UPRAVIČENI PRIJAVITELJI – OBRAZLOŽITEV
UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije (NVO), ki na dan oddaje svoje projektne prijav izpolnjujejo
pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18).
Prijavitelj je torej lahko organizacija, ki:
a) je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
b) ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava;
c) je neprofitna (organizacija, ki na podlagi zakona ali ustanovitvenega akta dobiček ali presežek
prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev, svojega
premoženja ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe in se v primeru prenehanja,
po poravnavi vseh obveznosti, njeno premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z
enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava);
d) je nepridobitna (organizacija, ki se na podlagi zakona ne ustanovi z namenom opravljanja
pridobitne dejavnosti ali z namenom pridobivanja dobička ali z namenom razvoja, olajševanja
ali pospeševanja pridobitne dejavnosti svojih ustanoviteljev ali članov);
e) je neodvisna od drugih subjektov (organizacija, ki v svojem poslovodnem organu, organu
upravljanja ali organu nadzora nima skupno več kot četrtine predstavnikov države,
samoupravnih lokalnih skupnosti, drugih oseb javnega prava, nosilcev javnih pooblastil,
mednarodnih medvladnih organizacij, političnih strank, sindikatov, zbornic in gospodarskih
družb, ter fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, ali predstavnikov
drugih oseb, ki niso nepridobitne);
f) ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga religiozna skupnost, sindikat ali zbornica.

Na podlagi spodnjih tabel lahko preverite, ali izpolnjujete pogoje za nevladno organizacijo:
a) je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
Primer prijavitelja
Pojasnilo
Društvo je ustanovljeno na ustanovnem zboru Pogoj ni izpolnjen, ker društvo (še) ni pravna
članov, kjer je bil tudi sprejet statut. Vloga za oseba, saj upravna enota še ni odločila o
registracijo je že vložena na upravno enoto, ki pa registraciji in s tem o podelitvi pravne osebnosti.
o njej na dan oddaje vloge in vse do poteka roka Društvo postane pravna osebe šele v vpisom v
za prijavo še ni odločila.
register društev (5. člen Zakona o društvih). Če bi
upravna enota potrdila ustanovitev po dnevu
oddaje vloge, a pred potekom roka za prijavo, bi
bil pogoj izpolnjen.
Ustanovitelji sprejmejo akt o ustanovitvi zavoda, Pogoj ni izpolnjen, ker zavod formalno še ne
na njem pri notarju overijo podpis in na sodišče obstaja in ni pravna oseba. To postane šele v
vložijo zahtevo za vpis v sodni register. Sodišče na vpisom v sodni register (12. člen Zakona o
dan oddaje vloge in vse do poteka roka za prijavo zavodih). Če bi sodišče vpisalo zavod v sodni
še ni odločilo.
register pred potekom roka za prijavo, bi bil pogoj
izpolnjen.
Civilna iniciativa, ustanovljena za reševanje Pogoj ni izpolnjen, ker takšna civilna iniciativa ni
lokalne problematike, ki ni vpisana v noben pravna oseba.
uradni register ali evidenco.
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Javni zavod

b)

Pogoj ni izpolnjen, ker javni zavod ni oseba
zasebnega prava (je oseba javnega prava).

ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava;
Primer prijavitelja
Pojasnilo
Ustanovitelji društva so tri fizične osebe, ki niso Pogoj je izpolnjen.
več člani društva.
Zavod ustanovita dve fizični osebi, ena od njih je
tudi samostojni podjetnik.
Zavod ima tri ustanovitelje: dve fizični osebi in Pogoj je izpolnjen, ker je društvo po Zakonu o
društvo.
društvih pravna oseba zasebnega prava.
Zavod ima tri ustanovitelje: fizično osebo, društvo Pogoj ni izpolnjen, ker je eden od ustanoviteljev
in javni zavod.
(javni zavod) ni oseba zasebnega prava, pač pa
oseba javnega prava.
Zavod ima tri ustanovitelje: fizično osebo, društvo Izpolnjevanje pogoja je odvisno od položaja
in gospodarsko družbo.
gospodarske družbe, ki je ustanovitelj zavoda. Če
so jo npr. ustanovili posamezniki, če ni
ustanovljena z namenom izvajanja javnih
storitev, če ni neposredno financirana iz
proračuna, gre verjetno za osebo zasebnega
prava in je s tem pogoj izpolnjen. Če je
gospodarska družba oseba javnega prava, pogoj
ni izpolnjen.

