
Civilna odgovornost 

upraviteljev društev, 

ki niso priznana kot 

pravne osebe
____________________________________________________________





Kaj so društva?

 Zbirni centri za uresničitev nadosebnih skupnih interesov, ki

imajo popolno sposobnost pri sklepanju poslov s tretjimi 

subjekti. 

 Kdo spada v to kategorijo? Politične stranke, Kulturna 

društva, Športna društva, Profesionalna društva, Sindikati.



Civilni zakonik III. poglavje

O društvih, ki nimajo priznanja in o odborih

 člen 36.

Ureditev in upravljanje društev, ki nimajo priznanja.

 Notranjo ureditev in upravo društev, ki niso
priznana kot pravne osebe urejujejo dogovori
sklenjeni med člani.

 Zastopanje društev je poverjena tistim
subjektom, ki na podlagi omenjenih dogovorov,
zasedajo položaj predsednika oziroma vodstva.



Člen 37.
Premoženje društva.

 Premoženje društva (skupno premoženje)

sestavljajo prispevki članov (t.i. članarine) in
dobrine (premične in nepremične ter materialne
stvari), ki jih društvo nabavi s prispevki kot tudi
donacije in darila.

 Člani društva nimajo pravice zahtevati razdelitve
skupnega premoženja kot tudi ne vračila lastnih
prispevkov dokler je društvo še delujoče.



Člen 38 civ. zak. – Obveznosti 

(Obligacije)

 Tretji subjekti (upniki) lahko uveljavijo njihove

terjatve oz. zahtevke do skupnega premoženja
za obveznosti, ki so jih sprejeli predstavniki
društva. Za nastale obveznosti odgovarjajo tudi
osebno in solidarno z lastnim premoženjem tiste
osebe, ki so nastopale v imenu in v interesu
društva.



Princip o efektivnosti : odgovornost 

subjekta, ki je konkretno nastopal in 

sklenil posel v imenu društva

 Neobstoj sistema javnih registrov za prikazovanje premoženja

društva je razlog za zaščito tretjih subjektov pri sklepanju poslov s

predstavniki društva

 Princip o efektivnosti : odgovornost do tretijh se širi tudi na tiste

subjekte, ki so sprejeli obveznosti v ime društva na podlagi

pooblastila (mandata). Odgovornost sloni tudi na pooblaščencu,

ki ne pokriva vodilne funkcije znotraj društva (Kasacijsko Sodišče

št.2648/1987)



Osebna, neomejena in solidarna 

odgovornost 

 Odgovornost ne izhaja zgolj iz vodilne funkcije, ki jo pokriva določena
oseba pač pa iz dejavnosti, ki jo ta konkretno izvaja na pogodbeni in
izven pogodbeni ravni

 Obveznost, ki jo nosi subjekt je solidarna, in se lahko enači ex lege s
poroštvom (ex plurimis, Kasacija sodba št. 25748/08, št. 29733/11)

 Ne obstaja beneficium excussionis: upnik lahko zahteva, da plačilo
njegove terjatve opravi društvo oziroma subjekt, ki je se je obvezal v
imenu društva. Upnik je v tem primeru lahko samo subjekt, ki ni član ali
pa bivši član, ne pa aktivni član društva.

 Aktivni član društva, ki je upnik društva pa ne mora zahtevati, da
subjekt, ki je sprejel obveznost v imenu društva, odgovarja z lastnim
premoženjem (Kasacijsko Sodišče 25. marec1955, št. 895; Kasacijsko
Sod. 27 marec1962, št. 617; Kasacijsko Sod. 29. avgust 1962, št.2707).



Odgovornost je osebne narave in 

je neprenosljiva

 Odgovornost za nastale obveznosti ne preide na subjekte, ki

prevzamejo mesto v vodilnih funkcijah znotraj društva, ampak je

omejena izključno na tiste subjekte, ki so sklenili posle s tretjimi

osebami

 Sosledje funkcij znotraj društva ne predpostavlja prenos dolga na

naslednika (Kasacijsko Sodišče 4266/1992 in št. 455/2005)

 Dolg oziroma obveznost ostane v breme subjekta, tudi potem ko ta 

odstopi z vodilne funkcije (pisma oziroma izjave o prenosu 

odgovornosti na nove zakonite zastopnike so nične/neveljavne za 

tretje subjekte – Kasacijsko Sod. Delovna sekcija, 29.december 1976,

št. 4747 e Kasacijsko Sodišče, 1. april 1977, št.1227).



