voljo 
Belgijski zvezni svet za trajnostni razvoj je bil ustanovljen leta 1997 
kot naslednik Nacionalnega sveta za trajnostni razvoj, ki je deloval 
od leta 1993. 

Nosilec/upravljavec instrumenta 
Belgijski zvezni svet za trajnostni razvoj (The Belgian Federal Council 
for Sustainable Development) 

Od kod so sredstva Sredstva prihajajo iz zveznega ministrstva za javno zdravje in okolje. 

Komu so sredstva namenjena  

 

 

Članom Sveta, ki predstavljajo različne organizacije: 
 - 6 predstavnikov okoljevarstvenih nevladnih organizacij, 
 - 6 predstavnikov nevladnih organizacij za razvoj, 
 - 2 predstavnika potrošnikov, 
 - 6 predstavnikov sindikatov, 
 - 6 predstavnikov združenja delodajalcev, 
 - 2 predstavnika proizvajalcev energije, 
 - 6 predstavnikov iz znanosti. 

Koliko letno se nabere sredstev Odvisno od števila sestankov (glej opis instrumenta). 

Koliko dobijo okoljske NVO iz tega 
vira financiranja v odstotkih Predstavniki NVO so plačani enako kot ostali člani Sveta. 

Opis instrumenta 

 

 

 

 

 

Člani Sveta prejmejo: 
- okoli 60 € za sestanke delovnih skupin, kjer se pripravljajo mnenja; 
- okoli 15 € za udeležbo na skupščini (petkrat letno); 
- povračilo potnih stroškov za prihod na sestanke v Bruselj. 
Ti zneski so podvrženi indeksaciji. 

Vsako leto svet ponuja svojim večjim skupinam članov (nevladne 
organizacije, sindikati in delodajalci) možnost, da se udeležijo 
mednarodnih konferenc o trajnostnem razvoju. Skupna vsota za to 
je 32.000 € letno. To je razdeljeno med štiri glavne skupine ter 
predsednika in sekretariat. Člani, ki se udeležijo konferenc, morajo 
predstavljati Svet in pripraviti poročilo za skupščino. 

Časovni okviri (letno, na dve leti...) Večkrat letno sestanki in konference in petkrat letno skupščine. 

Prednosti 

 

Člani Svetov, kjer sodelujejo tudi člani okoljskih nevladnih 
organizacij, dobijo svoje delo, čas in znanje ovrednoteno in imajo 
tako tudi večjo motivacijo ter sploh priložnost udejstvovanja v 
tovrstnih svetih. Mnogokrat si namreč nevladne organizacije tega 
enostavno ne morejo privoščiti. 

Slabosti V kolikor gre za zelo majhne zneske, so člani Sveta stisnjeni v kot, saj 
jim je običajno v interesu sodelovati, a njihov strokovni doprinos ni 
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primerno ovrednoten.  

Možnosti prenosa v slovenski 
prostor 

 

Za vse strokovne svete je potrebno čas, znanje in delo, ki jih zahteva 
sodelovanje v njem, pravilno ovrednotiti. Člani sveta naj bodo 
upravičeni do sejnin in povračila potnih stroškov ter plačila za 
izdelavo strokovnih gradiv. Primer, kjer povrnitve in sejnine niso 
predvidene: Svet za spodbujanje okolju prijaznih proizvodov. 

Kontakt za več informacij  

The Belgian Federal Council for Sustainable Development, 
http://www.belspo.be/frdocfdd/EN/welcome.html  
Catherine Mertens, catherine.mertens@cfdd.be  

 

 

http://www.belspo.be/frdocfdd/EN/welcome.html
mailto:catherine.mertens@cfdd.be
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5. GLAVNA SPOZNANJA IZ MEDNARODNIH PRAKS 

 

Pregled dobrih praks je kljub ne-vseobsežni evropski raziskavi ponudil dober pregled stanja, ki 
izpostavlja nekaj pomembnih spoznanj. 

Evropske države imajo sistemsko financiranje okoljskih nevladnih organizacij urejeno izjemno 
neenotno. Ni bilo zaznati niti enega mehanizma, ki bi se pojavljal v vseh državah. To kaže na 
neprepoznavanje nevladnega sektorja kot pomembnega sogovornika, predvsem pa na 
nespodbujanje demokratičnega odločanja. Na evropskem trgu je sicer vse poenoteno, glede 
financiranja nevladnih organizacij pa nič. Tako stanje pripomore k neorganiziranosti nevladnega 
sektorja, kar omogoča lažje uveljavljanje interesov lobijev. Tako javni interes ne dobi glasu, kar 
onemogoča demokratično odločanje. 

