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POVPRAŠEVANJE - Financiranje prireditev v letu 2020
VPRAŠANJE
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju informacij o
ravnanju ostalih občin pri financiranju prireditev v letu 2020.
Vprašanje se glasi:
Na podlagi izvedenih javnih razpisov (npr. na področju športa in kulture) občina društvom
poleg redne dejavnosti sofinancira različne prireditve, med katerimi pa bodo v letu 2020
mnoge odpovedane zaradi epidemije. Občina meni, da sredstev, ki bodo zato ostala
neporabljena, na podlagi veljavne zakonodaje ne smejo prerazporediti, pač pa bi jih lahko
razdelili samo na podlagi novega javnega razpisa.
Na ostale občine zato naslavljajo vprašanje, kako bodo v tem primeru ravnale.
PREJETI ODGOVORI:
MARIBOR
Mestna občina Maribor vam v skladu z vašim povpraševanjem posreduje odgovore uradov v
zvezi s financiranjem prireditev v letu 2020.
Urad za šport:
Urad za šport je pozval vsa društva, ki so prijavila prireditve na javni razpis, da sporočijo, ali
bo prireditev izvedena do konca leta 2020.
Namreč javni razpis je vezan na koledarsko leto in društva lahko pridobijo sredstva v kolikor
izvedejo prireditev v nadomestnem terminu do konca leta 2020. V kolikor prireditev ne bo
odpovedana, jo bomo v okviru razpisa sofinancirali, ob črpanju sredstev- vložitvi zahtevka pa
bodo društva seveda morala predložiti račune. Če bo prireditev naknadno odpovedana,
društvo ne bo moglo uveljavljati zahtevka, kar pomeni, da bodo sredstva ostala na PP.
Ponovnega javnega razpisa v tem letu ni smotrno izvajati, saj je obstoječi razpis vezan na
celotno koledarsko leto.
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Urad za šport je sledil postopku Fundacije za šport, ki je takšen poziv poslala njihovim
prijaviteljem na javni razpis za sofinanciranje prireditev.
Urad za gospodarske dejavnosti:
MO Maribor neposredno ne izvaja javnih razpisov za prireditve na področju turizma. Vse
aktivnosti oz. naloge v javnem interesu iz 15. člena ZSRT-1, kamor sodijo tudi prireditve, izvaja
Zavod za turizem Maribor-Pohorje, MO Maribor pa financira njihovo delovanje in izvajanje
programskih nalog. Vir financiranja programskih nalog (14. člen ZSRT-1) je turistična taksa, ki
je namenski vir in se lahko uporablja le za financiranje nalog skladno z ZSRT-1. Zaradi
razglasitve epidemije Covid-19, omejitvenih ukrepov, Odloka o začasni prepovedi ponujanja
in prodaje blaga in storitev potrošnikov v RS (UL RS 25/20 s sprem. in dop.), … pričakujemo
precejšen izpad tega vira financiranja, prav tako bo izvajanje programskih nalog turizma
prilagojeno novim okoliščinam (npr. množične prireditve so do nadaljnjega prepovedane).
Glede na to, da so prireditve le ena od programskih nalog, ki jih izvaja Zavod za turizem
Maribor-Pohorje, vir financiranja turistične takse pa bo nižji od prvotno načrtovanega in ne bo
zadostoval za financiranje vseh želenih aktivnosti, sredstva za te namene ne bodo ostala
neporabljena.»
Urad za kulturo in mladino:
Če iz kakršnega koli razloga sredstva na določeni proračunski postavki niso porabljena, ali se
oceni, da niso v celoti potrebna, je z ZJF in ZIPRS omogočena prerazporeditev na druge
proračunske postavke. Viša prerazporeditev pa je zakonsko omejena in odvisna od višine
sredstev na postavkah, med katerima se izvede prenos, ter od tega, ali se prerazporeditev
izvaja znotraj istega podprograma in programa, ali med njimi. Tudi spremembe namena
načrtovanih sredstev so v določenih primerih omejene (npr. namen donacij), v konkretnem
primeru drugih načelnih problemov prerazporejanja ostanka sredstev po izvedbi javnih
razpisov za sofinanciranje športnih ali kulturnih dejavnosti, dogodkov ipd. takih ovir ne
vidim. Če bi šlo za večje prerazporeditve nad zakonskimi limiti, in tudi sicer se sprememba
obsega sredstev na proračunskih postavkah lahko napravi z rebalansom proračuna.
