Na podlagi 9. člena Pravil Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike z dne 18.10.2007 je
po predhodnem sprejemu na seji uprave Fundacije z dne 13.6.2008, nadzorni odbor Fundacije
na svoji 2/2008 redni seji, dne 17.6.2008 sprejel
PRAVILNIK
o vsebini, obliki in načinu vodenja evidenc in registra nevladnih organizacij,
donatorjev in deležnikov Fundacije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino, obliko in način vodenja evidenc in registra nevladnih
organizacij, registra donatorjev in evidenc deležnikov Fundacije Vincenca Drakslerja za
odvisnike (v nadaljevanju: Fundacije) ter tehnične pogoje za dostop do podatkov, vpisanih v
evidenco ali register.
2. člen
Status nevladnih organizacij imajo društva, zasebni zavodi in ustanove, ki imajo sedež
delovanja v Republiki Sloveniji.
Nevladne organizacije, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, imajo status nevladne
organizacije v skladu z ureditvijo, ki jo imajo v državi, iz katere izhajajo.
3. člen
Status deležnikov Fundacije imajo lokalne skupnosti, državne institucije, javni zavodi in
podjetja, zasebna podjetja in samostojni podjetniki, fizične osebe in drugi partnerji Fundacije
iz Slovenije in tujine, ki na kakršenkoli način prispevajo k dobrobiti delovanja in razvoja
Fundacije in njene dejavnosti.
4. člen
Status donatorja Fundacije pridobijo fizične in pravne osebe, ki namenijo za delovanje
Fundacije in njene programe donatorska sredstva.
5. člen
Skupina nevladne organizacije in deležniki sta glavni skupini. V skladu s tem pravilnikom se
delita na podskupine. Donatorji so podskupina.
6. člen
Vse izjave, ki jih uvaja ta pravilnik, veljajo za veljavne, če so dostavljene na sedež Fundacije
pisno s podpisom zastopnika in žigom ali po elektronski pošti na uradni elektronski naslov
Fundacije, ki je javno objavljen na spletni strani Fundacije.
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II. EVIDENCE NEVLADNIH ORGANIZACIJ, DELEŽNIKOV IN DONATORJEV
7. člen
V evidenco nevladnih organizacij so vpisane nevladne organizacije iz statistične regije
Gorenjska avtomatično glede na posredovane javne podatke iz posameznih Upravnih enot na
Gorenjskem. Podatki upravnih enot na Gorenjskem se praviloma obnovijo enkrat letno, in
sicer najkasneje do konca meseca julija v tekočem letu. Nevladne organizacije iz ostalih
področij so v evidenco zavedene glede na interes Fundacije. Minimalni podatki za vpis v
evidenco nevladnih organizacij so: naziv nevladne organizacije ter naslov ali telefon/mobilni
telefon ali elektronski naslov.
Za nevladne organizacije, vpisane v evidence, se uporabljajo enake podskupine kot jih določa
pravilnik v 13. členu za nevladne organizacije, vpisane v register nevladnih organizacij.
8. člen
Pravne in fizične osebe, ki jih Fundacija prepozna kot deležnike, jih vpiše v svojo evidenco
deležnikov. Minimalni podatki za vpis v evidenco deležnikov so: naziv/ime deležnika ter
naslov ali telefon/mobilni telefon ali elektronski naslov. Deležniki se razvrščajo v podskupine
glede na status deležnika. Podskupine določi Uprava Fundacije.
9. člen
V evidenco donatorjev Fundacije so vpisane fizične in pravne osebe, ki namenijo za
delovanje Fundacije in njene programe donatorska sredstva. Minimalni podatki za vpis v
evidenco donatorjev so: naziv/ime donatorja ter naslov ali telefon/mobilni telefon ali
elektronski naslov.
III. REGISTER NEVLADNIH ORGANIZACIJ
10. člen
V register nevladnih organizacij so lahko vpisane vse nevladne organizacije na Gorenjskem,
obvezno pa morajo biti vpisane tiste, ki so zaprosile za sofinanciranje svojih programov s
strani Fundacije.
Register nevladnih organizacij sestavlja registrska knjiga nevladnih organizacij, baza
podatkov nevladnih organizacij in zbirka listin nevladnih organizacij. V registrsko knjigo se
vpisujejo podatki o dejstvih, za katera ta pravilnik določa, da se vpišejo v register podatkov.
Listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v registrsko knjigo in bazo podatkov, se
