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UVOD 

V današnjem času postajajo nevladne organizacije vse močnejše, tako številčno kot tudi 
funkcionalno. Njihov, v zadnjem času, hiter razvoj je reakcija na prazen prostor v javnem 
socialnem sektorju. Pojavljajo se namreč na področjih, kjer država ni dovolj učinkovita. V 
družbi imajo vedno večji pomen zaradi njihovega cilja, ki ni dobičkovno usmerjen, temveč v 
delovanje v javno korist.  

Osnovni namen diplomske naloge je analizirati delovanje nevladnih organizacij, s poudarkom 
na načinu financiranja. Tovrstne organizacije so pomemben del socialnih mrež, v katerih 
ljudje iščejo oporo in pomoč. Predvidevam, da finančno-materialni pogoji razvoj teh 
organizacij v Sloveniji prej zavirajo kot pospešujejo.  Kot primer bom vzela Prostovoljno 
gasilsko društvo Izola, ki je glede na svojo vlogo v občini Izola nepogrešljivo, kljub temu pa 
podcenjeno, kar se kaže v pomanjkljivi finančni podpori.  

Diplomsko delo bo razdeljeno na tri sklope. Prva dva, teoretična, dela bosta temeljila na 
proučevanju domače in tuje literature iz tega področja. Tretji, praktični, del pa bo zajel primer 
Prostovoljnega gasilskega društva Izola. 

V prvem vsebinskem poglavju bom na kratko opisala razvoj nevladnih organizacij v 
Sloveniji, jih opredelila ter navedla glavne značilnosti. Sledili bosta tipologija in klasifikacija, 
predstavila bom pravno podlago ter nevladne organizacije umestila v družbeni prostor.  

Sledilo po poglavje namenjeno financiranju nevladnih organizacij. Tu bom najprej opisala 
problematiko tega področja. Navedla bom glavne vire in modele financiranja, ugotavljala 
(ne)stimulativnost davčne politike v Sloveniji ter na koncu navedla najpogostejše metode 
zbiranja finančnih sredstev.  

Zadnji del bom posvetila analizi delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Izola. 
Predstavila bom organiziranost gasilstva v občini Izola ter delovanje konkretnega društva. V 
ospredje bom postavila problematiko financiranja ter v sklopu tega analizirala finančno 
poslovanje. Na koncu se bom na kratko posvetila pomenu človeških virov v društvu.  

1 NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1.1  Kratka zgodovina in razvoj nevladnih organizacij v Sloveniji 

Razvoj nevladnih organizacij (v nadaljevanju NVO) je v Sloveniji zelo slabo raziskan. Glede 
na zgodovinsko dogajanje na slovenskih tleh pa lahko sklepamo, da so se ljudje začeli 
samoorganizirati in združevati že zelo zgodaj (Kolarič, Črnak-Meglič & Vojnovič, 2002, str. 
81). Že v 7. in 8. stoletju lahko zasledimo meščanske oblike združevanja kot so fantovske in 
dekliške združbe. Vendar pa lahko o pravem začetku NVO govorimo v 14. in 15. stoletju, ko 
so začeli nastajati cehi, verske dobrodelne organizacije, itd. Veliko vlogo je takrat imela 
cerkev, ki ji je država prepuščala skrb za reveže, sirote, bolnišnice, idr. (Šporar, 2002, str. 1). 
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V začetku 19. stoletja so začele množično nastajati zadruge. To so bile prve oblike 
samopomoči in samoregulacije za kmete in delavce, ki so se v zadrugah zbirali in tako kot 
NVO niso bile usmerjene k dobičku. Buržoazna revolucija leta 1848 je bila prva 
pomembnejša prelomnica za združevanje ljudi. Prinesla je prve zakonske ureditve, in sicer 
Društveni patent, ki je narekoval ureditev društev ter Zakon o pravici do združevanja v 
društva in politična društva. Slovenci, predvsem iz srednjih in višjih slojev, so se množično 
dobivali v čitalnicah, kjer so se kulturno izobraževali in v taborih krepili nacionalno zavest.  

Druga svetovna vojna ter uvedba totalitarnega sistema je pomenila novo prelomnico. Država 
je imela monopolni položaj. Čeprav delovanje društev, ki so pred tem delovala v dobrodelne 
namene neodvisno od cerkve, formalno ni bilo prepovedano, je država podpirala le redka 
društva, ki so bila pod strogim državnim nadzorom. V tem obdobju so bile NVO ustanovljene 
»od zgoraj navzdol«, torej po potrebah države.  

Leta 1974 je bil sprejet Zakon o društvih, ki je prinesel mnoge spremembe. NVO so se začele 
ustanavljati po principu »od spodaj navzgor«, glede na pobudo ljudi in ne več zgolj zaradi 
interesov države. Nastajale so na lokalni ravni, na področjih, kjer država ni poskrbela dovolj 
za potrebe ljudi ter iskale pomoč pri državi, vendar jih le-ta ni finančno podprla. O 
enakopravnosti ustanavljanja in delovanja NVO lahko govorimo šele z osamosvojitvijo 
Republike Slovenije, leta 1991. Po tem letu se je odgovornost za družbeno blaginjo v veliki 
meri prenesla od države na družbo kot celoto, kar je dodatno vplivalo na množičen pojav 
nevladnih organizacij.  

1.2  Opredelitev in značilnosti nevladnih organizacij 

Za pojmovanje nevladne organizacije lahko v različnih literaturah zasledimo zelo različne 
izraze, kot so na primer neprofitna organizacija, prostovoljna organizacija, neprofitni sektor, 
zasebna organizacija, civilna družba, nepridobitna organizacija, tretji sektor in še mnogi drugi. 
V bistvu pa vsi ti pojmi opredeljujejo isto organizacijo in sicer samostojno organizacijo, ki je 
ni ustanovila država, temveč so jo ustanovile skupine fizičnih ali pravnih oseb s podobnimi 
interesi in potrebami, z namenom doseganja nekega skupnega cilja, ki ni profit, temveč 
delovanje v splošnem družbenem interesu. V primeru, da do dobička pride, ga organizacija 
porabi za uresničitev svojega poslanstva. NVO predstavljajo oblike organiziranja, kjer se 
lahko državljani združujejo in kot del civilne družbe organizirano nastopajo neodvisno od 
države. Gre za alternativo reševanja problemov na področjih delovanja človeka, kjer obstoječe 
državne institucije le-teh ne uspejo rešiti oziroma jih ne rešujejo na zadovoljiv način.  

V tabeli 1 na naslednji strani so prikazane vse organizacijske oblike, ki jih v Sloveniji 
najdemo na podlagi delitve na pridobitne in nepridobitne oblike. Te so dodatno razdeljene še 
na javne, torej tiste, ki jih je ustanovila država oziroma lokalna skupnost, zasebne ter napol 
javne, pri katerih gre za sodelovanje zasebnega in javnega sektorja. V svojem diplomskem 
delu sem se osredotočila na zasebne nepridobitne organizacije, katere sem poimenovala kar 
nevladne organizacije (NVO). Med vsemi poslovnimi subjekti so v Sloveniji neprofitne 
organizacije na dan 31. 12. 2007 po evidencah Ajpesa predstavljale 19,3 %. 67,6 % teh je bilo 
društev oziroma zvez društev.  
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Tabela 1: Vrste in oblike organizacij 

NEPRIDOBITNE 
ORGANIZACIJE  PRIDOBITNE 

ORGANIZACIJE 

JAVNE ORGANIZACIJE 

• organizacije, ki izvajajo državne 
funkcije 
• organi lokalnih skupnosti 
• javni zavodi (šole, bolnišnice, zavodi 
za zaposlovanje, zavodi za 
zdravstveno zavarovanje ipd.) 
• javni gospodarski zavodi (Agencija 
za radioaktivne odpadke, Center za 
promocijo turizma ipd.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• javno podjetje  

NAPOL JAVNE ORGANIZACIJE 

• gospodarske zbornice 
• obrtne zbornice 

 
 

• javna podjetja z udeležbo zasebnega 
kapitala 
• zasebna podjetja s koncesijo 

 
 

ZASEBNE ORGANIZACIJE 
• zasebni zavodi 
• zadruge 
• gospodarska interesna združenja 
• politične stranke 
• društva 
• ustanove 
• verske skupnosti 
• sindikati 
• poklicna združenja 
• gospodarske družbe za opravljanje 
neprofitnih dejavnosti 
• organizacije potrošnikov 

 
 
 
 
 

 

Vir: N. Trunk Širca, M. Tavčar, N. Abrahamsberg,  Management nepridobitnih organizacij, 2000, str. 7. 

Tako kot poznamo mnogo izrazov za nevladne organizacije, pa lahko zasledimo tudi mnogo 
različnih definicij. Osebno mi je najbližja Rusova (1994, str. 959) definicija, saj se mi zdi, da 
zelo natančno povzame glavne značilnosti in poudari cilj NVO: »Neprofitne organizacije so 
skupni pojem za javno upravo, za družbene dejavnosti in za prostovoljne organizacije, ki 
poslujejo brez dobička ali pa z njim, vendar cilj njihovega poslovanja ni dobiček, če pa do 
njega pride, se z njim ne razpolaga po svobodni presoji, ampak se le-ta vlaga nazaj v 
dejavnost organizacije in služi kot sredstvo za razširitev te dejavnosti ali pa za dvig kvalitete 
storitev.«  

Salamon in Anheier (1997, str. 33-36) ločita štiri tipe definicij organizacij v neprofitnem 
sektorju, ki se uporabljajo v svetu:  

• Pravna definicija je zapisana v zakonih različnih držav. Ta zaradi specifičnih pravnih 
sistemov ni primerljiva na mednarodni ravni. 
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• Ekonomska definicija opredeljuje organizacije glede na vir prihodkov. Neprofitne 
organizacije so po tej definiciji tiste, kjer več kot polovico prihodkov pokrivajo 
donatorstva in članarine. 

• Funkcionalna definicija opredeljuje kot nevladne organizacije tiste, ki delujejo v 
splošno koristne namene. 

