
   

 
 

 
 

Številka: 037-63/2021-2 

Datum: 8. 12. 2021 

Zadeva: Zaključeno povpraševanje - Finančna sredstva za društva s področja kulture, športa 

in socialnih področij v letu 2021 

Prejeli smo povpraševanje za druge občine članice na temo financiranja društev s področja 

kulture, športa in socialnih storitev v letu 2021. Nekatera društva naj bi namreč imela zaradi 

nadaljevanja korone ponovno težave pri izpeljavi prijavljenih programov in s tem posledično 

z upravičenostjo do sredstev po pogodbi, še posebej na področju kulture. 

Občino članico je zanimalo, kako druge občine postopate v letu 2021 v zadevi nakazovanja 

sredstev društvom.  

Odgovore občin smo zbirali do 7. 12. 2021 in jih podajamo v nadaljevanju: 

OBČINA PIRAN 

Društva so imela težave že z izvedbo pogodbenih obveznosti v letu 2020, vendar jim je 

interventna zakonodaja omogočila predplačilo, pod pogojem da obveznost izpolnijo v letu 

2021. Zato v letu 2021 preverjajo izvedbo obveznosti iz leta 2020 – v kolikor ni izpolnjenih 

obveznosti, terjajo vračilo izplačanih sredstev (v primeru, da je društvo sofinancirano tudi v 

letu 2021 predlagajo kompenzacijo). 

Društva nekaterih pogodbenih obveznosti tudi v letu 2021 ne bodo mogla izpolniti. Za 

neizpolnjene obveznosti, sredstev ne morejo dobiti izplačanih, saj do sredstev (skladno s 

pogoji razpisa in na tej podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju) društva, ki obveznosti 

niso izpolnila, tudi niso upravičena. V kolikor gre za neizpolnjevanje rednega programa, se ta 

del obveznosti poračuna pri zadnjem (mesečnem) izplačilu, v kolikor gre za neizvedbo 

projekta pa: 

- v kolikor društvo želi izvedbo projekta prestaviti na prihodnje leto, to (skladno s pogoji 

razpisa) ni možno; 

- v kolikor društvo želi izvedbo drugega projekta, se presoja, ali je vsebina istovrstna, 

kot je bila točkovana skladno z merili razpisa. V kolikor gre za drugačen projekt, financiranje 
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ni možno. V kolikor gre za nebistvene spremembe (prestavitev termina in podobno) in to ne 

pomeni kršenja razpisnih pogojev in meril, je sofinanciranje mogoče. 

MO KRANJ 

Mestna občina Kranj je na področju športa, sociale, kulture, mladinskih dejavnosti, veteranskih 

organizacij in upokojenskih društev izvajalcem prvi del sredstev nakazala do višine 70 

odstotkov, in sicer 30. dan po sklenitvi pogodbe. Drugi del sredstev je izvajalec prejel na 

podlagi zahtevka, ki so ga posredovali najkasneje do 30. 11. 2021 z dokazili namenskosti 

porabe sredstev. Na področju sociale sta dva izvajalca povpraševala za prenos drugega dela 

sredstev v leto 2022, kar pa ni mogoče in zato drugega dela sredstev ne bosta prejela. Na 

področju kulture so bili nekateri projekti zaradi izrednega položaja Covid - 19 odpovedani. V 

tem primeru v skladu s pogodbo izvajalec vrne sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi. Takih 

projektov je bilo cca. sedem, na področju mladine pa en tak projekt. Izvajalci niti niso zaprosili, 

da bi jih izvedli v letu 2022 (so se raje odpovedali projektu). Na področju športa prošnje za 

izvedbo programov v letu 2022 niso dobili. 

OBČINA HRPELJE-KOZINA 

Tistim društvom, ki že v 2019 niso izpeljali redne dejavnosti, vsaj ne v polni meri, jim je letos 

niso priznavali, seveda v skupnem dogovoru z njimi. So se pogovorili, kaj bi bilo najboljše. 

Tako so potem prijavljali samo posamezne dogodke, ki so jih na občini ovrednotili, v neki meri 

so jih tudi izpeljali. Pri tem so jim priznali tudi, če so namesto dogodka izvedli kako drugo 

stvar, kot na primer: posneli videospot, izdali brošuro, imeli kake intenzivne vaje on line ali 

delavnice oz. predavanja. To so jim vse upoštevali, da so v neki meri prejeli sredstva, s čimer 

so si pokrili stroške osnovnega delovanja. 

MO MURSKA SOBOTA 

Financiranje društev s področja kulture v letu 2021 poteka enako kot predhodna leta. In sicer 

skladno z razpisno dokumentacijo posameznega razpisa. V Mestni občini Murska Sobota 

izvajajo 3 razpise za sofinanciranje na področju kulture: za delovanje kulturnih društev, 

izvedbo investicijskih projektov na področju kulture in izvedbo projektov kulturnih društev 

in ustanov. Društvom se sredstva nakazujejo na osnovi izkazanih stroškov posameznega 

odobrenega sofinanciranja. Zadeve, ki niso mogle biti izvedene – npr. letni koncert godbe, se 

ne financirajo, saj v zvezi z izvedbo tudi niso nastali stroški. S področja športa in sociale prav 

tako sofinancirajo programe društev na podlagi javnega razpisa, večjih težav ne opažajo, 

zaenkrat društva nemoteno izvajajo prijavljene programe. 
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OBČINA MEDVODE 

Občina Medvode v okviru upravičenih stroškov, ki so navedeni v pravilnikih in pogodbah, 

smiselno priznava finančna sredstva za izvedbo programov in dejavnosti. V primeru, da se 

posamezna prireditev ali produkcija zaradi določenih razmer (karantene, izolacije, 

prebolevanja koronavirusa, ukrepov vlade) ni izvedla, so vseeno lahko nastale obveznosti do 

virov sredstev sofinanciranja. Društva so dolžna pisno utemeljiti razkorak med načrtovano in 

izvedeno dejavnostjo. 

Na občini se zavedajo, da je pri financiranju društev in zvez društev vedno prisoten tudi javni 

interes. Če društva, ki delujejo na prostovoljski bazi, ne bi prejela sredstev za osnovno 

delovanje in tudi ne za upravičene stroške priprave programov oziroma prireditev, bi verjetno 

prenehala delovati. 

OBČINA POLZELA 

Občina Polzela nakazuje sredstva na podlagi zahtevkov društev. Omogočeno jim je, da 

prijavljene projekte na javni razpis, ki jih zaradi situacije niso mogli oz. ne morejo  speljati 

zamenjajo z drugim projektom. 

OBČINA POSTOJNA 

Občina Postojna tudi v letošnjem letu izplačuje društvom sredstva na podlagi poročila in 

dokazil o dejanski realizaciji. Realizacijo primerjajo s prijavljenim programom in ga ponovno 

ovrednotijo, v kolikor ni bil realiziran v celoti (odbijejo točke skladno z merili) in temu 

primerno izračunajo novo višino sofinanciranja. Tista društva, ki so uspela v celoti realizirati 

prijavljeni program, prejmejo odobrena sredstva v celoti, ostala sorazmerni del. 

Navedeno velja za vsa razpisna področja – kultura, šport, humanitarnost, turizem… Največji 

upad realizacije opažajo pri kulturnih projektih (prireditvah), kjer je predvideno zbiranje 

večjega števila ljudi. 

 

Lep pozdrav,  

Sekretariat SOS 
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