
 
POVPRAŠEVANJE 

Dodelitev sredstev novim društvom 
 
VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE: 
 
»Prosimo vas, če lahko občinam članicam pošljete naslednje povpraševanje: 
Kako dodelite sredstva novim društvom, ki so ustanovljena po izteku razpisa v določenem 
letu, ko so sredstva že porabljena – ali imate tudi o dodelitvi teh sredstev pravilnik (torej 
kako se izogniti dodeljevanju denarja po poljubni presoji župana ali koga drugega preko 
donacij). In koliko po navadi prejme društvo, v kolikor gre za donacijo? 
Ali ima katera občina pravilnik, ki bi določal koliko od vsote, ki jo ima občina-župan na voljo 
(za donacije),  se dodeli nekemu novemu društvu in dejavnosti?« 
 
ODGOVORI OBČIN ČLANIC: 
 
HOČE – SLIVNICA 
 
Društva, ki so bila ustanovljena po izteku razpisa, se lahko prijavijo na razpis prihodnje leto, 
kajti pogoj za prijavo na razpis je, da mora društvo delovati najmanj eno leto. 
Za sredstva, ki jih dodeljuje župan preko donacij nimamo pravilnika. Sredstva so namenjena 
večinoma za prireditve ali dogodke, ki jih ni možno vnaprej planirati. Višina sredstev je 
različna, odvisno za kakšno prireditev ali dejavnost gre. 
 
KAMNIK 
 
Posredujem odgovor vezan na vaše spodnje povpraševanje: 
  
Občinska uprava v zvezi s tem vprašanjem ravna v skladu s Pravilniki  ter na podlagi 
Odloka o proračunu Občine Kamnik in sicer na področju društev imamo financiranje urejeno 
preko javnih razpisov in na podlagi spodaj navedenih pravilnikov: 

1.   Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini 
Kamnik (Uradni list RS, št. 8/2012) 

2.   Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju mladine v Občini 
Kamnik (Uradni list RS, št. 8/2012) 

3.    Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov (Uradni list RS, št. 10/2010, 75/2012) 
  
KRANJ 
 
Na Uradu za družbene dejavnosti vsa sredstva na področjih športa, kulture, sociale, mladine, 
upokojenskih in veteranskih društev podeljujejo izključno na podlagi javnega razpisa. Za ta 
namen imamo Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v 



 

Mestni občini Kranj, za področje športa pa posebej Pravilnik o sofinanciranju športnih 
programov v Mestni občini Kranj in Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin 
v Mestni občini Kranj. Športno društvo mora imeti organizirano redno dejavnost najmanj 36 
tednov v letu in biti registriran najmanj leto dni pred prijavo na razpis. 
  
Na podlagi opozoril Računskega sodišča RS, da se iz SPR sredstva lahko namenjajo samo za 
nepredvidene zadeve, ne podeljujemo nobenih sredstev društev izven razpisa. 
 
LAŠKO 
 
Občina Laško ima za športna društva, kulturna društva, društva veteranskih organizacij in 
socialno-humanitarna društva sprejete pravilnike o sofinanciranju. Na osnovi le-teh se za 
vsako proračunsko leto objavi javni razpis. Po zaključku javnega razpisa oziroma med letom 
novim društvom ne izplačujemo dodatnih sredstev. 
Da smo se izognili dodeljevanju denarja po poljubni presoji župana je Občina Laško v letu 
2008 sprejela Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško (Ur.l.RS, št. 
20/2008) na osnovi katerega vsako proračunsko leto v mesecu januarju objavimo javni poziv, 
ki je odprt do porabe sredstev. 
 
LITIJA 
 
V občini Litija se vsa sredstva na področju športnih, kulturnih, socialnih in mladinskih 
programov razdelijo na podlagi javnih razpisov in pozivov. Pogoj za sodelovanje na vseh 
naštetih razpisih je, da je društvo, ki se prijavlja, registrirano vsaj eno leto od prijave na 
razpis. Za vsa navedena področja z izjemo mladinskih programov imamo sprejete pravilnike 
s podrobnimi merili za razdelitev sredstev. Pri razpisu za mladinske programe so kriteriji za 
razdelitev sredstev navedeni v razpisni dokumentaciji.  
 
