
 
 

PREDLOG 

 

 

Na podlagi 24. točke drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec 

Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) je Občinski svet Občine Polzela na __ redni seji 

dne __________ sprejel naslednji  

 

 

 

S K L E P 

 

 

I.  

 

Z društvi, ki imajo sedež in izvajajo dejavnost Občini Polzela in imajo z odločbo pristojnega 

organa podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu, se sklene neposredna pogodba za 

sofinanciranje dejavnosti, programov, projektov, protokolarnih dogodkov in nakupa opreme. 

 

Podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju iz zgornjega odstavka so predloženi programi, 

podlaga za dodelitev finančnih sredstev pa predloženi dokumenti/listine, s katerimi društva 

izkazujejo namensko porabo dodeljenih sredstev za potrjene programe v preteklem letu. 

 

Višina sredstev se določi s sprejetjem občinskega proračuna za posamezno tekoče leto. 

 

 

II.  

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu. 
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Jože Kužnik 

Župan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Obrazložitev: 

 

V. poglavje Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – 

ZNOrg) je namenjeno društvu v javnem interesu. V členih od 30. — 36. so opredeljeni pogoji za 

podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, podelitev statusa, vloga, obveščanje in 

odvzem statusa. Pomemben je 35. člen, ki glasi: 

• 35. člen — pridobitev statusa s posebnim zakonom: »Če je društvo s posebnim zakonom 

ali na podlagi posebnega zakona, zaradi njegove splošno koristne dejavnosti, priznan 

poseben status ali je določeno, da je njegova dejavnost humanitarne narave, ali mu zakon 

na drug način neposredno ureja opravljanje in financiranje dejavnosti, ki je  v javnem 

interesu, se šteje, da je tako društvo v javnem interesu na podlagi tega zakona.« 

 

106.i člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 

– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) določa da za 

dodelitev sredstev mora biti objavljen javni razpis v Uradnem listu Republike Slovenije, Unije 

oziroma v uradnem glasilu občine, razen, če ta zakon ne določa drugače. Isti člen določa tudi 

obvezne sestavine javnega razpisa. 106.j člen pa določa pogoje za sklenitev neposredne pogodbe 

(3. alineja 1. odstavka določa, da se neposredna pogodba lahko sklene, če je postopek za dodelitev 

sredstev določen v posebnem zakonu. 

 

Postopek je predpisan s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 

Slovenije  (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) - v drugem 

odstavku 1. člena pravilnika je določeno, da se določbe pravilnika smiselno uporabljajo tudi za 

občine - in sicer v poglavju 12. — od 214. do 231. člena. To poglavje pravilnika določa postopek 

za izbor projekta ali prejemnika za dodelitev sredstev subvencij, posojil in drugih oblik 

sofinanciranj iz proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti programov ali projektov 

prejemnikov proračunskih sredstev. Pogoji za dodelitev sredstev so določeni s posebnim 

zakonom, podzakonskim predpisom ali v javnem razpisu. 

 

V 215. členu Pravilnika so določene izjeme, za katere se določbe 12. poglavja o postopkih 

dodelitve sredstev subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranj iz državnega proračuna ne 

uporabljajo in mednje se med drugim uvršča tudi društva, ki delujejo v javnem interesu, če so 

pogoji za dodelitev sredstev urejeni s posebnim podzakonskim predpisom ali s sklepom vlade ali 

pristojnega ministrstva (na občinski ravni — z aktom občine, s sklepom občinskega sveta ali 

sklepom župana). S takimi društvi se lahko sklene tudi neposredna pogodba. 

 

Praksa Računskega sodišča ni štela za nepravilnost financiranja društev, če so ta imela veljaven 

status društva, ki deluje v javnem interesu, sredstva pa so jim bila dodeljena brez javnega razpisa 

na podlagi akta občine, sklepa župana ali občinskega sveta. Poudariti je potrebno tudi, da je občina 

pri določitvi pogojev za dodelitev sredstev in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki 

izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, kakor tudi načina uporabe, pomena posameznih 

meril ter načina določanja deleža samostojna in to tudi pri sprejemanju akta občine 

 

Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme sklep o neposrednem sofinanciranju dejavnosti, 

programov, projektov, organizacijo izvedbe protokolarnih dogodkov in nakupa opreme društvom, 

ki delujejo v javnem interesu v predloženi vsebini. 

 

 

Pripravila: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 
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