c) je nepridobitna (organizacija, ki se na podlagi zakona ne ustanovi z namenom opravljanja pridobitne
dejavnosti ali z namenom pridobivanja dobička ali z namenom razvoja, olajševanja ali pospeševanja
pridobitne dejavnosti svojih ustanoviteljev ali članov);
Primer prijavitelja
Pojasnilo
Društvo, zavod, ustanova
Pogoj je izpolnjen, ker za te tri oblike pravnih oseb
že zakon določa, da se ne ustanovijo za opisane
pridobitne namene (tretji odst. 1. člena Zakona o
društvih, drugi odst. 1. člena Zakona o zavodih, 2.
člen Zakona o ustanovah).

Društvo, ki so ga ustanovile in katerega člani so
samo fizične osebe (posamezniki), ima v statutu
navedeno, da je njegov namen spodbujanje
lokalnih turističnih ponudnikov ali pospeševanje
gospodarske dejavnosti v občini.

Društvo, ki so ga ustanovile in katerega člani so
samostojni podjetniki in gospodarske družbe ima
v statutu navedeno, da je njegov namen
spodbujanje in pospeševanje gospodarske
dejavnosti njegovih članov.
Zadruga

Pogoj je izpolnjen, ker za društvo že zakon določa,
da se ne ustanovi za opisane pridobitne namene
(tretji odst. 1. člena Zakona o društvih).
Statut društva tudi sicer ne določa, da je namen
društva v pospeševanja pridobitne dejavnosti
članov, saj so člani posamezniki, ki (pridobitne)
dejavnosti ne morejo izvajati.
Kljub temu, da statut društvo določa, da je namen
društva v pospeševanja pridobitne dejavnosti
članov, je pogoj izpolnjen, ker za društvo že zakon
določa, da se ne ustanovijo za opisane pridobitne
namene (tretji odst. 1. člena Zakona o društvih).
Pogoj ni izpolnjen, ker 1. člen Zakona o zadrugah
določa, da je namen zadruge pospeševanje
gospodarskih koristi njenih članov.
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Zadruga, ki ima v aktu o ustanovitvi opredeljeno,
da je njen namen razvoj določenega področja ali
doseganje nekih splošno koristih ciljev, ne pa
pospeševanje ali razvoj gospodarske dejavnosti
svojih članov.
Družba z omejeno odgovornostjo.

Pogoj ni izpolnjen, ker mora pogoj
nepridobitnosti izhajati iz zakona, zato drugačne
določbe v aktu o ustanovitvi ne zadoščajo.

Pogoj ni izpolnjen, ker prvi odst. 3. člen Zakona o
gospodarskih družbah določa, da je izključna
dejavnost gospodarske družbe opravljanje
pridobitne dejavnosti in je to torej njen namen
ustanovitve.
Družba z omejeno odgovornostjo, ki ima v Pogoj ni izpolnjen, ker mora pogoj
družbeni pogodbi opredeljeno, da opravlja samo nepridobitnosti izhajati iz zakona, zato drugačne
nepridobitne dejavnosti.
določbe v družbeni pogodbi ne zadoščajo.

d)

je neprofitna (organizacija, ki na podlagi zakona ali ustanovitvenega akta dobiček ali presežek
prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev, svojega
premoženja ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe in se v primeru prenehanja, po
poravnavi vseh obveznosti, njeno premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali
podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava);