RIBNICA 
 
V Občini Ribnica je uveljavljen: 
-  Pravilnik o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ribnica 
(Uradni list RS, št. 2/13), ki v 4. členu med drugim določa, da morajo izvajalci programov in 
projektov izpolnjevati tudi pogoj "- aktivno delujejo najmanj eno leto", in 
- Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v občini Ribnica (Uradni list 
RS, št. 2/13), ki v 3. točki 3. člena določa, da morajo izvajalci športih programov poleg drugih 
pogojev izpolnjevati tudi pogoj "biti najmanj eno leto registrirani s sedežem v občini Ribnica 
in izvajati športne programe, namenjene občanom občine Ribnica". 
  
Bodoči izvajalci programov tako s humanitarnega kot športnega področja lahko v enoletnem 
obdobju pokažejo resnost delovanja društva in tudi rezultate, ki so plod lastnega dela in 
iznajdljivosti.  
  
TIŠINA 
 
Občina Tišina ima v zvezi z tem sprejeti Pravilnik o dodeljevanju sredstev društvom, 
organizacijam in ustanovam, katerih dejavnosti niso opredeljene v ostalih razpisih in po tem 



 

pravilniku tudi dodeljuje sredstva. V primerih, ko se pa določeno društvo  ustanovi po 
izteku razpisa itd.   pa župan to praviloma ureja na podlagi 4. Člena odloka o proračunu, kjer 
je določeno, da o vlogah za donacije ob različnih prireditvah odloča do višine 1. Tisoč EUR. V 
samem pravilniku pa nimamo določeno koliko od vsote, ki jo ima občina ali župan na voljo 
se dodeli takemu društvu. Višina donacij posameznemu društvu s strani župana pa se giblje 
nekje od 100 do največ 200 EUR. 
 
TRZIN 
 
Občina Trzin deli sredstva društvom izključno preko razpisov. 
V vseh pravilnikih je zapisano, da mora društvo obstajati in delovati do dneva razpisa vsaj 1 
leto,  da sploh lahko uspešno kandidirajo na razpisu za katero koli področje. 
 
Občina Trzin nima postavke preko katere bi se sredstva delila drugače oz. po volji župana 
skozi leto. 
 
VELENJE 
 
 
V Mestni občini Velenje imamo Pravilnik o sofinanciranju 
dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna 
Mestne občine Velenje, na podlagi katerega vsako leto izvedemo javni razpis (letošnji je 
objavljen v UL RS štev. 22 z dne, 15. 3. 2013). Na omenjeni javni razpis se lahko prijavijo: 

1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Mestni občini 
Velenje; 

2. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če 
dejavnosti/programe/projekte/prireditve organizirajo na območju Mestne občine 
Velenje; 

3. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če so 
njihove dejavnosti/programi/projekti/prireditve, ki so organizirani izven Mestne 
občine Velenje, z vidika zadovoljevanja javnih potreb ali prepoznavnosti občine 
pomembni za Mestno občino Velenje. 

  
Do sofinanciranja niso upravičene krajevne skupnosti, mestne četrti ter pravne in fizične 
osebe, ki se z isto dejavnostjo/programom/projektom/prireditvijo lahko prijavijo na katerega 
od drugih razpisov Mestne občine Velenje (npr. na razpise za področja kulture, turizma, 
športa, socialnega varstva …). 
  
To pomeni, da se na javni razpis lahko prijavijo tudi novoustanovljena društva. Posebnega 
pravilnika za dodelitev sredstev novim društvom nimamo. 
 

 
S spoštovanjem, 

Jasmina Vidmar, 
Generalna sekretarka  

 