• Strukturalno-operacionalna definicija je najširše sprejeta, saj kot osnovo uporablja 
več kriterijev in s temi najbolje opredeli skupne značilnosti nevladnih organizacij. Po 
tej definiciji so med nevladne organizacije uvrščene organizacije, ki so:  
- formalno ustanovljene: imajo določeno stopnjo organizacijske nepretrganosti, s 

čimer so izključene oblike neformalnega združevanja ljudi; 
-  privatne: ustanovijo jih nevladni akterji, hkrati so lahko financirane s strani 

države; 
- neprofitno distributivne: svojega dobička ne smejo razdeliti med člane, temveč ga 

namenijo za uresničevanje svojega poslanstva; 
- samostojno vodene in upravljane: nimajo nadzora s strani države; 
- prostovoljne in volonterske: vključujejo določeno mero volonterskega dela, ni pa 

potrebno, da so vsi vključeni člani volonterji.  

Tipi pravnih oseb, ki jih lahko v Sloveniji v skladu s to definicijo uvrstimo med NVO 
so društva, fundacije, zasebni zavodi, družbe z omejeno odgovornostjo, zadruge in 
cerkvene organizacije (Strategija sistemskega razvoja nevladnih organizacij za 
obdobje 2003-2008, 2003, str. 7). 

1.3  Tipologija in klasifikacija nevladnih organizacij 

V nevladnem sektorju deluje široka paleta organizacij, ki pokrivajo različna področja 
delovanja, od reševanja manj pomembnih lokalnih problemov pa vse do velikih na regionalni 
ali državni ravni. Predstavljajo različne skupine ljudi, imajo različne odgovornosti in 
poslanstva, ene delujejo zgolj v javno dobro, spet druge v dobro svojih članov. 

Glede na raznolikost nevladnih organizacij je le-te možno razvrščati na več načinov, odvisno 
od razumevanja pojma in razločevalnih kriterijev. V svetu so se izoblikovali različni sistemi 
za kalsifikacijo NVO. Vsem je skupno to, da temeljijo na principu razvrščanja glede na 
področje delovanja. Razlikujejo se predvsem po opredelitvi ter številu področij.  

1.3.1 Mednarodna klasifikacija nevladnih organizacij 

Najbolj izpopolnjena in hkrati uporabna za mednarodno komparativno preučevanje je 
International Classification of Nonprofit Organizations (ICNPO) oziroma Mednarodna 
klasifikacija nevladnih organizacij, ki jo je izoblikovala skupina študentov v okviru 
mednarodnega raziskovalnega projekta neprofitnih organizacij, ki ga izvaja John Hopkins 
University. Klasifikacija je razdeljena na 12 področij: 1. Kultura oziroma umetnost in 
rekreacija oziroma šport, 2. izobraževanje in raziskovanje, 3. zdravstvo, 4. socialno varstvo, 5. 
zaščita okolja in varstvo živali, 6. razvoj lokalnih skupnosti in stanovanje, 7. pravo, 
zagovorništvo in politika, 8. nabiranje sredstev oziroma financiranje neprofitnih organizacij in 
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promocija volontarizma, 9. mednarodno delovanje, 10. religija, 11. poslovno in poklicno 
združevanje, 12. drugo. 

Ta področja so dodatno razdeljena na 24 podpodročij, vendar zaradi velike raznolikosti tipov 
organizacij po posameznih družbah klasifikacija na drugi ravni ni standardizirana (Staretegija 
sistemskega razvoja nevladnih organizacij za obdobje 2003-2008, 2003, str. 9-11). 

Kolaričeva (1997, str. 18) je Mednarodno klasifikacijo nevladnih organizacij prilagodila 
slovenskim razmeram. Ločila je kulturo in umetnost od športa in rekreacije ter okolje od 
varstva živali, združila je zdravstvo in socialno varstvo, k poslovnemu je dodala menedžersko 
področje ter ju ločila od poklicnega področja. Dodala je še tehnično, vojaško in etnično 
področje ter požarno varnost. Tako je v slovenski klasifikaciji nastalo 18 področij: 1. kultura 
in umetnost, 2. šport in rekreacija, 3. socialna in zdravstvena varnost oziroma blaginja, 4. 
ekonomski, socialni in prostorski razvoj, 5. izobraževanje in raziskovanje, 6. okolje, 7. živali, 
8. pravo in zagovorništvo, 9. mednarodno področje, 10. poslovno, menedžersko področje, 11. 
poklicno področje, 12. tehnično področje, 13. nabiranje finančnih sredstev, 14. požarna 
varnost, 15. vojaško področje, 16. versko področje, 17. etnično področje, 18. ostalo.  

1.3.2 Tipologija neprofitnih organizacij 

V Sloveniji je precej razširjena tudi tipologija Kolaričeve (1997, str. 17) o neprofitnih 
organizacijah, ki identificira različne tipe NVO na osnovi petih kriterijev (glej sliko 1 na 
naslednji strani):  

• Kriterij ciljev, namenov in poslanstva organizacije deli vse organizacije na 
profitne, ki povečujejo dobiček njihovih lastnikov, in neprofitne, katerih poslanstvo je 
delovanje v javnemu interesu. To ne izključuje pridobivanja dobička, temveč se le-ta 
uporabi za uresničitev poslanstva podjetja.  

• Kriterij ustanovitelja oziroma lastnika deli organizacije na vladne oziroma javne ter 
nevladne oziroma privatne. Prve ustanovi vlada oziroma država, druge pa privatni 
akterji. 

• Kriterij izvajalcev aktivnosti deli nevladne organizacije na čiste profesionalne, čiste 
volonterske in mešane, odvisno od tega ali izvajajo aktivnosti polno ali delno 
zaposleni profesionalci ali pa prostovoljci.  

• Kriterij ciljne skupine oziroma uporabnikov deli organizacije na tiste, ki delujejo v 
splošno javno korist ter tiste, ki delujejo v korist članov posamezne skupine.  

• Kriterij funkcije uvršča med neprofitne organizacije, ki delujejo v korist vseh članov 
družbe, storitvene servise, zagovorniške organizacije in fundacije, med tiste, ki 
delujejo v korist svojih članov, pa klube, poklicna in strokovna združenja, sindikate, 
politične stranke in kooperative. 
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Slika 1: Tipologija neprofitnih organizacij 

 
Vir: Z. Kolarič, Prostovoljne - neprofitne organizacije v Sloveniji, Neprofitni management, 1997, str. 18. 

1.3.3 Razdelitev glede na formalno-pravni status 

V skladu z zgoraj omenjeno strukturalno-operacionalno definicijo sta Andreja Črnak-Meglič 
in Maja Vojnovič (1997, str. 165-166) opredelili naslednje tipe NVO:  

• Društva so prostovoljne, neprofitne oblike združevanja fizičnih oseb, katerih namen je 
združevanje zaradi skupno določenih interesov. Društva so pravne osebe zasebnega 
prava. V omejenem obsegu lahko opravlja tudi pridobitne dejavnosti, pri tem dobiček 
porabi za svojo osnovno dejavnost. Posamezna ministrstva jim lahko pod določenimi 
kriteriji omogočijo poseben status delovanja v javnem interesu.  

• Fundacije so privatne, nečlanske organizacije, ustanovljene za upravljanje namensko 
vezanega premoženja, namenjenega trajnemu, splošno koristnemu in dobrodelnemu 
namenu na področju znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, 
otroškega, invalidskega in socialnega varstva, varstva okolja, varstva naravnih vrednot 
in kulturne dediščine ter za verske namene. So pravne osebe zasebnega prava, 
organizirane kot premoženjske ali operativne fundacije. Ustanovijo se lahko le, ko 
pristojno ministrstvo ugotovi, da so ustanovitvena sredstva fundacije zadostna za 
uresničevanje namena ustanovitve. 

VSE ORGANIZACIJSKE ENTITETE V DRUŽBI

Profitne organizacije Neprofitne organizacije (NPO) 

Vladne/javne NPO Nevladne/privatne 

Profesionalne NPO

Volonterske NPO 

Mešane NPO

Delujejo v interesu 
članov 

Delujejo v javnem 
interesu 

- Storitveni servisi 

- Zagovorniške 
organizacije 

- Fundacije 

- Članski klubi 

- Profesionalne 
organizacije 

- Sindikati 

- Politične stranke 

1. Kriterij 
cilja,   namena, 
misije 

2. Kriterij 
ustanovitelja/ 
lastnika 

3. Kriterij 
izvajalcev 
aktivnosti 

4. Kriterij 
klientov/ 
uporabnikov 

5. Kriterij 
funkcije 
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• Privatni zavodi so organizacije za opravljanje dejavnosti s področja vzgoje in 
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega, 
invalidskega in socialnega zavarovanja ter drugih dejavnosti, katerih cilj delovanja ni 
pridobivanje dobička. Ustanovijo jih zasebne pravne ali fizične osebe. Po zakonu so 
neprofitne organizacije. V kolikor opravljajo pridobitno dejavnost se uvrščajo med 
zasebne profitne organizacije. 

• Družbe z omejeno odgovornostjo praviloma opravljajo profitno dejavnost in jih 
lahko ustanovijo domače fizične ali pravne osebe. V skladu z zakonom lahko deloma 
ali v celoti opravljajo dejavnost, ki ni profitna. V tem primeru se uvrščajo med 
neprofitne organizacije.  

• Zadruge so ustanovljene z namenom pospeševanja gospodarskih koristi svojih članov 
ter temeljijo na prostovoljnem združevanju ter enakopravnem sodelovanju in 
upravljanju članov. So pravne osebe zasebnega prava. Zakon dovoljuje, da ustvarjeni 
dobiček razdelijo med člane v sorazmerju z njihovim vrednostnim deležem, zato jih 
uvrščamo med privatne profitne organizacije. V kolikor zadružna ali druga pravila 
tako določajo, so lahko zadruge tudi neprofitne. V Sloveniji zaenkrat obstajajo le 
stanovanjske neprofitne zadruge. 

• Cerkvene organizacije so prostovoljna neprofitna združenja fizičnih oseb, ki se 
združujejo predvsem zaradi enakega verskega prepričanja. Na podlagi neprofitnih 
kriterijev lahko opravljajo dejavnosti, ki jih zakonodaja opredeljuje kot dejavnosti 
splošnega oziroma posebnega družbenega pomena. Praviloma nimajo statusa pravne 
osebe, izjemoma ga pa lahko pridobijo z vpisom v register.  