Princip efektivnosti velja tudi na 

davčnem področju

 To je potrdila sodna praksa vrhovnega sodišča, ki je določila, da za 

ugotovitev osebne in solidarne odgovornosti zakonitega zastopnika 

društva s strani Davčne uprave ni dovolj se sklicevati na funkcijo, ki 

jo ta pokriva in posledično zatrjevati njegovo odgovornost, ampak 

je potrebno dokazati ,da je ta oseba konkretno vodila in upravljala 

društvo ter da je bila zadolžena za plačilo in izpolnitev davčnih 

obveznosti (Kasacija, davčna sekcija, 17. junij 2008, št. 16344; 10.

september 2009, št. 19488 in št. 19486).

 Dokazno breme nosi torej davčna uprava, ki mora  dokazati kdo je 

konkretno operiral v imenu društva.

 Primer F



Primer A : Naročilo pisarniškega 

materiala

 Član Y naroči podjetju X po telefonu pisarniški material za potrebe 

društva A. Kupoprodajna pogodba je sklenjena. Podjetje X dostavi 

material na sedež društva A skupaj z računom. Preteče nekaj 

mesecev in račun ostaja še vedno neporavnan.

 Podjetje X lahko terja plačilo društvu A, ki bo odgovarjalo z lastnim 

premoženjem.

 Podjetje X lahko terja plačilo direktno članu Y, ki bo odgovarjal z 

lastnim premoženjem.



Primer B: Sklepanje zaposlitvene 

pogodbe

 Društvo B potrebuje tajnico part time. Zaradi tega zakoniti zastopnik 

(Predsednik ) društva B sklene s tajnico T zaposlitveno pogodbo. 

 Čez nekaj mesecev tajnica T ne prejme več plače od društva B. 

Kako lahko ukrepa?

 Tajnica T lahko toži društvo B, ki bo odgovarjalo z društvenim 

premoženjem.

 Tajnica T lahko toži zakonitega zastopnika Predsednika, ki bo 

odgovarjal z lastnim premoženjem.



Primer C 

Zlom veje na dvorišču društva in 

poškodba obiskovalca

 Društvo najemnik notranjih in zunanjih prostorov v lasti Občine

 Društvena prireditev

 Zlom veje in poškodba gosta

 Odgovornost društva v smislu čl.2051 civ. zak. (odgovornost za 

skrbstvo nad predmeti) Kasacijsko sodišče v plenarni zasedbi 11.

novembra 1190, št. 12091



Primer D

Tečaj plezanja – poškodba v 

telovadnici – odgovornost športnega 

društva

 Pogodbena odgovornost društva (na podlagi plačane 
vpisnine – sklenitev pogodbe) za neizvajanje zaščitnih 
ukrepov znotraj telovadnice

 Solidarna odgovornost zakonitega zastopnika (Predsednika 
društva)

 Pomanjnkanje zavarovalne police

 Pogodbena odgovornost in izvenpogodbena odgovornost 
inštruktorja v smislu člena 2048 civ zak za izbiro pomočnika

 Izvenpogodbena odgovornost (v smislu čl. 2043 civ. zak.) za 
pomočnika – plezalca, ki ni pridržal vrvi



Primer : E

Plavanje : Tekmovanje – Poškodba plavalca

 Civilna odgovornost športnega društva –

organizatorja tekmovanja

 Solidarna odgovornost zakonitega zastopnika 
(Predsednika plavalskega društva) 

 Odgovornost upravitelja bazena

 Zavarovalna polica za poškodbe tretjih 
subjektov sklenjena samo od upravitelja



Odgovornost društva za davčne 

kazni



Zakonski odlok št. 472 z dne 18.

decembra 1997.