vložijo v fizični in elektronski obliki v pisarni Uprave Fundacije.
Nevladne organizacije s podpisom izjave dovoljujejo vpis v register nevladnih organizacij ter
javno objavo podatkov, ki se zbirajo za potrebe registra. Vsaka nevladna organizacija ima
možnost preklica javne objave podatkov o nevladni organizaciji in namenu njenega delovanja
s pisno izjavo. Prav tako lahko vsaka nevladna organizacija s pisno izjavo zahteva izbris iz
registra nevladnih organizacij Fundacije.
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11. člen
V registrsko knjigo nevladnih organizacij se vpišejo naslednji podatki:
- zaporedna številka vpisa v register (registrska številka);
- naziv nevladne organizacije;
- skrajšano ime nevladne organizacije ali kratica.
V bazo podatkov nevladnih organizacij se vpišejo naslednji podatki:
1. Osnovni podatki:
- ime in naziv nevladne organizacije;
- skrajšano ime nevladne organizacije ali kratica;
- ulica in kraj sedeža ali prebivališča;
- telefonska številka, številka faxa, naslov el. pošte, naslov spletne strani;
- pravni status;
- matična številka;
- davčna številka;
- naziv in sedež banke ter št. TRR;
- leto ustanovitve;
- število članov;
- ime in priimek ter položaj osebe, pooblaščene za zastopanje.
Spremembe podatkov se v registrsko knjigo vpisujejo tako, da se nadomestijo prej vpisani
podatki. Podatke o prejšnjih vpisih je mogoče pregledovati v skladu s predpisi o varstvu
osebnih podatkov. Rok za objavo sprememb je 30 dni po nastali spremembi, ki jih je potrebno
javiti Upravi Fundacije s kopijo listine.
2. Podatki o področju dela:
- kratek opis dejavnosti;
- geografsko območje delovanja;
- področja dela, ki jih pokriva nevladna organizacija in šifra podskupine
12. člen
V zbirki listin registra nevladnih organizacij se listine vodijo posebej za vsak subjekt vpisa v
posebnem obdobju, ki se označi z zaporedno številko vpisa v register (registrska številka) oz.
evidenco. Zbirke listin se vodijo tudi v elektronski obliki.
13. člen
Nevladne organizacije se za analitične in statistične potrebe razvrščajo v podskupine glede na
vrsto nevladne organizacije.
Nevladne organizacije se razvrščajo na podlagi namena ustanovitve ter ciljev in nalog,
določenih v temeljnem aktu, tako, da se jim določi šifra podskupine.
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14. člen
Nevladne organizacije se razvrščajo v naslednje podskupine:
Šifra Podskupina
0100 ŠPORTNE IN REKREATIVNE NEVLADNE ORGANIZACIJA
V skupino 0100 – športna in rekreativna nevladna organizacija se razvrščajo vse nevladne
organizacije s področja tekmovalnega in rekreativnega športa, rekreacije oziroma miselnih
športov (npr. šah, bridž, go) in drugih, s fizično aktivnostjo povezanih dejavnosti, z namenom
sprostitve ter ohranjanja zdravja in moči (npr. biljard, paint-ball, body-building, orientacija,
preživetje v naravi in druge dejavnosti).
0200 NEVLADNE ORGANIZACIJE ZA POMOČ LJUDEM
V skupino 0200 – nevladne organizacije za pomoč ljudem se razvrščajo vse nevladne
organizacije, katerih namen oziroma cilji delovanja so humanitarni, dobrodelni ali drugače
namenjeni ljudem, potrebnim materialne ali nematerialne pomoči oziroma samopomoči,
zaradi materialne oziroma duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ali drugih
podobnih razlogov. V to skupino se ob izpolnjevanju splošnih kriterijev razvrščajo tudi
dejavnosti za pomoč v stiski – SOS telefoni, dejanvosti rejnikov in posvojiteljev, dejavnosti
za krajevno samopomoč, razen strojnih združenj, dejavnosti, namenjena preventivi na teh
področjih, in druga podobna društva.
0300 KULTURNE IN UMETNIŠKE NEVLADNE ORGANIZACIJE
V skupino 0300 – kulturne in umetniške nevladne organizacije se razvrščajo vse nevladne
organizacije, katerih namen oziroma cilji delovanja so ustvarjanje, poustvarjanje in
posredovanje del estetske vrednosti vseh zvrsti. V to skupino se ne razvrščajo nevladne
organizacije s področja ljubiteljev kulture in umetnosti oziroma oboževalcev izvajalcev.