1.4 Pravne podlage nevladnih organizacij 

Kot že omenjeno poznamo več vrst organizacijskih oblik NVO. Prav tako poznamo tudi več 
zakonov, ki pokrivajo njihova področja delovanja. V Sloveniji namreč, drugače kot drugod po 
Evropi, nimamo enotnega zakona, ki bi urejal celotno področje delovanja NVO, temveč s 
posebnimi zakoni urejamo posamezne organizacijske oblike. Tako je na primer v veljavi 
Zakon o društvih, ki ureja področje delovanja društev, Zakon o ustanovah, ki nadzira 
ustanove, Zakon o zavodih, Zakon o zadrugah, idr. Vse te zakone pa velikokrat spremlja še 
vrsta drugih, ki pokrivajo ureditev nekaterih pravic nevladnih organizacij, kot so na primer 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, idr. Na 
podlagi pravno veljavne zakonodaje je torej v Sloveniji možno ustanoviti društva, ustanove, 
zavode in druge organizacije, ki so praviloma pravne osebe zasebnega prava. Tu velja omeniti 
še organizacije, kot so politične stranke, sindikati, cerkvene organizacije, itd., ki prav tako 
spadajo med NVO, a so urejene s posebnimi zakoni. 

Velikokrat je težko razlikovati neprofitne organizacije od organizacij iz drugih sektorjev, saj 
posamezni zakoni v enem pravnem statusu združujejo tako profitne in neprofitne kot tudi 
privatne in javne organizacije (Črnak-Meglič & Vojnovič, 1997, str. 154). 
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1.5  Umestitev NVO v širši družbeni prostor 

V moderni družbi obstajajo tri sfere, ki nudijo resurse za zadovoljitev različnih potreb, in sicer 
trg, država in civilna družba (Kolarič, 1997, str. 17). Za vsako od sfer so značilni specifični 
načini in instrumenti, ki te resurse omogočajo. Tako je denar instrument trga, moč instrument 
države, civilno družbo pa povezujemo s solidarnostjo. Blaginja posameznika je odvisna od 
obsega in kombinacije povezav med omenjenimi sferami. Ravno te tri sfere je Pestoff (v 
Kolarič, 1997, str. 17) v začetku 20. stoletja uporabil v konceptu »trikotnika blaginje« (slika 
2), ki se danes uporablja kot osnova za opredelitev in umestitev neprofitnih organizacij v 
družbeni prostor. Sestavine trikotnika, trg kot privatni sektor, državo kot javni sektor in 
civilno družbo kot neformalni sektor, ločijo pomembne linije: javnost oziroma privatnost loči 
državo od trga in skupnosti, profitnost oziroma neprofitnost loči trg od države in skupnosti ter 
formalnost oziroma neformalnost loči trg in državo od skupnosti. V presečišču vseh treh 
omenjenih sfer najdemo lociran prostor, ki ga zapolnjujejo neprofitne-volonterske 
organizacije ter skupine pomoči in kooperative. 

Slika 2: Pestoffov trikotnik blaginje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Z. Kolarič, Prostovoljne – neprofitne organizacije v Sloveniji, Neprofitni management, 1997, str. 17. 

Prostor, ki ga zavzema tretji sektor, je do ostalih treh nejasno razmejen in je z njimi tesno 
povezan. Sestavljen je iz raznolikih organizacijskih oblik in ogromnega števila različnih 
dejavnosti. Lastnosti, ki jih imajo te organizacije, so v večji ali manjši meri organizacijske 
lastnosti ostalih treh sektorjev. Od neformalnega sektorja se ločijo po večji stopnji 
formalnosti, od organizacij iz komercialnega sektorja se ločijo po neprofitni naravnanosti, od 
javnih organizacij jih ločijo privatni ustanovitelji.  

Kot rečeno so vsi štirje sektorji med seboj tesno povezani. Državo in NVO povezuje pretok 
dohodkov. Ti so lahko neposredni v obliki dotacij in nakupov raznih storitev ali posredni v 
obliki davčnih olajšav in refundacij plačil. Povezanost s komercialnim sektorjem se kaže v 
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sponzoriranju in prostovoljnih prispevkih, s skupnostjo pa so povezane preko volonterskega 
inputa in donacij (Kolarič, Črnak-Meglič & Vojnovič, 2002, str. 16-18). 

2 FINANCIRANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ 

2.1 Problematika financiranja 

Glede na to, da cilj nevladnih organizacij ni, tako kot pri profitnih organizacijah, dobiček, 
temveč izpolnjevanje poslanstva, je financiranje tisto področje, po katerem se neprofitne 
nevladne organizacije najbolj ločijo od profitnih. Ravno to področje pa NVO povzroča največ 
preglavic. Organizacijsko stabilnost NVO predstavljajo notranji elementi, kot so vizija, 
poslanstvo, dobro opredeljen strateški načrt, pripadnost med člani, sposobnost prilagajanja 
okolju itd. Problem tovrstnim organizacijam pa predstavlja finančna stabilnost. Predvsem za 
manjše NVO je značilno, da jim primanjkuje sredstev za normalno upravljanje osnovne 
dejavnosti. Običajno si zagotovijo finančna sredstva, ki so vezana na določeno storitev, ki jo 
izvajajo, zmanjka jim pa sredstev za pokrivanje stalnih obratovalnih stroškov. To jih prisili, 
da se začnejo ukvarjati tudi s stransko, pridobitno dejavnostjo. Produkte oziroma storitve pa 
običajno ponujajo pod dejansko tržno ceno. Te sicer povečujejo splošno blaginjo družbe, 
hkrati pa organizacijam povzročajo stroške, ki jih običajno težko krijejo le z lastnimi sredstvi. 
Zato si morajo NVO za svoj obstoj priskrbeti primerna finančna sredstva tudi drugje, zunaj 
svoje organizacije. Finančno stabilnost si težje zagotovijo že zaradi nestimulativne davčne 
zakonodaje, skromnih dotacij države, težavnega privabljanja donatorjev ter neusposobljenosti 
za samofinanciranje, ki je v glavnem posledica pomanjkanja kadra z ustrezno izobrazbo 
(Šporar, 2000, str. 40). Tako kot profitnim organizacijam so tudi NVO dosegljivi dolžniški 
viri, vendar zaradi dejavnosti, ki jim ne prinaša kontinuiranih prihodkov, ti ne morejo 
predstavljati osnovnega orodja financiranja.  

Pridobivanje sredstev je torej vse prej kot enostavno. Ledvinova (1997, str. 5) je to opisala kot 
kreativni proces. Člani organizacije se spopadajo z mnogimi vprašanji. Temeljito morajo 
premisliti, kje in kako dobiti donatorje in sponzorje, kako jih prositi za finančno pomoč ter jih 
prepričati, kako zelo koristno je delo organizacije in zato vredno njihove podpore, kako 
zagotoviti, da bodo vsi sponzorji dobili obljubljeno, itd. Vsaka organizacija mora med 
različnimi načini tega procesa najti sebi najbolj primernega, da si dolgoročno zagotovi svoj 
prostor.  

Okoliščine, v katerih živimo, so pripeljale do tega, da potrebe po storitvah, ki jih nudijo 
nevladne organizacije naraščajo iz dneva v dan. Vse več je področij, kjer je država premalo 
učinkovita in tu nastaja prostor za nove nevladne neprofitne organizacije. Hkrati z 
naraščanjem števila NVO pa se krči obseg finančnih sredstev, ki jim je na razpolago. 
Konkurenčni boj, ki postaja vse ostrejši tudi v tretjem sektorju, sili organizacije v iskanje 
novih strateških prednosti. Boj za obstanek zahteva vedno večjo ustvarjalnost, fleksibilnost, 
raznolikost dejavnosti, vedno več znanja, nove tržne pristope in ne nazadnje kakovostnejše 
načine zbiranja finančnih sredstev.  
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Kako si pridobiti stalni vir financiranja in se znebiti odvisnosti zgolj od države, donatorjev ali 
projektno zasnovanih podpor je najpogostejše vprašanje, s katerim se soočajo nevladne 
organizacije. Ti občasni in kratkotrajni prihodki namreč pokrivajo stroške le določenega 
projekta, ne pa tudi tekočih projektov in njihovih obratovalnih stroškov. Tako je v 
organizacijah organizacijski razvoj postavljen v ozadje, najmanjše pa nimajo priložnosti za 
obstoj in so obsojene v zaton (Čandek v Jelovac, 2001, str. 126). 

2.2 Viri in modeli financiranja 

2.2.1 Viri financiranja 

Način financiranja NVO se je skozi čas spreminjal. Poznamo štiri stopnje razvoja (Kotler & 
Andreasen, 1991, str. 66): 

• Volonterski: neprofitno dejavnost podpirajo posamezniki, pri tem jim vlada ne nudi 
pomoči. 

• Patronažni: neprofitno dejavnost podpirajo kapitalske družbe. 
• Pravice in upravičenosti: vlada podpira neprofitno dejavnost na stopnji pravic in 

upravičenosti programa.  
• Marketinško tekmovalni: organizacije so odvisne od svojih podpornikov in 

priljubljenosti, finančni viri so relativno stalni. 

Za neprofitne organizacije je značilen pluralen sistem financiranja. Poznamo več delitev 
financiranja nevladnih organizacij. Salamon in Anheier (1996, str. 61-62) omenjata tri glavne 
vire financiranja NVO v tujini: 

• Zasebne donacije in prispevki zajemajo donatorska in sponzorska sredstva podjetij, 
donacije posameznikov, fundacije, dotacije sorodnih organizacij in zapuščine.  
Pri prispevkih pravnih oseb je pomembno razlikovati pojma donatorstvo in 
sponzorstvo. Pri prvem gre za enosmerno finančno transakcijo organizacijam za 
izvajanje določenih aktivnosti, ki ne zahteva protiuslug v zameno. Sponzorstvo pa v 
zameno za finančno ali materialno podporo zahteva protiuslugo v vrednosti 
sponzorskega prispevka. 

• Dotacije in subvencije države predstavljajo prihodki iz javnih virov, torej državne in 
občinske subvencije, plačila na podlagi koncesijskih in drugih pogodb ter subvencije 
skladov oziroma loterije. Ta sredstva so omejena, njihov obseg pa se letno spreminja 
kar med nevladnimi organizacijami povzroča včasih celo nezdravo konkurenčnost, saj 
spodbuja individualistično obnašanje manj profesionalnih organizacij oziroma 
usmerjenost v izpolnjevanje zgolj lastnih cilj.  

