PREDLOG
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS
-1 in 30/18), 80. in 81. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS,
št. 77/07 –
uradno
prečiščeno
besedilo
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) 106.j člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 215. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), ter 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih
občin št. 30/14) je Občinski svet Občine Dornava na svoji ……….seji, dne…….. sprejel
naslednji

SKLEP
o neposrednem financiranju Društva Pihalna godba Občine Dornava

1. člen
Z Društvom Pihalna godba Občine Dornava, Dornava 135A, Dornava, se sklene neposredna
pogodba o financiranju, za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
Društvo Pihalna godba Občine Dornava ima z odločbo Ministrstva za kulturo, št. 0140455/2019/10, z dne 22. 5. 2019, podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na
področju kulture.
2. člen
Društvo mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Društvo mora predložiti vsebinski in finančni načrt za leto 2021, ki bosta sestavni del
pogodbe z občino o sofinanciranju dejavnosti, programov in projektov. V pogodbi se bodo
določili tudi pogoji in način, kako se lahko ta spreminja.
2. Dejavnost, programi in projekti društva so lahko sofinancirani iz sredstev občinskega
proračuna največ v višini, ki je določena v proračunu Občine Dornava.
3. Društvo v obdobju leta 2021 ne more biti sofinancirano iz drugih javnih virov občine (npr.
javna naročila, javni razpisi, …).
4. Društvo lahko uveljavlja pravico do nakazila sredstev z računi, s katerimi izkaže
upravičenost do prejema sredstev.
3. člen
Društvu so za dejavnost, izvedbo programov in projektov zagotovljena proračunska sredstva
za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, na proračunski postavki 18055 Pihalna godba
Dornava, v višini 4.500,00 EUR.

4. člen
Z izpolnjevanjem predmetnih pogojev iz 2. člena tega sklepa, je istočasno izražen javni interes
Občine Dornava o neposrednem financiranju dejavnosti, programov in projektov društva.
Javni interes se izkazuje tudi na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so izkazovali ustrezno
podlago za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu:
-

-

društvo izkazuje pomembne dosežke svojega delovanja na področju kulture,
društvo uresničuje svoj namen in cilje na področju glasbenih umetnosti,
društvo izvaja in razvija programe in projekte, pomembne za promocijo in podporo
kulture, z namenom spodbuditi širjenje znanja in zavedanje o njenem pomenu v
strokovni in splošni javnosti,
društvo sodeluje z domačimi in sorodnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnosti na
področju kulture,
društvo je bilo v zadnjih letih organizator ali soorganizator kulturnih dogodkov, ki
prispevajo k dostopnosti kulturnih dobrin.

Društvo Pihalna godba Občine Dornava je edino tovrstno društvo v občini in s svojim
obstojem in delovanjem prispeva h kulturni ponudbi tako na lokalnem, kot širšem območju.
5. člen
Župan Občine Dornava z društvom podpiše pogodbo o neposrednem financiranju za leto
2021.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
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Pihalna godba Občine Dornava svoj program izvaja že nekaj let. Ker je društvo v letu 2019 z
odločbo Ministrstva za kulturo št. 0140-455/2019/10, z dne 22. 5. 2019, pridobilo status
društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture, v skladu z Zakonom o uresničevanju
javnega interesa za kulturo, se jim v skladu z zakonsko izjemo, dovoljuje neposredno
financiranje iz proračuna občine.
Občina lahko skladno z določili Zakona o javnih financah dodeljuje transferna sredstva pravnim
in fizičnim osebam, pod določenimi z zakonom predpisanimi pogoji. Praviloma se transferna
sredstva društvu ali nevladni organizaciji dodeljujejo z javnim razpisom.
Postopek je urejen v Zakonu o javnih financah ( člen 106.f in dalje) in v Pravilniku o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki se smiselno uporablja tudi za občine, pa tudi
v posameznih področnih zakonih. V 215. členu Pravilnika so določene izjeme, ko transferov ni
potrebno dodeliti z javnim razpisom. Za te izjeme 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). Pravna podlaga za sofinanciranje nevladnih organizacij iz občinskih
proračunov preko neposrednih letnih pogodb določa 3. točka prvega odstavka 215. člena
Pravilnika.
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije torej določa izjeme, za
katere se določbe poglavja ne uporabljajo in mednje med drugim uvršča tudi nosilce javnih
pooblastil in društva, ki delujejo v javnem interesu in je njihovo število omejeno na največ tri v
državi oziroma v občini, če so pogoji za dodelitev sredstev urejeni s posebnim podzakonskim
predpisom, sklepom vlade ali pristojnega ministra oz. s sklepom občinskega sveta ali s
sklepom župana.
Izjemoma pa je torej mogoče dejavnost, ki jih izvajajo nevladne organizacije, sofinancirati tudi
s sklenitvijo neposrednih pogodb (neposredna proračunska postavka).
Neposredno financiranje se sme uporabljati pri financiranju programov, ki se redno izvajajo in
so vitalnega pomena za lokalno skupnost.
Z društvom, ki ima z odločbo pristojnega organa podeljen status društva, ki deluje v javnem
interesu, se sklene neposredna pogodba za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov.
Podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju je predložen program dela, finančni načrt ter
izpolnjevanje pogojev iz predlaganega sklepa. Društvo po sklenjeni neposredni pogodbi ne
more biti sofinancirano iz drugih javnih virov občine (npr. javna naročila, javni razpisi…).
S predmetnimi pogoji iz 2. točke predlaganega sklepa je istočasno izražen javni interes Občine
Dornava o neposrednem društva.
V zvezi z zgoraj navedenim bo tako društvu omogočeno delovanje in izvedba zadanih
programov in projektov.
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlagani sklep.