0400 ZNANSTVENO RAZISKOVALNE, IZOBRAŽEVALNE, STROKOVNE IN
POKLICNE NEVLADNE ORGANIZACIJE
V skupino 0400 – znanstvenoraziskovalne, izobraževalne, strokovne in poklicne nevladne
organizacije se razvrščajo vse nevladne organizacije, katerih namen oziroma cilji delovanja so
razvoj znanosti oziroma stroke in popularizacija njihovih dosežkov ter vzgoja, izobraževanje
in usposabljanje na različnih področjih, razen vzgoje in izobraževanja na področju mejnih
ved.
V to skupino se razvrščajo samo tiste poklicne nevladne organizacije, katerih namen oziroma
cilji delovanja izpolnjujejo pogoje te skupine. Prav tako se v to skupino razvrščajo tudi
nevladne organizacije gospodarskih rejcev živali in pridelovalcev industrijskih in drugih
rastlin (nevladne organizacije za razvoj kmetijstva).
0500 NEVLADNE ORGANIZACIJE ZA VARSTVO OKOLJA, GOJITEV IN VZREJO
ŽIVALI IN RASTLIN
V skupino 0500 – nevladne organizacije za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin se
razvrščajo vse nevladne organizacije, katerih namen in cilji delovanja so proučevanje,
ohranjanje in varstvo narave oziroma okolja, vključno z ekologijo, lov, gojitev prosto živečih
živali in čebel ali ljubiteljska vzreja živali (kinološka, felinološka, ornitološka, društva drugih
ljubiteljskih rejcev živali ter druge podobne nevladne organizacije), preprečevanje nasilja nad
živalmi ter gojitev ali nabiranje rastlin (vrtičkarji, drugih ljubiteljskih gojiteljev rastlin,
zeliščarjev in podobno…).
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0600 STANOVSKA NEVLADNE ORGANIZACIJE
V skupino 0600 – stanovske nevladne organizacije se razvrščajo vse nevladne organizacije,
katerih namen oziroma cilji delovanja so povezovanje, druženje in uveljavljanje interesov
ljudi istega stanu oziroma poklica.
0700 NEVLADNE ORGANIZACIJE ZA RAZVOJ KRAJA
V skupino 0700 – nevladne organizacije za razvoj kraja se razvrščajo vse nevladne
organizacije, katerih namen oziroma cilji delovanja so kulturni in ekonomski razvoj
določenega kraja oziroma območja, urejanje krajine ter ohranjanje kulturne dediščine. V to
skupino se ob izpolnjevanju splošnih kriterijev razvrščajo tudi nevladne organizacije, ki se
ukvarjajo z muzejsko dejavnostjo.
0800 NACIONALNE IN POLITIČNE NEVLADNE ORGANIZACIJE
V skupino 0800 – nacionalne in politične nevladne organizacije se razvrščajo vse nevladne
organizacije, katerih namen oziroma cilji delovanja so ohranjanje in razvijanje nacionalne
zavesti, oblikovanje, širjenje in uveljavljanje političnih in drugih idej oziroma stališč o
vprašanjih javnega ali skupnega pomena, varstvo človekovih pravic, vključno z varstvom
potrošnikov ter razvijanje mednarodnega povezovanja in sodelovanja. V to skupino se
razvrščajo tudi nevladne organizacije, ki razvijajo kulturno, športno ali drugo dejavnost, če
njihovi cilji oziroma nameni izpolnjujejo kriterije te skupine (nacionalne nevladne
orgnizacije).
0900 NEVLADNE ORGANIZACIJE ZA DUHOVNO ŽIVLJENJE
V skupino 0900 – nevladne organizacije za duhovno življenje se razvrščajo vse nevladne
organizacije, katerih namen oziroma cilji delovanja so poglabljanje in utrjevanje vere,
duhovni razvoj ljudi (teozofska dejavnosti, dejavnosti za meditacijo, dejavnosti joge in druge
podobne dejavnosti), osveščanje in spodbujanje za večjo kakovost življenja (zdrava prehrana,
medsebojni odnosi, naturizem in druga podobna področja dejavnosti oziroma gibanja) ter
razvoj ali uporaba mejnih ved (radiestezija, bioenergetika, astrologija, numerologija, tai – chi
in druge podobne dejavnosti).
9900 OSTALE NEVLADNE ORGANIZACIJE
V skupino 9900 – ostale nevladne organizacije se razvrščajo vse nevladne organizacije,
katerih namen oziroma cilji delovanja so hobiji in druga organizirana izraba prostega časa ter
nevladne organizacije, ki jih ni mogoče razvrstiti v nobeno drugo podskupino, določeno s tem
pravilnikom. V to skupino se ob izpolnjevanju splošnih kriterijev razvrščajo tudi ljubiteljske
in navijaške nevladne organizacije ter druge podobne nevladne organizacije.