Dodatna pojasnila glede pogoja neprofitnosti: pogoj neprofitnosti je izpolnjen, če velja sledeče:
d.1. )
Organizacija presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za dosego svojega namena
in ciljev; ta pogoj izpolnjujejo vsa društva in ustanove, saj jim takšno delovanje nalaga že
zakon (tretji odst. 1. člena in tretji odst. 24. člena Zakona o društvih, drugi odst. 27. člena
Zakona o ustanovah). Ta pogoj ni nujno izpolnjen pri zavodih, saj jim zakon omogoča, da
presežek delijo, če tako določijo v aktu o ustanovitvi (drugi odst. 48. člena Zakona o zavodih).
Če zavod v aktu o ustanovitvi nima določeno, da presežek deli, potem je ta pogoj izpolnjen.
d.2)
Premoženje organizacije se ne deli med ustanovitelje, člane ali druge osebe; velja enako
kot zgoraj – pogoj izpolnjujejo vsa društva in ustanove že po zakonu, pri zavodih pa je
odvisno, kaj je navedeno v aktu o ustanovitvi. Če tam ni določbe, ki omogoča delitev
premoženja, je pogoj izpolnjen.
d.3)
Organizacije v primeru njenega prenehanja premoženje prenese na drugo nevladno
organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava;
takšnega delovanja zakoni organizacijam ne nalagajo, zato je ta pogoj izpolnjen, če ima
organizacija takšno pravilo določeno v svojem ustanovnem aktu (statut društva, akt o
ustanovitvi zavoda ali ustanove itd).
Če organizacija izpolnjuje prva dva pogoja (glede porabe presežka prihodkov nad odhodki in glede
prepovedi delitve premoženja), ne pa tudi tretjega pogoja (glede prenosa premoženja v primeru
prenehanja), je še vedno lahko upravičen prijavitelj, če ob vložitvi prijave na javni razpis poda izjavo, s
katero se zaveže, da svoj ustanovitveni akt ob prvi spremembi po podaji izjave uskladila s pravilom o
prenosu premoženja v primeru prenehanja. Takšna zaveza je že vključena v izjavo prijavitelja in je torej NI
treba podati ločeno.
Za najpogostejše primere v praksi spodaj pojasnjujemo, ali je uskladitev potrebna ali ne.
Javni poziv je omogočil Open society Initiative za Evropo v okviru Open Society Foundations.
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Primer prijavitelja

Pojasnilo
Društva:

Društvo ima v statutu določeno, da se v primeru Pogoj glede uporabe presežka in prepovedi
prenehanja društva njegovo premoženje prenese delitve premoženja je za društva izpolnjen že na
na občino.
podlagi zakona.
Pogoj glede prenosa premoženja je izpolnjen, saj
se v primeru prenehanja društva prenese na
občino, ki je nepridobitna oseba javnega prava.
Društvo ima v statutu določeno, da se v primeru Pogoj glede uporabe presežka in prepovedi
prenehanja društva njegovo premoženje prenese delitve premoženja je za društva izpolnjen že na
na imensko določeno zvezo društev.
podlagi zakona.
Izpolnjevanje pogoja glede prenosa premoženja