Kljub neenotnosti obstaja veliko bogastvo potencialnih virov financiranja, ki lahko dobro služijo kot 
osnova za prenos v slovenski prostor.  

Mehanizmi so v tem pregledu razdeljeni glede na namen njihovega financiranja, bodisi gre to za 
programsko, projektno ali drugo (so)financiranje, zanimivo pa je videti tudi pregled glede na vir 
financiranja. Evropske okoljske nevladne organizacije imajo možnost pridobivanja sredstev pri 
različnih javnih virih na državni ravni: 

 Delež namenitve dohodnine za donacije 

 Evropska komisija, program LIFE+ 

 Ministrstvo za okolje (in nekatera ostala ministrstva) 

 Okoljski sklad 

 Delež okoljskih davkov ali taks 

 Okoljski svet 

 Parlament 

 Loterijski sklad 

Predlog sistemskega financiranja nevladnih organizacij v Sloveniji in podporna kampanja se lahko 
usmerita v več mehanizmov. Prav tako je glede na izbran mehanizem možno izbirati med več 
različnimi viri financiranja, ki bodo napajali izbran mehanizem. 

Glavno spoznanje te raziskave in pregleda dobrih praks financiranja okoljskih nevladnih organizacij s 
strani državnih virov je pozitivne naravne, saj kljub neenotnosti dosega svoj namen. V drugih 
evropskih državah obstajajo mehanizmi, na katere se lahko v Sloveniji opremo in naredimo dober 
model, ki bo nevladnim organizacijam na področju varstva okolja omogočal učinkovito in kvalitetno 
delovanje, načrtovanje, rast in krepitev. Kar pa seveda omogoča obstoj pomembnega stebra zdrave 
demokratične družbe.  
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6. PREDLOG SISTEMSKEGA SOFINANCIRANJA V SLOVENIJI – OSNOVA ZA KAMPANJO 

 

Pregled primerov evropskih dobrih praks sistemskega sofinanciranja okoljskih nevladnih organizacij s 
strani državnih virov je bil skupaj s pregledom sofinanciranja celotnega slovenskega nevladnega 
sektorja obravnavan na delavnici, ki so se je udeležili predstavniki večjih okoljskih nevladnih 
organizacij.  

Namen delavnice je bil pregledati možne mehanizme sistemskega sofinanciranja za okoljske NVO v 
Sloveniji in izbrati enega, na podlagi katerega bo zasnovana kampanja. Na osnovi dobljenih primerov, 
poznavanja slovenskega okolja in delavnice bo namreč pripravljen in vložen v obravnavo zakonodajni 
predlog za vzpostavitev sistemskega okolja za delovanje NVO, čemur bo sledila podporna kampanja o 
pomenu in vlogi NVO v družbi.  

Pri obravnavanju smo izluščili naslednje mehanizme in vire: 

 Namenitev dela dohodnine za donacije 

 Programsko sofinanciranje okoljskih NVO 

 Programska sredstva za delovanje mreže  

 Projektno sofinanciranje  

 Okoljski sklad za okoljske NVO  

 Okoljski investicijski sklad (Eko sklad) 

 Sofinanciranje iz dela davkov/taks  

 Sofinanciranje projektov  

 Povračila in sejnine za sodelovanje v Svetu  

 Sklad za razvoj NVO 

V nadaljevanju so bili izločeni mehanizmi, na katerih že dela CNVOS, tako da se bodo okoljske 
nevladne organizacije tem procesom priključile. Gre za namenitev dela dohodnine za donacije, 
povračila in sejnine za sodelovanje v Svetu ter Sklad za razvoj NVO. Prav tako so bili iz končne 
obravnave izvzeti nekateri drugi zaradi različnih razlogov. Sofinanciranje iz dela davkov ali taks je 
pravzaprav vir sredstev, ki lahko polni katerega koli izmed mehanizmov financiranja. Sofinanciranje 
projektov naj postane podpostavka enega že obstoječih (ali novo nastalih) mehanizmov. Pod imenom 
"Programsko sofinanciranje" sta bila združena mehanizma programsko sofinanciranje okoljskih NVO 
in programska sredstva za delovanje mreže. 

