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OBRAZLOŽITEV 
 
1. Pravni temelji: 
 

- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – 
ZNOrg),  

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)  

- Zakon 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)  

- Statut Občine Ruše (UGSO št. 23/18) 
 
 
2. Obrazložitev (razlogi in cilji za sprejem) 
 

Društvo izvaja program ustvarjalnih delavnic že od leta 1999 ob finančni podpori Občine 
Ruše. Program je v takšni obliki, kot je danes, nastal zaradi pobude in volje občanov. 
Ustvarjalne delavnice so alternativna oblika druženja predšolskih otrok, ki ne obiskujejo 
vrtca, projekt pa omogoča dodatno zaposlovanje in prostovoljstvo. Društvo izvaja 
dejavnost, programe in projekte s poudarkom na delu v skupini, v družbi vrstnikov in 
temeljijo na prilagajanju vsebin potrebam in interesom otrok. Poleg tega se otrokom 
omogoča gibanje v naravi, družabna in športna srečanja, zabave in drugih sprostitvenih 
aktivnosti v družbi vrstnikov. Delo z otroki poteka po načelih demokratičnosti in 
avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti. Navedeno soustvarja pogoje za razvoj 
osebnosti, ter za varno in srečno otroštvo. Glede na to, da občani prepoznavajo izvajanje 
programa ustvarjalnih delavnic kot pomembno za občino, predlagamo občinskemu 
svetu, da s sklepom potrdi izražen javni interes Občine Ruše o neposrednem 
financiranju predmetnih ustvarjalnih delavnic. 

 
Občina lahko skladno z določili Zakona o javnih financah dodeljuje transferna sredstva 
pravnim in fizičnim osebam, pod določenimi z zakonom predpisanimi pogoji. Postopek je 
urejen v Zakonu o javnih financah in 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, 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). 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 (smiselno: v občini), če so pogoji za dodelitev sredstev urejeni s 
posebnim podzakonskim predpisom, sklepom vlade ali pristojnega ministra (smiselno: s 
sklepom župana).  
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je Zvezi prijateljev mladine Slovenije, 
Društvu prijateljev mladine Ruše (v nadaljnjem besedilu: društvo)  z odločbo št. 12004-
4/2013/2013/2 z dne 28. 1. 2014 podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju izvajanja družinske politike. Prednost statusa je zgolj pridobivanje sredstev iz 
državnega proračuna, kar določajo posamezna merila posameznih razpisov. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2969
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2615
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0109
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
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Čeprav ima društvo status, da deluje v javnem interesu, in so mu sredstva dodeljena 
brez javnega razpisa, sklepa županje ali občinskega sveta, še ne pomeni, da se mu 
sredstva nujno podelijo z neposredno pogodbo. 
 
Praviloma se transferna sredstva društvom dodeljujejo z javnim razpisom. Javni razpis 
namreč zagotavlja javnost postopka dodelitve transferjev in s tem dostopnost sredstev 
vsem potencialnim izvajalcem posameznega programa, kar zagotavlja transparentnost 
porabe sredstev in enako obravnavo. Izjemoma pa je 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. Na podlagi področnih zakonov se iz 
neposredne proračunske postavke že financirajo krajevni odbor Rdečega križa in 
delovanje gasilskih društev. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije določa še nekatere druge posebne primere, v katerih je neposredno 
financiranje mogoče. 
 
Praksa Računskega sodišča ne šteje 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.  

 
 
3. Ocena finančnih in drugih posledic: 
 

Občinski svet Občine Ruše je na svoji 4. redni seji dne 23. 4. 2019 potrdil znesek v višini 

30.000 EUR za leto 2019, na postavki 18059002 Programi za mladino – 1039 Društvo 

prijateljev mladine Ruše – 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 

ustanovam, ki se bo društvu, s sklepom občinskega sveta in pogodbo, dodelilo 

neposredno. 
 

4. Razlogi za sklic izredne seje in sprejem sklepa: 
 

Na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Ruše dne 23. 4. 2019 je bil sprejet predlagan 
amandma št. 4 (predlagatelj Jernej Ajd, 2x2 – neodvisna lista): 
 
»Predlagam, da se spremeni naslednja postavka: 18059002 Programi za mladino – 1039 Društvo prijateljev 
mladine Ruše – 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, in sicer se zviša za 30.000 
EUR. Postavka 16069002 Nakup zemljišč – 4824 Nakup zemljišč – 420600 Nakup zemljišč se zniža za 
30.000 EUR.« 
 
Občinski svet Občine Ruše je na isti seji sprejel Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 
2019, s tem je potrdil znesek v višini 30.000 EUR za leto 2019, ki se bo društvu dodelil 
neposredno iz proračunske postavke 18059002 Programi za mladino – 1039 Društvo 
prijateljev mladine Ruše – 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam. 
 
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 
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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 Ruše o neposrednem financiranju predmetnih ustvarjalnih delavnic. 