je odvisno od presoje, ali je takšna imensko
določena zveza društev nevladna organizacija. Če
zveza izpolnjuje pogoje za nevladno organizacijo,
je pogoj izpolnjen, sicer pogoj ni izpolnjen in je
potrebna uskladitev oziroma podaja posebne
izjave.
Društvo ima v statutu določeno, da lahko društvo Pogoj glede uporabe presežka in prepovedi
preneha tudi, če tako odloči zbor članov, ki mora delitve premoženja je izpolnjen že na podlagi
v takšnem sklepu »določiti društvo, zavod, zakona.
ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s Pogoj glede prenosa premoženja ni izpolnjen, saj
podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh določba ne zagotavlja, da se premoženje prenese
obveznosti prenese premoženje društva."
na nevladno organizacijo, pač pa omogoča
prenos tudi na druge osebe (npr. na zavod ali
ustanovo, ki nista nujno nevladni organizaciji).
Potrebna je uskladitev oziroma podaja posebne
izjave.
Društvo ima v statutu določeno, da lahko društvo Pogoj glede uporabe presežka in prepovedi
preneha tudi, če tako odloči zbor članov, ki mora delitve premoženja je izpolnjen že na podlagi
v takšnem sklepu »določiti nevladno organizacijo, zakona.
na katero se po poravnavi vseh obveznosti Pogoj glede prenosa premoženja ni izpolnjen, ker
prenese premoženje društva.«
statut določa pravilo samo v primeru prenehanja
Drugih določb glede prenosa premoženja v po odločitvi zbora članov, ne pa tudi v drugih
statutu ni.
primerih prenehanja društva. Pogoje je namreč
izpolnjen samo, če pravilo glede prenosa
premoženja velja v vseh primerih prenehanja
društva. Potrebna je uskladitev oziroma podaja
posebne izjave.
Društvo ima v statutu določeno:
Pogoj glede uporabe presežka in prepovedi
»Če društvo preneha, se njegovo premoženje delitve premoženja je izpolnjen že na podlagi
prenese na drugo društvo, zavod ali ustanovo s zakona.
podobnimi cilji, ki izpolnjuje pogoje za nevladno Pogoj glede prenosa premoženja je s takšno
organizacijo. Če društvo preneha po volji članov, dikcijo izpolnjen.
zbor članov v sklepu o prenehanju določi takšno
organizacijo, na katero se prenese premoženje
društva.«
Zavodi:
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Zavod ima v aktu o ustanovitvi glede uporabe
presežka navedeno:
»Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad
odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje
dejavnosti tako, da jih porabi za opravljanje in
razvoj svoje dejavnosti, lahko pa ga izplača tudi
svojim ustanoviteljem.«
Zavod ima v aktu o ustanovitvi glede uporabe
presežka navedeno:
»Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad
odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje
dejavnosti tako, da jih porabi za opravljanje in
razvoj svoje dejavnosti in v druge z zakonom
določene namene«.