Zadnji pregled in izbor sta se tako osredotočila na naslednje mehanizme: 

 Programsko sofinanciranje  

 Projektno sofinanciranje 

 Okoljski sklad za okoljske NVO 

 Okoljski investicijski sklad (Eko sklad) 

Za vsakega od njih so bile določene ocene gleda na merila:  

 zahtevnost vložka za rezultate,  

 potencial komuniciranja,  

 neodvisnost od dnevne politike in  

 potencial dosežene višine sredstev.  

Izbran je bil mehanizem, ki dobro izpolnjuje zastavljena merila – ima predvsem visok potencial 
dosežene višine sredstev in je obenem neodvisen od dnevne politike. Kampanjo za sistemsko 
sofinanciranje se bo tako usmerilo v mehanizem, kjer se bodo sredstva razdeljevala preko razpisov 
pri Eko skladu, pri čemer bo vir sredstev 1 odstotek od okoljskih taks.  
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Okoljske dajatve kot vir sredstev 

Okoljske dajatve so tiste dajatve, ki jih po 112. členu ZVO-1 plačujejo povzročitelji onesnaževanja in 
so dohodek proračuna države ali občine v skladu z zakonom.  

Dajatve povzročitelji plačujejo za onesnaževanje zraka z emisijami ogljikovega dioksida zaradi 
uporabe mazalnih olj in tekočin, za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, nastajanja 
izrabljenih motornih vozil, izrabljenih gum, odpadne embalaže, odpadne električne in elektronske 
opreme, zaradi uporabe hlapnih organskih spojin ter zaradi odvajanja odpadnih voda. Med okoljske 
davke lahko štejemo tudi plačilo za pridobitev vodne pravice in vodno povračilo, ki se plačujeta po 
predpisih o vodah za vsako rabo (z izjemo splošne), vodnega ali morskega javnega dobra in naplavin. 

Iz vseh naštetih postavk okoljskih dajatev je bilo v letu 2008 po podatkih Poročila o okolju v Sloveniji 
zbranih 122,86 milijonov €. Če bi torej 1 odstotek tega namenili za okoljske nevladne organizacije, to 
pomeni 1,2 milijona € letno.  

 

Eko sklad, j.s.  

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je bil vzpostavljen z Zakonom o varstvu okolja, ki ureja 
njegovo delovanje, je pa javni finančni sklad po Zakonu o javnih skladih. Namen Eko sklada po 144. 
členu ZVO-1 je, da spodbuja trajnostni razvoj skladno z nacionalnim programom varstva okolja, 
nacionalnim energetskim programom, skupno okoljsko in energetsko politiko EU ter operativnimi in 
akcijskimi programi, sprejetimi na njihovi podlagi. Dejavnost, ki jo sklad opravlja v javnem interesu, je 
tudi spodbujanje različnih oblik izobraževanja in ozaveščanja javnosti. 

Eko sklad lahko dodeljuje lastna nepovratna sredstva ob soglasju ustanovitelja iz tistega dela 
presežka prihodkov nad odhodki, ki presega potreben presežek za ohranjanje vrednostni sklada 
namenskega premoženja. Sredstva za sofinanciranje različnih oblik izobraževanja in ozaveščanja 
javnosti se zagotavljajo iz sredstev Eko sklada na podlagi javnega razpisa, ki ga sprejme uprava Eko 
sklada. 

Eko sklad je pred leti že imel razpise za nevladne organizacije in ima tako vso infrastrukturo za 
izvajanje razpisov že vzpostavljeno. Glede na to in na dejstvo, da nevladne organizacije podpirajo 
doseganje poslanstva Eko sklada, predlagamo, da se ta mehanizem ponovno vzpostavi. 
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7. PRILOGE  

 

a. Priloga k mehanizmu Namenitev dela dohodnine za donacije 

Namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2009 

Za namenitev dela dohodnine za donacije se je odločilo 290.212 (28,59 %) zavezancev, za katere 
je bil pripravljen informativni izračun dohodnine. Zavezanci so del dohodnine za donacije 
namenili 277.109 upravičencem v skupnem znesku 3.379.428 €.  

V tabeli prikazujemo podatke za prvih 100 prejemnikov po višini sredstev (0,04 % vseh 
upravičencev), ki je skupaj prejelo kar skoraj 40 % vseh sredstev. 