 
V zvezi z zgoraj navedenim bo tako društvu omogočeno nemoteno delovanje in izvedba 
zadanih programov in projektov.  
 
Ker obstaja ogroženost delovanja društva predlagamo, da se v skladu z 21. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin št. 23/2018) 
skliče izredna seja. 
 
 

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji SKLEP: 

Občinski svet Občine Ruše sprejme Sklep o neposrednem financiranju ZPMS, Društva 
prijateljev mladine Ruše.  
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Na podlagi 35. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno 
besedilo in 21/18 – ZNOrg), 53. člena Zakon 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 15. člena Statuta 
Občine Ruše (UGSO št. 23/18) je Občinski svet Občine Ruše na svoji 1. izredni seji, 
dne…….. sprejel naslednji 
 
 

Sklep 

o neposrednem financiranju ZPMS, Društva prijateljev mladine Ruše  
 
 

1. 

Z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, Društvom prijateljev mladine Ruše (v nadaljevanju: 

društvo), s sedežem na Falski cesti 15, Ruše, se sklene neposredna pogodba o financiranju, 

za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 

 
Društvo iz prvega odstavka tega člena ima z odločbo Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve, št. 12004-4/2013/2013/2, z dne 28. 1. 2014, podeljen status društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju izvajanja družinske politike.  
 

2. 

Društvo mora izpolnjevati naslednje pogoje:  
1. Društvo mora predložiti vsebinski in finančni načrt za leto 2019, 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 do 30.000 EUR.  

3. Društvo v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 ne more biti sofinancirano iz drugih 
javnih virov občine (npr. javna naročila, javni razpisi, …). 

4. Društvo podpiše z Občino Ruše pogodbo o uporabi prostorov, kjer se jasno opredeli 
odgovornost in obveznost društva in tudi občine. V pogodbi je potrebno jasno definirati, 
da občina ne prevzema odgovornosti v primeru poškodb za otroke, ki obiskujejo 
ustvarjalne delavnice. 

5. Društvo vodi dnevno evidenco obiskov in jo mesečno oddaja na občino. Iz evidence 
mora biti razvidno kdo je delavnice koristil in v kakšnem obsegu. 

6. V kolikor društvo razpolaga z zadostnimi kadrovskimi potenciali, se lahko delavnice 
izvajajo tako v dopoldanskem, kot tudi v popoldanskem času. Predlagan čas izvajanja je 
v dopoldanskem času od 9. ure do 12. ure in v popoldanskem času od 16. ure do 19. 
ure. 

7. V času obratovanja lahko starši v delavnice pripeljejo svoje otroke brez predhodne 
najave, v primeru, da prostorske ali kadrovske kapacitete ne dopuščajo takšnega števila 
otrok imajo prednost tisti otroci, ki so se že udeležili manjšega števila delavnic. 

8. V primeru, da do prezasedenosti prihaja prepogosto, se lahko uvede sistem najavljanja 
ter določijo jasna pravila, ki bodo transparentna in pravična. 

9. Društvo javno mesečno objavi razpis ustvarjalnih delavnic ter tematiko, ki se bo na 
posamezen dan/teden izvajala, da bodo starši lahko izbrali delavnico v katero bodo 
vključili otroka. 

10. Društvo je dolžno občini posredovati tudi poročila o delu za vse zaposlene, finančna 
poročila, prikazati vse prihodke, ki so jih plačevali starši otrok ter vse ostale prihodke, ki 
jih iz drugih virov prejmejo za izvajanje delavnic. 

11. Društvo se pogodbeno zaveže, da bo spoštovalo zgornje in morebitne dodatne pogoje, 
ki jih občina določi in pod materialno in kazensko odgovornostjo jamči, da bo vsa 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2969
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2615
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0109
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3446
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zapisana določila pogodbe striktno spoštovalo, v nasprotnem primeru pa občini vrnil vsa 
prejeta sredstva ter poravnalo vse ostale stroške, ki jih je občina imela zaradi 
zagotavljanja delavnic. 

 
S predmetnimi pogoji je istočasno izražen javni interes Občine Ruše o neposrednem 
financiranju dejavnosti, programov in projektov društva v zvezi z izvedbo ustvarjalnih 
delavnic. 
 

3. 

Društvu so za dejavnost, izvedbo programov in projektov zagotovljena proračunska sredstva 

za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, na proračunski postavki 18059002 Programi za 

mladino – 1039 Društvo prijateljev mladine Ruše – 412000 Tekoči transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam, v višini 30.000 EUR. 

 

4. 
Županja Občine Ruše z društvom podpiše pogodbo o neposrednem financiranju za leto 
2019. 
 

5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 

 

Številka: 6030-0001/2019 

Datum:  

 

 

 

 

        Urška Repolusk, univ. dipl. ekon. 

        ŽUPANJA 
 