Če pa gre v postavljenem vprašanju za problem prenosa neporabljenih sredstev za odpadle
dogodke ali programe na druge dogodke oz. na druge izvajalce, torej: ali se lahko po razpisu
neporabljena sredstva dodelijo drugim programom/projektom, ki v razpisu npr. niso bili
uspešni, ali niso kandidirali, torej znotraj istega namena in proračunske postavke, menimo, da
ne. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo določa postopke javnega poziva in
razpisa za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij na področju kulture,
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in
kulturnih projektov pa natančneje določa posamezne postopke. Po določbah obeh aktov se
ostanek sredstev ali višja proračunska sredstva lahko razdeli tudi med druge manj uspešne
prijavitelje na razpisu, če so bili v razpisnem postopku uvrščeni na rezervno listo. Za
organizacije oz. njihove projekte, ki iz objektivnih razlogov niso kandirali na razpisu, in občina

meni, da so nujni, se lahko sredstva odobrijo po 102. členu ZUJIK, vendar mora biti predhodno
oblikovana posebna proračunska postavka za tovrstne intervencije (in to ne velja za tiste, ki bi
lahko kandidirali na razpisu, ali pa so bili v kandidaturi neuspešni). Če ni ne rezervne liste za
financiranje po določenem razpisu ali pogojev za interventno financiranje, pa je za drugačno
razdelitev sredstev od določenega z razpisom potreben nov razpis ali poziv.
Problemi zaradi epidemije COVID19, ki so vsebina teh vprašanj, nastopajo v vseh občinah.
Nepridobitne organizacije - izvajalke različnih programov in projektov, ki so javno financirani,
so se z ukrepi prepovedi javnih dogodkov znašle v poziciji, ki jim onemogoča oziroma jim
močno omejuje izpolnjevanje pogodbenih zavez za pridobitev javnega financiranja, mnoge
organizacije in ustvarjalci pa imajo zaradi tega tudi eksistenčne težave. Na področju kulture
(podobno velja tudi za področje mladinskih programov/projektov) opravljamo v MOM
konzultacije z vsemi producenti kulturnih programov in projektov, ki so bili z razpisi izbrani
za sofinanciranje. S tem ugotavljamo dejansko stanje in možnosti (terminske spremembe,
možnosti nadomestnih programov ter spremembe vsebin in finančnih konstrukcij kot
posledice ukrepov COVID19), pri čemer ob upoštevanju izrednih razmer omogočamo
fleksibilno prilagajanje dejanskim možnostim izvajanja programov/projektov. Ker pa sedanja
razpisna sredstva niso sredstva za pomoč, ampak sredstva za izvedbo programov in
projektov, ni izključeno, da bomo v naslednjem obdobju (še posebej, če bi se epidemija in
ukrepi omejitev ponavljali) morali oblikovati poseben program pomoči organizacijam in
ustvarjalcem, ki so v najtežjih razmerah. Vendar v takem primeru ne bo šlo za nadaljevanje
izvajanja istih razpisov, pač pa bi bilo potrebno za tovrstne primere oblikovati poseben
razpis/poziv.
REČICA OB SAVINJI
V naši občini imamo v juniju praznik Občine in odpadlo bo kar nekaj prireditev, ki jih imajo
društva v svojem programu, s katerim sodelujejo tudi v razpisu za pridobitev sredstev. Kaj
bomo storili še nismo odločeni, povprašujemo pa tudi sami.
SLOVENSKE KONJICE
Pri nas smo v začetku leta objavili JR za prireditve in pokroviteljstva v občini Slovenske
Konjice za leto 2020.
O novem razpisu nismo razmišljali, prav tako ne o prerazporeditvah.
So pa res prispele nekatere vloge, katerih prireditve so bile predvidene v času epidemije. Vse
vlagatelje smo pozvali, da nas obvestijo ali bodo prireditev izvedli kasneje ali jo odpovedujejo.
Večina se jih je opredelila, da prireditve ne ukinjajo, ampak jo prestavljajo na kasnejše termine.
SODRAŽICA
Tudi pri nas smo se znašli v podobni situaciji. Kot sem spraševala okoliške občine so ene že
pred korono zaključile razpis; ostale okoliške občine pa imajo razpis še odprt.