Pogoj glede uporabe presežka in prepovedi
delitve premoženja ni izpolnjen, ker akt o
ustanovitvi omogoča izplačilo presežka prihodkov
nad odhodki. Potrebna je uskladitev, podaja
posebne izjave zaradi neizpolnjevanja tega
pogoja ni možna.
Pogoj glede prenosa premoženja se presoja
ločeno.
Pogoj glede uporabe presežka in prepovedi
delitve premoženja je izpolnjen, ker akt o
ustanovitvi ne določa, da se presežek lahko deli.
Določba, da se presežek »uporabi za druge z
zakonom določene namene« tega še ne
omogoča.
Pogoj glede prenosa premoženja se presoja
ločeno.
Pogoj glede uporabe presežka in prepovedi
delitve premoženja je s takšno dikcijo izpolnjen.
Pogoj glede prenosa premoženja se presoja
ločeno.

Zavod ima v aktu o ustanovitvi glede uporabe
presežka navedeno:
»Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad
odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje
dejavnosti tako, da jih porabi za opravljanje in
razvoj svoje dejavnosti ter izključno za doseganje
namena in ciljev zavoda. Zavod svojega
premoženja ne deli med ustanovitelje ali druge
osebe.«.
Zavod v aktu o ustanovitvi nima določb o usodi Pogoje glede uporabe presežka in prepovedi
premoženja v primeru prenehanja zavoda.
delitve premoženja se presoja ločeno.
Pogoj glede prenosa premoženja ni izpolnjen, saj
takšen zavod lahko v primeru prenehanja
prenese premoženje na ustanovitelja ali na
katerokoli drugo osebo. Potrebna je uskladitev
oziroma podaja posebne izjave.
Zavod ima glede prenosa premoženja v aktu o Pogoje glede uporabe presežka in prepovedi
ustanovitvi navedeno:
delitve premoženja se presoja ločeno.
»V primeru prenehanja zavoda se sredstva, ki Pogoj glede prenosa premoženja ni izpolnjen, saj
ostanejo po zaključnem stečajnem postopku ali ni jasno opredeljeno, kaj se zgodi s premoženjem
likvidaciji, razdelijo v skladu z veljavno v primeru prenehanja zavoda. »Veljavna
zakonodajo.«.
zakonodaja« namreč za zavode tega ne ureja. V
tem primeru tudi ni mogoče reči, da je »veljavna
zakonodaja« Zakon o nevladnih organizacijah, saj
ta zavodov sam po sebi ne zavezuje. Nadalje
takšna določba ureja prenos premoženja samo v
primeru likvidacije in stečaja, ne pa tudi v drugih
primerih prenehanja, ki niso urejeni. Potrebna je
uskladitev oziroma podaja posebne izjave.
Zavod ima glede prenosa premoženja v aktu o Pogoje glede uporabe presežka in prepovedi
ustanovitvi navedeno:
delitve premoženja se presoja ločeno.
»Če zavod preneha, se njegovo premoženje, po Pogoj glede prenosa premoženja je s takšno
poravnavi obveznosti, prenese na nevladno dikcijo izpolnjen.
organizacijo z enakim ali podobnim namenom«.
Ustanove:
Javni poziv je omogočil Open society Initiative za Evropo v okviru Open Society Foundations.
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Ustanova ima v aktu o ustanovitvi določeno, da Pogoj glede uporabe presežka in prepovedi
se v primeru prenehanja ustanove njeno delitve premoženja je za ustanove izpolnjen že na
premoženje prenese na drugo ustanovo.
podlagi zakona.
Pogoj glede prenosa premoženja ni izpolnjen, saj
določba ne zagotavlja, da se premoženje prenese
na nevladno organizacijo, pač pa omogoča
prenos tudi na ustanovo, ki pogojev za nevladno
organizacijo ne izpolnjuje. Potrebna je uskladitev
oziroma podaja posebne izjave.
Ustanova ima glede prenosa premoženja v aktu o Pogoj glede uporabe presežka in prepovedi
ustanovitvi navedeno:
delitve premoženja je za ustanove izpolnjen že na
»Če ustanova preneha, se njeno premoženje, po podlagi zakona.
poravnavi obveznosti, dodeli drugi ustanovi, ki Pogoj glede prenosa premoženja je s takšno
izvaja enak namen in je nevladna organizacija. Če dikcijo izpolnjen.
taka ustanova ne obstaja, se premoženje dodeli
ustanovi, ki izvaja podoben namen in je nevladna
organizacija.«.
e)

je neodvisna od drugih subjektov (organizacija, ki v svojem poslovodnem organu, organu upravljanja
ali organu nadzora nima skupno več kot četrtine predstavnikov države, samoupravnih lokalnih
skupnosti, drugih oseb javnega prava, nosilcev javnih pooblastil, mednarodnih medvladnih
organizacij, političnih strank, sindikatov, zbornic in gospodarskih družb ter fizičnih oseb, ki na trgu
samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, ali predstavnikov drugih oseb, ki niso nepridobitne);
Primer
Pojasnilo
Društva:
Društvo ima člane, ki so fizične osebe
(posamezniki). Društvo ima tri-članski upravni
odbor, v katerega so bili izvoljeni trije člani
društva, od katerih je eden tudi občinski svetnik
ali župan.
Društvo ima člane, ki so fizične osebe
(posamezniki). Društvo ima tri-članski upravni
odbor, v katerega so bili izvoljeni trije člani
društva, od katerih je eden samostojni podjetnik,
drug pa direktor gospodarske družbe.
Društvo ima člane, ki so fizične in pravne osebe.
Med člani društva je več kot ena tretjina
gospodarskih družb.
Društvo ima člane, ki so fizične osebe
(posamezniki). Društvo ima tri-članski upravni
odbor, v katerega na podlagi statuta dva člana
imenuje zbor članov, eden pa je predstavnik
financerjev oziroma sponzorjev društva.

Pogoj je izpolnjen, ker občinski svetnik oziroma
župan v upravnem odboru ni kot predstavnik
občine, pač pa kot fizična oseba.