  Ime upravičenca Znesek Število namenitev
10

 

1 SLOVENSKA KARITAS  152.487,73 12.545 

2 DRUŠTVO UNICEF SLOVENIJA  89.751,66 7.196 

3 SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE  65.647,37 4.288 

4 EUROPA DONNA - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA BOJ PROTI RAKU DOJK  40.507,97 2.558 

5 DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE - ŽRTVE NASILJA  35.786,85 2.712 

6 USTANOVA ZA NOVO PEDIATRIČNO KLINIKO V LJUBLJANI  32.270,18 2.589 

7 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE  30.875,56 1.865 

8 SOCIALNI DEMOKRATI  28.425,13 1.802 

9 NADŠKOFIJA LJUBLJANA  27.785,10 2.328 

10 
RDEČI NOSKI - CLOWNDOCTORS, DRUŠTVO ZA POSPEŠEVANJE VESELJA DO ŽIVLJENJA ZA 
BOLNE IN TRPEČE LJUDI  27.339,28 1.652 

11 ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV  27.308,97 2.419 

12 ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE  24.712,09 2.124 

13 DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE  24.083,16 1.849 

14 SRBSKA PRAVOSLAVNA CERKEV METROPOLIJA ZAGREBŠKO - LJUBLJANSKA  19.433,72 2.593 

15 ISLAMSKA SKUPNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI  19.135,65 3.746 

16 SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC  19.027,13 1.284 

17 SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO  18.289,92 1.419 

18 ZVEZA SLOVENSKIH DRUŠTEV ZA BOJ PROTI RAKU  18.238,29 1.427 

19 USTANOVA MALI VITEZ - FUNDACIJA ZA POMOČ MLADIM OZDRAVLJENIM OD RAKA  15.822,32 1.005 

20 DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK CELJE  15.533,63 1.104 

21 ŠKOFIJA KOPER  15.166,06  

22 ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE - DRUŠTVO  14.380,31  

23 DRUŠTVO ZA OSVOBODITEV ŽIVALI IN NJIHOVE PRAVICE  14.030,84  

24 ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE  13.913,51  

25 GORSKA REŠEVALNA ZVEZA SLOVENIJE  12.879,20  

26 DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE  12.802,29  

27 OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA LJUBLJANA  12.144,65  

28 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  12.029,17  

29 KONFERENCA REDOVNIH USTANOV SLOVENIJE, SKLAD SOCIALNEGA ZAVAROVANJA  12.004,59  

30 ŠKOFIJA CELJE  11.846,31  

31 ZVEZA LIONS KLUBOV, DISTRIKT 129, SLOVENIJA  10.987,71  

32 NADŠKOFIJA MARIBOR  10.870,24  

33 SONČEK - DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO DOLENJSKE IN BELE KRAJINE  10.742,27  

                                                             
10

 Podatki o številu namenitev so dostopni le za prvih 20 prejemnikov po višini sredstev. 
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34 KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO FRANCE PREŠEREN TRNOVO  10.018,32  