• Plačila za storitve in izdelke zajemajo prihodke iz neprofitne dejavnosti, prihodke iz 
profitne dejavnosti, članarine in druge prihodke, kot so na primer pasivne ekonomske 
dejavnosti (npr. uživanje obresti).  

Iz slike 3 na naslednji strani je lepo razvidna delitev med zunanjimi in notranjimi viri. Vidimo 
tudi, da lahko organizacije navedene vire prejemajo tako iz nacionalne kot tudi mednarodne 
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ravni. Slednja je v Sloveniji nekoliko bolj poudarjena od vstopa v Evropsko unijo. Pri tem je 
potrebno omeniti, da majhne organizacije pri razdeljevanju sredstev iz tujih strukturnih 
skladov že v principu izpadejo, saj so ta rezervirana za velike, dobro zasnovane organizacije, 
ki sodelujejo v nacionalnih projektih in imajo zaposlen profesionalen kader.  

Slika 3: Viri financiranja nevladnih organizacij 

 
Vir: S. Čandek. Tehnike iskanja in načrtovanja pridobivanja sredstev – dotacij, donacij v neprofitnem sektorju. v Jadranje po nemirnih 

vodah managementa nevladnih organizacij, 2001, str. 127 

Salamon in Anheier (1996, str. 61-62) sta leta 1994 v mednarodni komparativni analizi o 
obsegu in strukturi virov financiranja neprofitnih organizacij, ki je zajemala države Italijo, 
Francijo, Japonsko, Madžarsko, Nemčijo, Veliko Britanijo in ZDA, ugotovila da so v 
povprečju glavni vir prihodkov neprofitnih organizacij plačila za storitve in izdelke (47 %), 
takoj za njimi so državni prispevki (43 %), najmanjši delež pa prinašajo zasebne donacije (10 
%). Iz analize lahko ugotovimo, da je država  imela pri financiranju NVO pomembno vlogo 
in jim dajala velik pomen, kar žal ne moremo reči za Slovenijo. 

V Sloveniji so podati o financiranju NVO zelo pomanjkljivi in ne omogočajo celotnega 
vpogleda v to problematiko.  

Črnak-Meglič (2000, str. 151-152) je glavne vire prihodkov NVO v Sloveniji leta 1996 
(članarine, prihodke države, subvencije občin, donacije občanov, podjetij, fundacij, sorodnih 
organizacij in drugih skladov, zapuščine, prihodke iz neprofitnih in profitnih dejavnosti ter 
ostale) združila v skupine prihodkov, ki so mednarodno primerljive in tako dobila približno 
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strukturo financiranja NVO. Največji vir prihodkov so prinašala plačila za izdelke in storitve 
(44 %). Bistveno manj so prispevale donacije (29 %) in državni prispevki (27 %).  Naj 
dodam, da največji delež lastnih sredstev večini organizacij prinašajo edini neobdavčeni 
prejemki -  članarine.  

Glede na druge države iz raziskave, pri nas država namenja NVO bistveno manjši delež 
finančnih sredstev. Subvencije društvom iz občinskih proračunov za področja družbenih 
dejavnosti znašajo v povprečju 3,3 % odhodkov, na republiški ravni znašajo le 0,4 %.  Pri tem 
naj dodam, da med vsemi društvi, država pri nas največ sredstev namenja kulturnim 
društvom, ki so v večji meri (39,5 %) financirana ravno s tem virom. Za športna in druga 
družbena društva, med katera sodijo gasilska in lovska, je značilno, da se večinoma 
financirajo iz lastnih virov, iz državnega in občinskega proračuna dobijo med 15–20 % 
sredstev. Medtem ko humanitarne organizacije v največji meri podpirajo drugi financerji. 
Država jim iz proračunov neposredno prispeva okrog 12 %, posredno pa jim prispeva največji 
delež loterijskih sredstev (Strategija sistemskega razvoja nevladnih organizacij za obdobje 
2003–2008, 2003, str. 34). 

2.2.2 Modeli financiranja 

Glede na prevladujoči vir financiranja Salamon in Anheier (1996, str. 62-71) navajata tri 
glavne modele financiranja neprofitnih organizacij:  

• model dominacije prihodkov iz lastne dejavnosti, 
• model dominacije državnega financiranja, 
• model dominacije zasebnih donacij. 

V zadnjem času pa se vse bolj uveljavlja še model stabilnega financiranja NVO. Po tem 
modelu se organizacije izogibajo financiranju iz pretežno enega vira in iščejo ravnotežje med 
zunanjimi in notranjimi viri financiranja s ciljem pridobiti stalna, dolgoročna sredstva in 
posledično ustvariti finančno stabilnost.  

V Sloveniji, ravno tako kot v petih od sedmih držav iz raziskave Salamona in Anheierja,  
prevladuje model dominacije prihodkov iz lastne dejavnosti. Mnogim društvom pomenijo 
lastni viri, ki jih dobijo iz članarin, oddaje opreme ali prostora, prodaje izdelkov, 
zaračunavanja storitev, prodaje licenc, pasivnih ekonomskih dejavnosti idr., edino možnost za 
preživetje. Država ima pri tem le obrobno vlogo. Glede na potrebe NVO so tudi viri 
financiranja iz občinskih proračunov zanemarljivi. Leta 1996 so občine v povprečju 
prispevale 3,3 % svojih odhodkov za subvencije društvom (Črnak-Meglič, 1998, str. 25).  

Zadnja leta se vpliv države na NVO in z njim tudi finančna sredstva še dodatno zmanjšujejo, 
nekoliko pa se povečujejo sredstva iz donacij in prostovoljnih prispevkov. Za obstanek 
skušajo NVO posnemati tuje države in se preusmeriti iz državno v tržno naravnane vire z 
namenom povišati stopnjo zasebnih donacij, kar je za majhna slovenska društva, ki temeljijo 
predvsem na prostovoljnem delu in imajo zelo malo zaposlenega kadra, težava. Vendar, kot 
sta dejala Salamon in Anheier (1996, str. 125), so ravno zasebne donacije tiste, ki lahko NVO 
zagotovijo največjo samostojnost in avtoriteto. Danes, v času svetovne recesije in z ne preveč 
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stimulativno davčno politiko, ta trditev ne velja. NVO si morajo v čim večji meri pomagati 
same in poiskati možnosti samofinanciranja. Pri tem morajo paziti, da ta ne postane glavni vir 
in da ne prestopijo meje s profitnimi organizacijami. Zaradi nestabilnega gospodarstva, 
nerednih donacij in ostalih dejavnikov je za organizacije najbolj idealen model stabilnega 
financiranja, pri katerem se NVO poprimejo čim več različnih virov.   

2.3 Davčna zakonodaja 

Financiranje predstavlja NVO velik problem. Ravno zato je pomembna stimulativna davčna 
zakonodaja, ki ima odločilno vlogo pri deležu zasebnih donacij. Le davčni sistem, ki nudi 
ugodne davčne oprostitve za donacije NVO, lahko spodbudi donatorje k sofinanciranju 
organizacij. Z davčnimi olajšavami država prizna nevladnemu sektorju, da deluje v javno 
korist in zmanjšuje njegovo breme. 

Zakon ne določa olajšav glede na statusno obliko, temveč glede na namene. Z drugimi 
besedami posamezna NVO ni oproščena davka, temveč so oproščene le določene dejavnosti. 
Nevladnim organizacijam so v Sloveniji namenjeni tri zakoni: 

• Zakon o dohodnini določa, da se osnova za dohodnino zmanjša za plačane 
prostovoljne denarne prispevke in vrednost daril v naravi za humanitarne, kulturne, 
izobraževalne, znanstvene, raziskovalne, športne, ekološke in religiozne namene, 
kadar so izplačani osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organizirane za 
opravljanje takšnih dejavnosti, ter navedeni prispevki in darila izplačani invalidskim 
organizacijam, vendar največ do 3 % davčne osnove (ZDDPO-1, Ur. l. RS št. 40/2004, 
52. člen). 

• Zakon o davku na dodano vrednost v 26. členu (Ur. l. RS št. 21/2006) navaja 
dejavnosti, ki so v javnem interesu in so zato oproščene plačevanja DDV. Med drugim 
je v 8. točki tega člena oproščen plačila DDV »promet storitev in blaga, neposredno 
povezanega s temi storitvami, ki ga opravljajo politične, sindikalne, človekoljubne, 
dobrodelne, invalidske in podobne organizacije in ustanove svojim članom kot 
povračilo za članarino ter v skladu s predpisi, ki urejajo področje teh organizacij in v 
skladu s pravili teh organizacij, če ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju 
konkurence«. Prav tako je po 10. točki istega člena oproščen »promet storitev in blaga, 
ki ga opravijo osebe, katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV, če se ta promet 
opravlja v povezavi z zbiranjem denarnih sredstev, ki ga te organizacije organizirajo 
izključno za svojo lastno korist in ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju 
konkurence«.  

Organizacije, ki delujejo na področjih, ki so oproščena plačila DDV, vstopni DDV 
plačajo, vendar ga ne smejo odbiti, pri zaračunavanju svojih storitev pa davka ne 
smejo prikazati. Ravno tako kot davčni zavezanci morajo voditi zakonsko določene 
davčne evidence. 

• Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb po 9. členu ZDDPO-1 (Ur. l. RS št. 
40/2004) navaja subjekte, ki so oproščeni plačila davka od dobička in sicer so to 
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društva, verske skupnosti, javni in zasebni skladi ter druge organizacije in zavodi, 
ustanovljeni za ekološke, humanitarne, dobrodelne in druge neprofitne namene, razen 
za profitno dejavnost. Med prihodke iz neprofitne dejavnosti so uvrščene donacije, 
članarine, prihodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti organizacije, darila in 
prihodki iz javnih sredstev. Če društvo poleg nepridobitne dejavnosti opravlja še 
pridobitno dejavnost, je obravnavano isto kot vse ostale pravne osebe in mora za dobiček 
pridobitne dejavnosti plačati davek. Pri tem naj dodam, da se sponzorstvo smatra kot 
pridobitna dejavnost. 
V skladu s 52. členom ZDDPO-1 (Ur. l. RS št. 40/2004) istega zakona se pravni osebi 
kot odhodek oziroma davčno olajšavo prizna izplačilo za humanitarne, kulturne, 
zdravstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, ekološke in religiozne namene, ko je 
izplačano osebam, ki so v skladu s predpisi organizirane za opravljanje tovrstnih 
dejavnosti, vendar največ v višini 0,3 % ustvarjenih prihodkov.  