IV. REGISTER DONATORJEV
15. člen
V register donatorjev so lahko vpisane fizične in pravne osebe, ki namenijo za delovanje
Fundacije in njene programe donatorska sredstva.
Donatorji s podpisom izjave dovoljujejo vpis v register donatorjev ter javno objavo podatkov,
ki se zbirajo za potrebe registra. Vsak donator ima možnost preklica javne objave podatkov o
donatorju, namenu donacije in višine donacije s pisno izjavo. Prav tako lahko vsak donator s
pisno izjavo zahteva izbris iz registra donatorjev Fundacije
.
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16. člen
Register donatorjev sestavlja registrska knjiga donatorjev, baza podatkov donatorjev in zbirka
listin donatorjev. V registrsko knjigo se vpisujejo podatki o dejstvih, za katera ta pravilnik
določa, da se vpišejo v register podatkov. Listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v
registrsko knjigo in bazo podatkov, se vložijo v fizični in elektronski obliki v pisarni Uprave
Fundacije.
17. člen
V registrsko knjigo donatorjev se vpišejo naslednji podatki:
-

zaporedna številka vpisa v register (registrska številka);
naziv donatorja;
skrajšano ime donatorja ali kratica.

V bazo podatkov donatorjev se vpišejo naslednji podatki:
-

ime in naziv donatorja;
skrajšano ime donatorja ali kratica;
ulica in kraj sedeža ali prebivališča;
telefonska številka ali številka faxa ali naslov elektronske pošte ali naslov spletne
strani;
pravni status;
matična številka;
davčna številka;
ime in priimek ter položaj osebe, pooblaščene za zastopanje.

Spremembe podatkov se v registrsko knjigo vpisujejo tako, da se nadomestijo prej vpisani
podatki. Podatke o prejšnjih vpisih je mogoče pregledovati v skladu s predpisi o varstvu
osebnih podatkov. Rok za objavo sprememb je 30 dni po nastali spremembi, ki jih je potrebno
javiti Upravi Fundacije v pisni obliki s pripadajočimi pravnimi listinami.
2. Podatki o področju dela:
-

kratek opis dejavnosti;
geografsko območje delovanja.

V. TEHNIČNI POGOJI ZA NEPOSREDEN DOSTOP DO PODATKOV
18. člen
Evidence nevladnih organizacij na Gorenjskem se lahko javno objavijo na spletnih straneh
Fundacije, ki omogoča pregledovanje, iskanje ali izpis osnovnih podatkov o nevladnih
organizacijah, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.
Register nevladnih organizacij na Gorenjskem se javno objavi na spletnih straneh Fundacije,
ki omogoča pregledovanje, iskanje ali izpis vseh zajetih podatkov o nevladnih organizacijah,
v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov in podpisano izjavo o javni objavi
podatkov.
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Elektronski dostop do vseh podatkov, vpisanih v register nevladnih organizacij, se zagotavlja
uporabniku, ki izpolnjuje tehnične pogoje, ki zagotavljajo uporabo ustrezne strojne,
programske in komunikacijske opreme za varen elektronski dostop.
Register donatorjev je na spletnih straneh Fundacije objavljen tako, da so javno dostopni le
podatki o nazivu ali logotipu donatorja oziroma pri fizičnih osebah imenu in priimku.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem potrditve na seji uprave in nadzornega odbora Fundacije.
Kranj, 17.6.2008

Predsednik uprave:
Beno Fekonja

Predsednik nadzornega odbora:
Damijan Perne
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