35 DRUŠTVO REGIONALNA VARNA HIŠA CELJE  9.922,64  

36 DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA  9.769,91  

37 SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO  9.348,10  

38 USTANOVA FUNDACIJA IZPOLNIMO OTROŠKE ŽELJE  9.337,61  

39 ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA SLOVENIJE  9.332,30  

40 MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH LJUBLJANA  9.293,29  

41 NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR  9.202,17  

42 
DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 
NOVO MESTO  9.069,46  

43 DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI LJUBLJANA  8.632,75  

44 DRUŠTVO AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE  8.628,27  

45 DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU - BARKA  8.580,49  

46 ŠKOFIJA NOVO MESTO  8.539,90  

47 PGD ČRNUČE  7.968,81  

48 DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE  7.862,52  

49 USTANOVA ANIN SKLAD  7.756,31  

50 ŠKOFIJA MURSKA SOBOTA  7.722,50  

51 ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE  7.541,37  

52 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE  7.522,82  

53 DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE  7.519,13  

54 ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER  7.407,72  

55 RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - ZVEZA ZDRUŽENJ  7.368,43  

56 ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO  7.300,77  

57 OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA NOVA GORICA  7.163,16  

58 SONČEK, GORENJSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO  7.105,70  

59 
DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 
LJUBLJANA  6.870,69  

60 FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE  6.794,33  

61 PGD RADVANJE  6.603,01  

62 PGD DOMŽALE - MESTO  6.489,52  

63 AEROKLUB PTUJ  6.362,05  

64 DRUŠTVO ZA VARSTVO IN PROTI MUČENJU ŽIVALI MARIBOR  6.263,67  

65 SEVERNOPRIMORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO  6.243,96  

66 OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA NOVO MESTO  6.229,05  

67 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  6.166,42  

68 ZAVOD SV. STANISLAVA ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN KULTURNE DEJAVNOSTI  6.122,16  

69 USTANOVA ZA OTROŠKO NEVROLOGIJO  6.031,95  

70 USTANOVA HUMANITARNA FUNDACIJA MERCATOR  6.000,06  

71 PGD PTUJ  5.731,02  

72 TENIŠKI KLUB BRANIK MARIBOR  5.717,83  

73 MALI PRINC - DRUŠTVO ZA DVIG KVALITETE ŽIVLJENEJA OSEB Z MOTNJO V RAZVOJU  5.674,70  

74 SKLAD SILVA - DRUŠTVO ZA KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI  5.605,65  

75 ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE  5.598,17  

76 SONČEK DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO PTUJ ORMOŽ  5.532,38  

77 PLAVALNI KLUB VELENJE  5.471,61  

78 DIHEC-USTANOVA ZA POMOČ OTROKOM S KRONIČNIMI PLJUČNIMI BOLEZNIMI  5.398,40  

79 ''UP'' DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENCEM IN NJIHOVIM SVOJCEM SLOVENIJE  5.284,89  

80 SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE - SVIZ  5.174,30  

81 SLOVENSKO DRUŠTVO TRANSPLANT  5.014,14  

82 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE  4.918,46  

83 ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE  4.839,84  

84 KOLESARSKI KLUB PERUTNINA PTUJ  4.824,92  
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85 DRUŠTVO ZA FENILKETONURIJO SLOVENIJE  4.796,96  

86 ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE - ZSSS  4.763,49  

87 YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA  4.730,36  

88 EVANGELIČANSKA CERKEV V REPUBLIKI SLOVENIJI  4.707,42  

89 PGD TRZIN  4.678,02  

90 USTANOVA UMANOTERA - SLOVENSKA FUNDACIJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ  4.659,33  

91 DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI KOČEVJE  4.616,15  

92 DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO LJUBLJANA  4.584,36  

93 DRUŠTVO GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA KAMNIK  4.508,62  

94 DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE  4.504,54  

95 OZARA SLOVENIJA NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA  4.473,89  

96 ŠPORTNO DRUŠTVO FENOMENI  4.467,16  

97 DRUŠTVO TABORNIKOV ROD BIČKOVA SKALA  4.404,25  

98 ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO-TACEN  4.372,11  

99 ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER  4.354,83  

100 PGD STARA LOKA  4.344,52  

 

 

Pregled števila upravičencev iz seznama za leti 2007 in 2008 po posameznih 
področjih 

Iz tabele lahko vidimo, da je upravičencev s področja okolja in prostora malo. V letu 2007 jih je 
bilo 0,65 %, v letu 2008 pa 0,57 % od vseh upravičencev.  

 Področja upravičencev 2007 2008 

1. Upravičenci s področja dela, družine in socialnih zadev 414 416 

2. Upravičenci s področja gospodarstva 23 22 

3. Upravičenci s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane 519 513 

4. Upravičenci s področja kulture 132 134 

5. Upravičenci s področja notranjih zadev 62 64 

6. Upravičenci s področja obrambe ter zaščite, reševanja in pomoči 1588 1622 

7. Upravičenci s področja okolja in prostora 27 25 

8. Upravičenci s področja pravosodja 1 1 

9. Upravičenci s področja šolstva, športa in mladinskega dela 1116 1288 

10. Upravičenci s področja verskih skupnosti 50 51 

11. Upravičenci s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije 84 83 

12. Upravičenci s področja zdravja 132 133 

13. Upravičenci s področja zunanjih zadev 2 2 

SKUPAJ 4150 4354 
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b. Priloga k Davčnim mehanizmom 

Okoljske takse po posameznih evropskih državah v letih 2005 in 2006 

 

 

Vir: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/environmental-tax-revenues-by-member-
state-and-type-of-tax-in-2005-of-gdp 

 

Vir: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/share-of-environmental-taxes-in-total-tax-
revenue-in-1995-and-2006 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/environmental-tax-revenues-by-member-state-and-type-of-tax-in-2005-of-gdp
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/environmental-tax-revenues-by-member-state-and-type-of-tax-in-2005-of-gdp
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/share-of-environmental-taxes-in-total-tax-revenue-in-1995-and-2006
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/share-of-environmental-taxes-in-total-tax-revenue-in-1995-and-2006
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