 
Davčna zakonodaja je za slovenske NVO nestimulativna, saj omejuje tako donacije pravnih 
kot tudi fizičnih oseb. Ker stroški donacij v nevladne namene niso davčno priznani odhodki, 
družbe nimajo spodbude, da bi donirale več sredstev. Da bi bila slovenska podjetja in 
posamezniki pripravljeni nameniti tem organizacijam več svojih sredstev, bi morale biti 
donacije v te namene priznane kot davčno priznani odhodki v precej večjem odstotku.  

2.4 Metode zbiranja sredstev 

Zbiranje sredstev je zelo težaven proces, saj zanj ne obstajajo točno določena pravila, temveč 
ga je potrebno prilagoditi posamezni organizaciji. Iskanje donatorjev, ki bodo podprli 
dejavnost organizacije brez da se jim ta prilagodi, je zelo dolgotrajna aktivnost, ki zahteva 
dobro zastavljen strateški plan in poznavanje okolja. Kljub aktivnemu iskanju pa so velikokrat 
pridobljena sredstva minimalna in nezadostna in organizacijo ohranjajo v nestabilnem 
položaju.  

V literaturi so najpogosteje navedene naslednje metode zbiranja sredstev: pisna prošnja, 
oglasi, dogodki, pošta, telefon, članarine, osebni stik, subvencije, zapuščine, prispevki 
zaposlenih, posojila, materialne podpore, oglasi, trženje in dogovori. Ledvinova (1997, str. 
18) je ustreznost teh metod pripisala tipičnim skupinam darovalcev, ki so fundacije, civilna 
združenja, podjetniki, proizvajalci in trgovske organizacije, vlada in državni organi ter 
posamezniki. Pri tem meni, da bolj kot je metoda osebna, bolj je učinkovita. Meni, da je 
osebni stik, ki sicer zahteva največ časa, v večini primerov še vedno najučinkovitejša metoda.  
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3 ANALIZA DELOVANJA PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA 
DRUŠTVA IZOLA 

3.1 Začetki gasilstva v Izoli  

Prostovoljno gasilsko društvo Izola (v nadaljevanju PGD Izola) je najstarejše gasilsko društvo 
v občini. Njegovi začetki segajo v leto 1926, ko je društvo opravljalo pomembno vlogo pri 
požarnem varovanju takratne občine Izola. Društvo je sprva preživelo zatirajoče delovanje 
fašizma, nato pa še Narodno osvobodilno vojno in se v prvih povojnih letih, leta 1954, na 
novo prerodilo v sodobno obliko gasilskega društva. Leta 2006 je društvo praznovalo 80 let 
delovanja na tem območju.  

3.2 Organiziranost gasilstva v občini Izola 

3.2.1 Sistemska organiziranost 

Gasilstvo v Sloveniji je organizirano v prostovoljnih in poklicnih gasilskih organizacijah. 
Prostovoljne gasilske organizacije so ustanovljene na osnovi zakona o društvih in so pravne 
osebe zasebnega prava. Način dela gasilskih organizacij je enoten za celotno Slovenijo in je 
opredeljen v Pravilih gasilske družbe, ki jih je sprejela Gasilska zveza (v nadaljevanju GZ) 
Slovenije. Ta pravila določajo, da mora imeti vsaka gasilska enota svoj teritorij delovanja. 
Vsa PGD in GZ, ki so registrirane kot društva na območju Republike Slovenije in želijo 
opravljati gasilsko dejavnost, morajo biti  člani GZ Slovenije in opravljati gasilsko dejavnost. 
Člani GZS lahko postanejo, če izpolnjujejo vse predpisane kadrovske, tehnične in druge 
pogoje, ki jih določajo predpisi o gasilstvu in požarnem varstvu, ter se zavežejo k plačevanju 
članarine. Osnovna merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot so določena glede na 
število prebivalcev, gostoto naselja, površino gozdov in drugo (ZGas-UPB1). Gasilska zveza 
Izola je tako v sklopu GZ Slovenija koordinacijski, povezovalni in predstavniški organ 
gasilstva v občini Izola. S slednjo ima na podlagi Odloka o varstvu pred požarom sklenjeno 
pogodbo za opravljanje povezovalnih funkcij javne gasilske službe (pogodba št. 222-3/01 z 
dne 17. 12. 2001). Gasilska zveza Izola pa ne opravlja operativnih del, temveč le 
organizacijsko pravne naloge. Operativne naloge so v občini Izola prepuščene dvema 
prostovoljnima gasilskima društvoma, PGD Izola in PGD Korte, ki sta združeni v GZ Izola.  
Obe PGD na podlagi Sklepa o izvajalcih javne gasilske službe na območju občine Izola in 
Odloka o varstvu pred požarom opravljata obvezno javno gasilsko službo in imata prav tako z 
občino sklenjeno tripartitno pogodbo (št. 222-3/09 z dne 21. 12. 2001) o opravljanju javne 
gasilske službe. Kot je določeno v pravilih GZ imata društvi točno določen teritorij delovanja.  

Organiziranost gasilskih dejavnosti v občini Izola je podobna kot drugje po Sloveniji. Način 
alarmiranja in obveščanja gasilskih enot v občini ter način posredovanja le-teh pri zaščiti, 
gašenju, reševanju in drugih oblikah pomoči je točno določen v operativnem načrtu gasilstva 
in Načrtu zaščite in reševanja v primeru nesreč na območju občine Izola. 

Za javno gasilsko službo je zelo pomembno in zakonsko določeno, da mora opravljati službo 
neprekinjeno oziroma na tak način, da se zagotovi zadostno operativno sposobnost gašenja in 



16 

 

reševanja ob požaru, naravni ali drugi nesreči. Na podlagi zakona mora biti v vsaki lokalni 
skupnosti organizirana osrednja gasilska enota, to je načeloma tista gasilska enota, ki je v 
občini najvišje kategorizirana. Ta mora biti na podlagi Uredbe o merilih za organiziranje, 
opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. 
l. RS, št. 22/99) sposobna oditi na intervencijo v roku pet minut od prejema poziva o požaru 
oziroma nesreči. Vendar ne PGD Izola kot enota III. kategorije1, ne PGD Korte kot enota I. 
kategorije ne izpolnjujeta tega pogoja. Da izpolni zgornjo obvezo, ima občina Izola sklenjeno 
dodatno še Pogodbo o zagotavljanju stalne pripravljenosti za varstvo pred požarom na 
območju občine Izola z Javnim zavodom – Gasilsko brigado Koper. Ta deluje kot enota VI. 
kategorije, je v celoti poklicna in ima kadrovske in tehnične zmožnosti za opravljanje 
neprekinjene operativne pripravljenosti. 

PGD ima določeno sestavo društva. Na čelu društva je predsednik, ki na podlagi odločitev 
upravnega odbora, ki zajema sedem članov, in nadzornega odbora, sestavljenega iz treh 
članov, vodi društvo kot celoto. Poleg predsednika je v društvu tudi poveljnik, ki je operativni 
vodja. 

3.2.2 Operativna organiziranost  

PGD Izola je kot del GZ Izola zadolžen za operativni del gasilske službe na določenem 
območju občine Izola. Društvo šteje preko 60 članov, med temi jih je približno 30 
usposobljenih operativnih članov. Da so naloge pri vsaki gasilski intervenciji opravljene v 
skladu z zakonom o gasilstvu, s pravili gasilske službe, s statutom zveze in društva ter 
ostalimi predpisi, je v PGD zadolžen operativni vodja oziroma poveljnik, ki ima primerno 
splošno izobrazbo.  

Za prevoz na intervencije PGD Izola premore naslednja sredstva: 

• TAM 150 BV, ki se uporablja predvsem za gašenje požarov v naravi, vozilo ima 
cisterno kapacitete 3400 litrov, 

• gasilsko vozilo Iveco Turbo HD Unijet (z gasilsko oznako GV-V1) za gašenje in z 
opremo za vse vrste požarov, 

• manjše gasilsko terensko vozilo Mitsubishi 200L z visokotlačno črpalko za gašenje 
gozdnih požarov. 

Vsak prostovoljni gasilec mora, v skladu s pravili gasilske službe, pri opravljanju operativnih 
nalog uporabljati osebno in zaščitno opremo. Kot obvezna osebna oprema sta predpisani 
gasilska uniforma in delovna obleka. Zaščitno opremo gasilci na intervencijah ob požaru 
oziroma drugih nesrečah uporabljajo za osebno varovanje.  

                                                 
1 Pri razvrščanju gasilskih organizacij obstaja sedem kategorij. PGD Izola je uvrščeno v najvišjo kategorijo, ki 
zajema le prostovoljne gasilske enote, brez poklicnega jedra. 
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3.3 Delovanje PGD Izola 

Prostovoljno gasilsko društvo Izola je humanitarna pravna oseba zasebnega prava in ni 
strankarska organizacija. Po klasifikaciji SKD je registrirano pod šifro 91.330 – dejavnost 
drugih organizacij. PGD Izola je prostovoljna mestna gasilska enota III. kategorije. Razen v 
izjemnih primerih se ne ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Vsi člani društva so prostovoljci, 
večinoma občani, ki želijo aktivno sodelovati pri razvoju gasilstva ter preventivni in 
operativni dejavnosti ob požarih in drugih nesrečah.  

Društvo deluje v skladu z več zakoni, med katerimi so najpogostejši (Srednjeročni plan 
razvoja varstva pred požarom Občine Izola do leta 2010, 2006, str. 3-4): 

• Zakon o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 71/93, 28/00) opredeljuje naloge, način organizacije 
in vrste gasilskih enot, organizacij ter vsebino javne gasilske službe. Po tem zakonu 
mora vsaka lokalna skupnost obvezno organizirati svojo javno gasilsko službo. 

• Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 13/93, 87/2001) med drugim 
opredeljuje dejavnost, ki jo opravljajo gasilske enote kot obvezno javno službo. V tem 
zakonu je tudi določen način financiranja varstva pred požarom in gasilstva. 

• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 64/94) 
opredeljuje splošne pojme zaščite, reševanja in pomoči. 

• Zakon o društvih ter drugi podzakonskimi akti in uredbe.  

Namen prostovoljnega gasilskega društva Izola je, da: 

• poveže čim več občanov zaradi zavarovanja ljudi in premoženja pred požarom in 
elementarnimi nesrečami, 

• sodeluje z organizacijami, ki se ukvarjajo s požarnim varstvom zaradi uresničevanja 
svojega poslanstva in jim pomaga pri izvrševanju njihovih nalog, 

• goji solidarnost, požrtvovalnost, nesebičnost in tovarištvo, 
• skrbi za vključevanje pionirjev in mladine v društvo, v krožku Mladi gasilec jih vzgaja 

v samostojne in zavedne člane društva ter predane gasilce.  

Gasilsko društvo svoje poslanstvo uresničuje predvsem na področju požarnega varstva ter 
širšem področju varstva pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami. Poleg tega pa opravlja 
še naslednje dejavnosti: 

• gašenje požarov, varovanje in reševanje ljudi in premoženja pri požarih, elementarnih 
in drugih nesrečah, 

• posvečanje nenehne pozornosti preventivnim nalogam in njihovemu izvajanju, 
• organiziranje predavanj za prebivalstvo, 
• izobraževanje svojih članov – pošiljanje v strokovne gasilske šole, na tečaje in 

seminarje, 
• sodelovanje z drugimi gasilskimi društvi in enotami pri elementarnih nesrečah in 

požarih, 
• vključevanje čim več prostovoljcev, še posebej pionirjev, mladine in žensk, 
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• servisiranje in preizkušanje opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požari, gasilske 
zaščite ter reševanje opreme, 

• pregledovanje in preizkušanje vodnih virov (hidranti, vodnjaki, potoki) za potrebe 
gašenja, 

• oskrba občanov s pitno vodo, 
• nudenje pomoči občanom in organizacijam, v sklopu gasilskih in varovalnih storitev, 
• sodelovanje na raznih prireditvah, organiziranje gasilskih veselic. 

3.3.1 Dejavnosti PGD Izola v letu 2007 

V spodnji tabeli lahko vidimo, koliko je bilo okvirno porabljenih delovnih ur za posamezne 
izvedene dejavnosti v letu 2007 in približno kakšen strošek bi te pomenile po ceniku Gasilske 
zveze (Cenik gasilskih storitev, 2007) v primeru neprostovoljnega dela. Te ure, ki bi v profitni 
organizaciji pomenile velik strošek, so člani društva opravljali prostovoljno. Največji strošek, 
ki ga je društvo imelo za izvajanje navedenih dejavnosti, je strošek goriva. Poraba goriva ni 
bila evidentirana po posameznih dejavnostih, iz tabele 3 na strani 22 pa je razviden strošek 
goriva v celem letu 2007. Ta znaša 3.218,19 €. 

Tabela 2: Porabljene ure in približna vrednost le-teh  za posamezne dejavnosti PGD Izola v letu 2007 

DEJAVNOST Delovne ure Približna cena 
na osebo 

Približna 
vrednost 

1. Intervencije2 1.567 ur Od 14,32 €/uro 22.439,44 € 

2. Dostava pitne vode 418 ur Ni ovrednotena  Ni ovrednotena 

3. Pranje parka 4 ure Cca 5,00 €/uro 20,00 € 

4. Varovanja2  120 ur Od 5,97 €/uro 716,40 € 

5. Izdajanje dovoljenj 208 ur Cca 4,50 €/uro 936,00 € 

6. Požarna straža2 1.332 ur Od 12,30 €/uro 16.383,60 € 

7. Izobraževanja in gasilske vaje2 50 ur/člana Ni ovrednotena Ni ovrednotena 

8. Solidarnost drugod2 100 ur Od 14,32 €/uro 1.432,00 € 

SKUPAJ2 3.799 ur  41.927,44 € 
 

Vir: Zapisnik občnega zbora PGD Izola, 2008. 

V letu 2007 so se v PGD Izola odpravili na 39 intervencij, 37 krat so z vozili izpeljali gašenje 
požarov, dvakrat so občanom priskočili na pomoč pri črpanju vode iz objektov. Pri požarih so 
porabili 85 m³ vode, uničili so kar nekaj opreme ter poškodovali dve vozili. Za te intervencije 
je bilo porabljenih 1567 delovnih ur. Po vsaki intervenciji je bilo potrebno v gasilskem domu 
pregledati opremo in vozila. Dva člana porabita za to delo v povprečju dve uri. Poškodovano 

                                                 
2 Navedeno je približno število ur. 
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opremo je bilo potrebno popraviti in po potrebi zamenjati. Občanom v zaledju Izole so z 
avtocisterno 137 krat pripeljali vodo. Skupno je bilo pripeljanih 411m³ vode. Pri prevozu so 
porabili 418 ur. Pred otvoritvijo parka Pietro Coppo so le-tega in njegovo okolico oprali. 
Porabili so 18m³ vode in 4 ure dela.  Gasilci PGD Izola so v letu 2007 požarno varovali osem 
večjih ter mnogo manjših prireditev v Izoli. Na vsakem večjem varovanju so bili prisotni z 
gasilskim vozilom in vsaj dvema operativnima gasilcema. Cena storitve bi bila po ceniku GZ 
precej visoka, vendar so te storitve opravili po zanemarljivi ceni v korist svoje občine. Vsako 
soboto sta dva člana društva dve uri izdajala dovoljenja za kurjenje v naravnem okolju. Za to 
je bilo v celem letu porabljenih 208 ur, izdanih je bilo 729 dovoljenj. Vsako soboto so bili v 
pripravljenosti za intervencijo štirje operativni gasilci, to v celem letu znaša 832 ur. 
Porabljene ure v primeru intervencij so bile obračunane zgoraj. V času razglašene požarne 
ogroženosti so operativci vsako soboto in nedeljo v dopoldanskem in popoldanskem času ter 
med tednom v popoldanskem času nadzirali svoj požarni okoliš. Točne evidence porabljenih 
ur pri požarni straži ni bilo evidentirane, okvirno naj bi bilo porabljenih okoli 500 ur.  V letu 
2007 so prostovoljci gasilskega društva Izola veliko časa posvetili tudi izobraževanju. V 
mesecu požarne varnosti so imeli za otroke izolskih vrtcev organiziran ogled gasilskega doma 
in vozil. Občanom Izole so ob dnevu odprtih vrat prikazali gasilsko opremo, gašenje jeklenke 
in posode z gorečim oljem. Izolskim tabornikom so na taborjenju na Vranskem prikazali 
gašenje plinske jeklenke in gašenje gozdnih požarov. V tem letu je kar 12 članov društva 
opravilo tečaj za gasilca, trije člani so opravili tečaj za nižjega gasilskega častnika, še trije pa 
tečaj za gasilskega častnika. PGD Izola se je tudi udeležilo dvo-dnevne gasilske vaje – 
“NEURJE 2007” , ki jo je organizirala GZ Izola. Za krožek “Mladi gasilec” pa so ob koncu 
šolskega leta organizirali tekmovanje. Društvo je otrokom in članom prijateljskega društva 
PGD Štjak omogočilo kratko letovanje v Izoli. Svojo solidarnost je društvo pokazalo tudi z 
udeležbo ob naravnih nesrečah v Železnikih in Bohinju. V Bohinju sta pomagala dva člana 
društva. V Železnikih so bili prisotni dva dni z osmimi gasilci.  

3.4 Problematika financiranja v PGD Izola 

Gasilski dom je bil zgrajen v šestdesetih letih in je lociran na Brkinski ulici 15 v Izoli. V 
gasilskem domu je operativna pisarna, večnamenska dvorana, sanitarije, garderobna soba za 
osebno zaščitno opremo, manjša sejna soba ter garažni prostori. Vse skupaj v tlorisu meri 
približno 160m2. Gasilski dom je dokaj dotrajan oziroma potreben temeljite prenove. Njegova 
sedanja vrednost je v celoti že odpisana. Oprema v domu je prav tako že zastarela in 
večinoma v celoti amortizirana. Prav tako je v celoti odpisana vrednost vozila TAM, ki je bilo 
kupljeno leta 1990. Tu naj dodam, da naj bi se gasilska vozila vsakih deset let zamenjala.  

Prostora za opravljanje gasilske službe je sicer dovolj. Največji problem pa predstavlja 
trenutna lokacija gasilskega doma. Dom je namreč lociran v območju strnjenega naselja, kjer 
ni možnosti širitve ali dograditve objektov. Dostop do garaž gasilskega doma je po ozkih 
enosmernih ulicah, kar je za široka gasilska vozila, ki morajo biti vedno v pripravljenosti 
velika težava.  
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Občina Izola že leta društvu obljublja nov gasilski dom. Začasno so člani sami želeli prenoviti 
dom. Dom so prepleskali z materiali, ki so jih dobili od sponzorjev, za silo so prenovili 
sanitarije, za večja dela pa je vedno premalo finančnih sredstev. Skromna finančna sredstva 
porabijo za ogromne stroške, ki so nujno potrebni – elektrika, voda, ogrevanje in seveda 
servisiranje in ohranjanje gasilske opreme. Poleg tega, se vsako leto za gasilce usposobijo 
novi člani, zaradi vedno novih nalog in specifičnosti gasilske službe pa se je pojavila potreba 
po množičnem usposabljanju tudi starih gasilcev, kar za društvo pomeni dodaten strošek. 
Posledično je potrebno novim operativnim gasilcem zagotoviti potrebno osebno in zaščitno 
opremo, ki so pogoj za udeležitev na intervenciji. Slednja je precej draga in mine kar nekaj 
časa preden nov član dobi svojo. Pri tem naj dodam, da ima kar nekaj članov v PGD Izola le 
del osebne opreme – delovno obleko, medtem, ko si zaščitno opremo izmenjujejo po potrebi.  