 Predpostavlja princip osebne odgovornosti za kršitve storjene na 

davčnem področju (slično kot v kazenskem pravu)

 Člen 2 , 2. odst. Zak. odl. 472/1997 določa, da administrativna kazen 

se aplicira fizični osebi, ki je storila dejanje ali pa ki je pripomogla k 

njegovi uresničitvi.

 Člen 27 Zak. odl. 472/1997 določa, da za kršitve, ki se nanašajo na 

dejavnost društva so neposredno odgovorni zakoniti predstavniki 

društva.

 Člen 11 , 2.odst. Zak. odl. 472/1997 določa, da se smatra kot storilca 

kršitve podpisnika listin oziroma storilca dejanja, razen v primerih, ko 

ta ne uspe dokazati njegove nevpletenosti (Primer F)



Primer F

Dokaz za plačilo davčnih 

obveznosti sloni na Davčni upravi

 Deželna davčna komisija Veneto – X sekcija sodišča v Benetkah  

Sodba št.160 z dne 30.1.2017

 Športno amatersko društvo kaznovano s 6 opozorili od Agencije za 

Prihodke za ugotavljanje davčnih obveznosti in sicer za zgrešeno 

plačilo davkov IVA, IRES in IRAP za leta 2008,2009 in 2010 in za 

neplačilo DDV za leto 2009

 Opozorila o ugotavljanju so bila vročena tudi bivšemu Predsedniku 

športnega društva, ki je pokrival funkcijo v letih 2009-2011

 Bivši Predsednik je izpodbijal veljavnost ugotavljanja Davčne uprave



Primer F

 Bivši Predsednik je zatrjeval, da ni osebno in solidarno odgovoren za 
davčne kazni, ker vodenje društva, sklepanje poslov in izpolnjevanje 
davčnih obveznosti je dejansko v celoti na generalnem direktorju, na 
tajniku in na zakladniku društva, ki so dejansko vodili športno društvo.

 Njegova funkcija je bila zgolj „formalne narave“.

 Dodatno je Predsednik ugovarjal verodostojnosti njegovega podpisa 
na pogodbah o sponzorstvu in na davčnih prijavah ter kot dokaz za 
njegovo nevpletenost je predložil prijave za ponarejanje podpisa na 
Javno Tožilstvo.

 Pokrajinska davčna komisija je sodbo št.67 z dne 3.3.2016 sprejela 
stališče Agencije za prihodke in obsodila Predsednika na plačilo kazni. 
Sodišče ni upoštevalo kazenskih prijav, kajti za te je bil proces še v teku 
in torej ni bil podan judikat (dokončnost sodbe).



Primer F

 Predsednik je vložil pritožbo na drugostopenjsko sodišče in uveljavljal 
princip o efektivnosti pri opravljanju poslov in se skliceval na 
ustaljeno sodno prakso, ki se aplicira tudi na davčno področje.

 Kot dokaze je Predsednik predložil poleg prijav tudi preiskave 
Finančne straže.

 Drugostopenjsko sodišče je analiziralo preiskave Finančne straže in 
Sodne policije (ki jo je imenovalo Javno Tožilstvo) ; preiskave so 
namreč pričale,da je društvo dejansko vodil generalni direktor, tajnik 
in zakladnik ter da velik del dokumentov je nosil potvarjen oziroma 
nečitljiv podpis.

 Agencija za Prihodke ni predožila dokazov o odgovornosti 
Predsednika pač pa se je opiralo zgolj na njegovo formalno 
funkcijo. 



Primer F

 Drugostopensjko sodišče je sprejelo pritožbo Predsednika, kajti na 

podlagi dokazov in preiskav je odločilo, da obstaja dovolj 

elementov, ki pričajo o nevpletenosti Predsednika v vodenju 

društva. Pri tem se je sodišče sklicevalo na princip efektivnosti in na 

dejstvo, da dokazi, pridobljeni v teku kazenskega procesa, ki se ni še 

zaključil z definitivno sodbo, se lahko uporabijo tudi v davčnem 

pravu kot elementi na podlagi katerih lahko sodišče odloča 

avtonomno.



Hvala lepa za pozornost! 
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