Pogoj je izpolnjen, ker omenjana člana upravnega
odbora nista predstavnika oseb, ki opravljajo
pridobitno dejavnost oziroma predstavnika
gospodarske družbe.
Pogoj ni izpolnjen, ker imajo v zboru članov
društva, ki je organ upravljanja, več kot eno
četrtino glasov člani, ki so gospodarske družbe in
s tem njihovi predstavniki.
Izpolnjevanje pogoja je odvisno od presoje, kdo so
financerji in sponzorji društva. Če gre pretežno za
gospodarske družbe in javne organe (občine,
ministrstva), se bo njihov predstavnik štel v kvoto
za presojo neodvisnosti in bo prag ¼ lahko
presežen. Če so financerji društva pretežno
fizične osebe, je pogoj lahko izpolnjen.

Zavodi (smiselno velja tudi za ustanove):
Zavod ima enega ustanovitelja, ki je hkrati tudi Po Zakonu o zavodih ima svet zavoda najmanj
družbenik ali direktor podjetja ali samostojni enega predstavnika ustanovitelja, enega
podjetnik. Zavod je sicer ustanovil kot fizična predstavnika delavcev in enega predstavnika
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oseba (posameznik). Zavod ima svet zavoda, kjer uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Ker
ima ustanovitelj enega predstavnika.
so delavci vedno fizične osebe (posamezniki), se
v kvoto za presojo neodvisnosti vštevajo samo
predstavniki ustanovitelja in predstavniki
uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. V
tem primeru je ustanovitelj posameznik, zato
njegov predstavnik v svetu zavoda ne gre v kvoto.
Izpolnjevanje pogoja je v tem primeru odvisno od
presoje, kdo je predstavnik uporabnikov oziroma
zainteresirane javnosti. Če ga je imenovala npr.
gospodarska družba, občina ali druga oseba
javnega prava, ker gre za uporabnika (stranko)
storitev zavoda, pogoj ne bo izpolnjen. Če so
uporabniki storitev zavoda fizične osebe oz.
splošna javnost, ki ima svojega predstavnika, bo
pogoj izpolnjen.
Zavod ima enega ustanovitelja, ki je gospodarska Pogoj ni izpolnjen, ker imajo v svetu zavoda, ki je
družba. Zavod ima svet zavoda, kjer ima organ upravljanja, več kot eno četrtino glasov
ustanovitelj enega predstavnika.
člani, ki so gospodarske družbe in s tem njihovi
predstavniki.
Ustanova ima upravo, kjer štiri člane imenuje Pogoj je izpolnjen, ker imajo v upravi, ki je organ
ustanovitelj, enega pa donatorji ustanove. upravljanja, predstavniki gospodarske družbe
Donatorji ustanove so v glavnem gospodarske manj kot eno četrtino glasov.
družbe, ena od njih je tudi imenovala člana
uprave.
f)

ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga religiozna skupnost, sindikat ali zbornica. Ne
glede na to, je organizacija, ki je cerkev ali druga verska skupnost lahko upravičenec, če je sestavni
del registrirane cerkve ali druge verske skupnosti na podlagi zakona, ki ureja versko svobodo, če v
Poslovnem registru Slovenije njena glavna dejavnost ni določena kot dejavnost verskih organizacij.

Izpolnjevanje pogojev za organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu:
Če ima organizacija na dan oddaje prijave pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu po
Zakonu o nevladnih organizacijah, velja, da zgornje pogoje za nevladno organizacijo izpolnjuje.
Če je imela organizacija, ki je društvo, zveza društev, mladinski svet, zavod ali ustanova na dan uveljavitve
Zakona o nevladnih organizacijah (14. 4. 2018) podeljen status delovanja v javnem interesu in ji ta do
roka za prijavo na razpis ni bil odvzet, se šteje, da gre za organizacijo, ki izpolnjuje pogoje za nevladno
organizacijo. Enako velja, če je imela na dan 14. 4. 2018 pridobljen status humanitarne organizacije ali
status invalidske organizacije in ji ta do roka prijave na razpis ni bil odvzet. Izpolnjevanje tega bomo
preverili s vpogledom v Evidenco nevladnih organizacij pri AJPES: https://www.ajpes.si/eeno#/.
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