Za financiranje osnovne dejavnosti gasilskih enot je v Sloveniji zadolžena občina oziroma 
lokalna skupnost v višini, ki je določena z vsakokratnim proračunom ter v skladu z določili 
Zakona o javnih financah. Ta mora zagotoviti del investicijskih odhodkov, ki jih izkazujejo 
prostovoljna gasilska društva za nabavo osnovnih sredstev, sredstev za gradnjo objektov in 
prostorov za delovanje gasilstva ter druge opreme in so potrebni za izpolnitev določil uredbe 
o opremljanju. Kriti mora tudi vse dejanske stroške, ki so nujni za zagotovitev opravljanja 
javne gasilske službe: 

• stroške nabave osebne zaščitne in reševalne opreme operativnih gasilcev in opreme za 

varnost in zdravje pri delu (po uredbi o opremljanju), 

• stroške nabave sredstev za opazovanje, obveščanje in alarmiranje, 

• stroške izobraževanja in dopolnilnega usposabljanja pripadnikov gasilskih enot, 

• stroške za vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, 

• stroške povračila škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog 
gasilstva, 

• stroške povračila škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva, druge 
stroške za društvene dejavnosti v zvezi z opravljanjem javne gasilske službe (Odlok o 
varstvu pred požarom na območju občine Izola, 6. člen). 

V vsakokratnem proračunu so v programu »Civilne zaščite in protipožarne varnosti« 
navedena sredstva, ki so namenjena za  »pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in 
pomoč«, ki se deli na štiri dodatne postavke ter za »delovanje sistema za zaščito, reševanje in 
pomoč«, ki se deli na »financiranje gasilskih društev« in »financiranje gasilske brigade«. 
Sredstva se različno razdelijo glede na vsakokratne potrebe. Eden izmed parametrov za 
določanje potrebe po finančnih sredstvih je število dejanskih požarov v občini. Ta kriterij ni 
najbolj primeren, saj tu niso upoštevani s preventivnimi nalogami preprečeni požari.  

V 60. členu Zakona o varstvu pred požarom je definirano, da lahko lokalna skupnost 
pridobiva del požarne takse in druge dohodke ter uvede požarni davek. Ta sredstva bi se lahko 
v skladu z zakonom porabila za financiranje gasilske zaščitne in reševalne opreme ter za 
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izobraževanje in usposabljanje gasilcev. Občina Izola nima še uvedenega takega davka, ki bi 
pomenil dodatna finančna sredstva. Ta posebni požarni davek oz. prispevek za požarno 
varstvo bi lahko plačevale organizacije, ki zaradi njihove dejavnosti povzročajo višjo stopnjo 
požarne ogroženosti.  

3.5 Analiza finančnega poslovanja PGD Izola 

Za PGD Izola je značilen model dominacije državnega financiranja. Poleg občinskih 
prihodkov pa del sredstev društva predstavljajo tudi sredstva zbrana s prostovoljnim delom na 
raznih prireditvah in tudi s pridobitno dejavnostjo.  

V svojem diplomskem delu sem zaradi lažje dostopnosti zajela podatke iz leta 2007 in jih 
primerjala z letom 2006, saj v času, ko sem začela analizirati podatke, PGD ni še zaključilo 
poslovnega leta 2008.  

Društvo vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva. Prihodki od pridobitne 
in nepridobitne dejavnosti se vodijo ločeno. Društvo nima dolgoročnih rezervacij, nima 
nobenih zalog, osnovnih sredstev in zunajbilančnih evidenc. Prav tako nima neporavnanih 
terjatev ter obveznosti, saj se te poravnavajo tekoče. Ker nima zaposlenih članov, nima niti 
stroškov dela.  

V letu 2007 je društvo beležilo 12.557 € prihodkov od dejavnosti, kar je 1.715 € manj kot v 
letu prej (14.272 € prihodkov v letu 2006). Od tega so dotacije iz proračunskih in drugih 
javnih sredstev v letu 2006 pomenile večino prihodkov, kar 13.266 € (92,95 %). Ostale 
prihodke so društvu prinesle članarine in prispevki članov, s pridobitno dejavnostjo pa se 
društvo ni ukvarjalo, saj ni v tolikšni meri čutilo te potrebe. Dotacije iz proračunskih in drugih 
javnih sredstev pa so se v naslednjem letu bistveno zmanjšale. V letu 2007 so te znašale le 
8.297 € oziroma 58,98 % vseh prihodkov (glej tabelo 3 na naslednji strani). Iz občinskega 
proračuna je razvidno, da je bilo v tem letu več sredstev namenjenih Gasilski brigadi, 
posledično so GZ Izola in PGD-i dobili manj sredstev. Drugi razlog pa je tudi nekajmesečna 
nelikvidnost občine Izola.  

Društvo je sicer imelo prihranjena sredstva iz prejšnjega poslovnega leta, kljub temu pa je 
bilo primorano iskati sredstva tudi drugje. Tako se je začelo ukvarjati z različnimi 
pridobitnimi dejavnostmi. Prodaja storitev je v društvo prinesla kar 30,29 % vseh prihodkov. 
Kot pridobitne storitve se smatrajo varovanja na raznih prireditvah, oddajanje prostorov 
gasilskega doma, oskrba občanov s pitno vodo, prodaja srečk srečelova na Ribiškem 
prazniku. Odhodki iz dejavnosti so v obeh letih presegali prihodke. Leta 2006 so znašali 
14.601 €, nekoliko nižji so bili leta 2007 (tabela 3 na naslednji strani), in sicer 13.238 €. 
Odhodke so v letu 2007 društvu predstavljale naslednje storitve: vodarina, električna energija, 
telefon, gorivo, zavarovalne premije, odvoz smeti, gradivo in literatura, vzdrževanje in 
tehnični pregledi vozil, zaščitna obleka, bančni stroški, potrošni material ter drugi materialni 
stroški. 
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Tabela 3: Prihodki in odhodki PGD Izola v letu 2007 

 PRIHODKI PRIHODKI ODHODKI  ODHODKI  

1. Saldo na dan 31.12.2006 1.508,32 € 10,72 %   

2. Dotacija iz proračuna - 
OBČINA IZOLA 

8.296,62 € 
58,98 %

  

3. Plačilo storitev 4.260,46 € 30,29 %   

4. Obresti pozitivnega stanja 2,26 € 0,02 %   

5. Vodarina   1.104,54 € 8,34 %

6. Električna energija  1.032,80 € 7,80 %

7. Telefon  941,87 € 7,11 %

8. Gorivo  3.218,19 € 24,31 %

9. Zavarovalne premije  1.326,67 € 10,02 %

10. Odvoz smeti  73,48 € 0,56 %

11. Drugi stroški (mat. stroški, 
potr.material,..)  

 2.729,82 € 20,62 %

12. Gradivo - literatura  74,89 € 0,57 %

13. Vzdrževanje ter tehnični 
pregledi vozil 

 266,20 € 2,01 %

14. Zaščitna obleka  2.228,93 € 16,84 %

15. Bančni stroški  241,09 € 1,82 %

SKUPAJ: 14.067,66 € 100,00 % 13.238,48 € 100,00 %

Vir: Zapisnik občnega zbora PGD Izola, 2008. 

Od celotnih odhodkov, so odhodki za pridobitno dejavnost v letu 2007 znašali 4.500 € (33,99 
%). Odhodki iz pridobitne dejavnosti so tisti odhodki, ki so neposredno povezani s 
pridobitnimi storitvami, v glavnem so to stroški goriva pri prevozu pitne vode ter na poti na 
varovanja ter stroški elektrike in vode pri oddaji gasilskega doma.  

3.6 Pomen človeških virov v PGD 

Prostovoljno delo je pomemben dejavnik pri delovanju NVO, saj znižuje stroške poslovanja 
NVO na eni strani in na drugi strani omogoča posameznikom, da se priključijo skupini z 
istimi interesi in počnejo kar jih veseli. Kot rečeno PGD Izola nima zaposlenega kadra, saj si 
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tega tudi ne more finančno privoščiti, ima pa včlanjenih 65 prostovoljcev. Za to, da se 
prostovoljci priključujejo in ostajajo v društvu, pa mora le-to nekaj narediti v zameno. Pri tem 
so zelo pomembni osebni odnosi, sposobnost komunikacije in timskega dela, ki človeka 
privabijo.  

Trunk Širca (1998, str. 99) je navedla tri razloge, zakaj se ljudje vključujejo v prostovoljno 
delo:  

• Nesebični (altruistični): gre za povečevanje koristi drugih ljudi zaradi etičnega, 
verskega ali drugega prepričanja. Ti prostovoljci so dragoceni za nepridobitno 
organizacijo, vendar so lahko enostranski. 

• Osebni (egoistični): gre za zadovoljevanje potreb po varnosti, socialnem priznanju in 
samouresničevanju, obsegajo vključevanje v družbene dejavnosti, pridobivanje 
statusa, dostop v poslovne kroge in izrabo prostega časa. Prostovoljec pridobi znanje, 
izkušnje, zadovoljstvo. 

• Menjalni: prostovoljcu lahko prinesejo posredne koristi, med katere sodijo 
informacije in vpliv, vključenost v dejavnost in odločanje.  

Iz pogovora s člani PGD Izola je razvidno, da so večinoma tu iz osebnih razlogov vendar že 
dejstvo, da gre za prostovoljno gasilsko društvo, zahteva nesebične razloge, saj je društvo 
ustanovljeno z namenom pomagati ostalim in biti koristen. Poleg želje, da bi delali v dobro 
družbe, člani prihajajo sem tudi, da v družbi preživijo svoj prosti čas. Da jih to veseli, se da 
razbrati tudi po tem, da po sestankih ostanejo še naprej v gasilskem domu in marsikaj 
postorijo, od tega, da pospravljajo dom ali pa le poklepetajo. Zdaj že nekdanji predsednik 
društva, Andrej Komel, je povedal, da so se v zadnjem času razmere precej spremenile. 
Pridobivanje novih članov postaja težavno, vse manj je mladih, ki bi bili pripravljeni 
sodelovati pri prostovoljnem delu. Z načinom življenja, ki ga danes živimo, imajo ljudje vse 
manj časa in volje, da bi se še dodatno lotili prostovoljstva. Z namenom, da bi pokazali 
svojim članom hvaležnost in da bi utrdili vezi med njimi in jih še dodatno motivirali, so v 
društvu včasih organizirali izobraževalne vikende, razne izlete ali piknike, žal pa je zaradi 
finančnih težav tega vsako leto manj. Komel pravi, da se finančno stisko vedno bolj čuti in da 
je ta v društvo privedla marsikatero napetost in prepir. Posledično v društvu ni več tiste 
sproščenosti in volje kot enkrat, člani se vse manj družijo, mnogi so se oddaljili ali celo 
zapustili društvo.  

SKLEP 

Nevladne organizacije so se začele množično razvijati na področjih, kjer vladni sektor ni v 
zadostni meri zadovoljil človekovih potreb. Kot del civilne družbe so sicer ločene od države, 
po drugi strani pa so od nje finančno odvisne. Čeprav imajo v zadnjem času vse večji pomen 
in njihovo število stalno narašča, pa je ta sektor v Sloveniji še dokaj nerazvit, kar se kaže 
predvsem v nizkih dohodkih in kadru, ki večinoma temelji na prostovoljcih. Najpogosteje se 
pojavljajo v obliki društev. 
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Finančni položaj nevladnega sektorja v Sloveniji ni zavidanja vreden. Ne preveč stimulativna 
davčna politika, pravni okvirji, neustrezna izobrazba ter neizkušenost neprofesionalnega 
kadra, skromne dotacije države, pomanjkanje znanja za samofinanciranje in za pečat še 
današnja svetovna recesija so najpogostejši dejavniki, ki niso preveč naklonjeni finančni 
stabilnosti organizacij. Te so se znašle v situaciji, ko se morajo čim več same angažirati in si 
poiskati potrebna finančna sredstva. Pridobivanje sredstev pa organizacijam povzroča mnogo 
preglavic. Med različnimi modeli je najbolje, da izberejo takega, ki jim bo prinašal prihodke 
iz čim več različnih virov. Slovenske NVO so zelo naklonjene modelu dominacije državnega 
financiranja, vendar počasi prihaja vse bolj v veljavo model stabilnega financiranja, ki zajema 
več različnih virov. S tem razlogom se organizacije vse pogosteje ukvarjajo z različnimi 
podpornimi profitnimi dejavnostmi in ne samo glavno neprofitno. 

Gasilska društva so tip organizacij, v katerih člani delajo, gasijo, rešujejo ali kakorkoli 
drugače pomagajo v duhu prostovoljne pomoči. So nujno potrebna gasilska služba vsake 
lokalne skupnosti in predstavljajo nosilni steber varstva pred požarom ter druge zaščite in 
reševanja ob nesrečah. Gasilci izvajajo vse zahtevnejše intervencije, za katere sta potrebna 
dobra opremljenost in ustrezno strokovno znanje. Pri tem so marsikdaj izpostavljeni 
nevarnostim pa vendar je njihovo delo podcenjeno.  

Kot primer pomanjkljivega financiranja NVO sem navedla PGD Izola. To opravlja javno 
gasilsko službo v občini Izola, zato ga je občina dolžna financirati vsaj do mere, da pokrije 
nujne stroške, ki nastajajo pri opravljanju svoje dolžnosti. Svojo obveznost občina sicer 
izpolnjuje, toda namenjeni proračun je vse nižji. Društvo je za normalno delovanje primorano 
iskati finančna sredstva tudi drugje, predvsem v samofinanciranju. S pridobljenimi sredstvi si 
uspe pokrivati redne stroške poslovanja ter manjša nujna popravila. Primanjkuje pa sredstev 
za večje investicije. Tako je dotrajan gasilski dom z vsakim letom v slabšem stanju, privoščijo 
si lahko le najnujnejšo gasilsko opremo, ki je ni nikoli dovolj, potrebovali bi vsaj eno novo 
gasilsko vozilo in nenazadnje jim primanjkuje tudi vložkov v človeški kapital.   

Glede na pomen in vlogo, ki jo imajo tovrstne organizacije v družbi, so deležne premalo 
podpore in finančne pomoči, ki sta nujno potrebni za dolgoročni obstoj in razvoj. Država in 
ljudje nasploh se premalo zavedamo pomembnosti tega sektorja in s tem tvegamo njihovo 
izgubo.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Izkaz poslovnega izida 

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA 
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2007 

v EUR (brez centov) 

Priporočeni 
konto  Postavka  Oznaka 

za AOP 

ZNESEK -
SKUPAJ -
Tekočega 

leta 

ZNESEK -
SKUPAJ -

Prejšnjega 
leta  

ZNESEK -OD 
TEGA: iz 

opravljanja 
pridobitne 
dejavnosti 
Tekočega 

leta 

ZNESEK -OD 
TEGA: iz 

opravljanja 
pridobitne 
dejavnosti 
Prejšnjega 

leta 

1  2  3  4 5  6 7 

70  1. Prihodki od dejavnosti (051 do 058)  050  12.557 14.272  4.260 0 

 a) dotacije iz Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v 
Republiki Sloveniji  

051  0 0  0 0 

 b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih 
sredstev  052  8.297 13.266 0 0 

 c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in 
ustanov  053  0 0  0 0 

 č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb  054  0 0  0 0 

 d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih 
programov  055  0 0  0 0 

 e) članarine in prispevki članov  056  0 1.006 0 0 

 f) prihodki od prodaje trgovskega blaga, 
storitev in proizvodov  057 4.260 0 4.260 0 

 g) ostali prihodki od dejavnosti  058  0 0  0 0 

 2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje  059  0 0  0 0 

 3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje  060  0 0  0 0 

75  4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 061  0 0  0 0 

 5. Donosi od dejavnosti (050+059-060+061)  062  12.557 14.272 4.260 0 

40  6. Stroški porabljenega materiala in prodanega 
trgovskega blaga (064-065+066)  063  7.659 3.451  4.500 0 

 a) Nabavna vrednost nabavljenega materiala 
in trgovskega blaga  064  7.659 3.451  4.500 0 

 b) Povečanje vrednosti zalog materiala in 
trgovskega blaga  065  0 0  0 0 

 c) Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in 
trgovskega blaga  066  0 0  0 0 
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41  7. Stroški storitev  067  5.579 11.150 0 0 

42  8. Stroški dela  068  0 0  0  0 

43  9. Dotacije drugim pravnim osebam  069  0 0  0  0 

44, 45  10. Odpisi vrednosti  070  0 0 0 0 

46  11. Drugi odhodki iz dejavnosti  071  0 0 0 0 

 11.a Skupaj odhodki iz dejavnosti 
(063+067+068+069+070+071)  072  13.238 14.601 4.500 0 

73  12. Finančni prihodki  073  2 4 0 0 

47  13. Finančni odhodki  074  0 0 0 0 

74  14. Drugi prihodki  075  0 0 0  0 

48  15. Drugi odhodki  076  0 0 0 0 

del 81  16. Davek od dohodkov  077  0 0 0 0 

del 81  17. Odloženi davki  078  0 0  0  0 

del 81  18. Presežek prihodkov (062-072+073-
074+075076-077-078)  079  0 0 0 0 

83  19. Presežek odhodkov (072-062-073+074-
075+076+077+078)  080  679 325  0  0 

 20. Kritje odhodkov obravnavanega 
obračunskega obdobja iz presežka prihodkov iz 
prejšnjih obračunskih obdobij  

081  0 0  0  0 

 *POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA 
PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM 
OBDOBJU (na dve decimalki)  

082  0,00 0,00  0,00  0,00 

 **ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA  083  12 12  12  0 
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Priloga 2:  Sklep o izvajalcih javne gasilske službe na območju občine Izola 

 

 
 

 
 

SKLEP o izvajalcih javne gasilske službe na območju občine Izola 

 

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA 
ŽUPANJA

Številka: 222-2/01 
Datum: 26.10.2001  

Na podlagi določil Zakona o gasilstvu (Uradni list RS št. 71/93 in 28/00), določil Zakona o 
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), Uredbe o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS št. 22/99) ter 4. člena 
Odloka o varstvu pred požarom na območju občine Izola (Uradne objave občine Izola, št. 
16/01) izdajam naslednji    

(1) Organizaciji, ki opravljajo javno gasilsko službo na območju občine Izola sta:  
 1. Prostovoljno gasilsko društvo IZOLA (v nadaljevanju: PGD Izola) in  
 2. Prostovoljno gasilsko društvo KORTE (v nadaljevanju: PGD Korte).  

(2) Posamezno prostovoljno gasilsko društvo izvaja naloge javne gasilske službe na 
svojem teritorialnem območju oz. požarnem okoiišu, kjer je krajevno pristojen, in sicer:  

1. PGD Izola je krajevno pristojen na območju:  
 KS Staro mesto,  
 KS Haliaetum,  
 KS Jagodje - Dobrava,  
 KS Livade ter  
- del KS Korte (območje naselij in zaselkov Baredi, Šared,).  

2. PGD Korte je krajevno pristojen na območju:  
-KS Korte (območje naselij in zaselkov Malija, Cetore, Morgani, Korte, Medoši).  

II.  

 (1) PGD Izola se na podlagi požarne razvrstitve naselja kategorizira v III. kategorijo, kar 
PGD Izola razvršča v vrsto Prostovoljnega gasilskega društva.  
 
(2) PGD Korte se na podlagi požarne razvrstitve naselja kategorizira v I. kategorijo, kar 
PGD Korte razvršča v vrsto Prostovoljnega gasilskega društva.  
 
(3) Prostovoljni gasilski društvi morata biti opremljeni in usposobljeni v skladu z merili, ki 
jih določa Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč (Uradni list RS št. 22/99) za posamezno stopnjo kategorije.  

 
I.  

Sončno nabrežje št. 8, 6310 
IZOLA tel. 05/660-01-00 Fax 

05/660-01-10  
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 OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA 
ŽUPANJA 

III.  

 
(1) S tem sklepom prenehajo veljati vsi predhodni sklepi, ki se nanašajo na kategorizacijo 
in določitev območja delovanja prostovoljnih gasilskih društev na območju občine Izola.  
 

IV. 
 

(1) Sestavni del tega sklepa je karta občine Izola z vrisanim območjem krajevne 
pristojnosti posameznega prostovoljnega gasilskega društva.  
 

V. 
 

(1) Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o varstvu pred požarom na območju 
občine Izola (Uradne objave občine Izola, št. 16/01).  

Županja  

Breda PEČAN  

Sončno nabrežje št. 8, 6310 
IZOLA tel. 05/660-01-00 Fax 
05/660-01-10 


