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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov ostalih društev in organizacij v Občini 

Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik št. 9/2016), Odloka o proračunu  Občine 

Dobrovnik za leto 2020 (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 7/2019)  in Statuta Občine 

Dobrovnik  (Ur. List RS št. 35/07, 2/09, 66/10 in Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 2/16),  

je občinski svet Občine Dobrovnik na svoji 12. redni seji dne 03.06.2020 sprejel naslednji 

 

 

LETNI PROGRAM OSTALIH DRUŠTEV  

IN ORGANIZACIJ V OBČINI DOBROVNIK ZA LETO 2020 

 

 

1. UVOD 

 

Letni program ostalih društev in organizacij v Občini Dobrovnik za leto 2020 je pripravljen 

na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov ostalih društev in organizacij  v Občini 

Dobrovnik  (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 9/2016) ter Odloka o proračunu  Občine 

Dobrovnik za leto 2020 (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 7/2019). 

 

Program ostalih društev Občine Dobrovnik za leto 2020 določa: 

- cilje občinskega programa 

- vsebine, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna za leto 2020 

- obseg sredstev, ki se zagotavljajo za sofinanciranje programov in projektov iz sredstev 

proračuna za leto 2020. 

 

S tem programom se določajo cilji, vsebine, upravičenci in obseg sredstev namenjenih za 

sofinanciranje programov ostalih društev in organizacij v Občini Dobrovnik, torej tistih, ki 

niso registrirana kot kulturna, turistična oziroma športna društva ali organizacije. 

 

Letni program za ostala društva in organizacije v Občini Dobrovnik izhaja iz sprejetega 

Proračuna Občine Dobrovnik za leto 2020, saj je obseg financiranja dejavnosti odvisen od 

višine zagotovljenih sredstev v proračunu. Sredstva iz občinskega proračuna, se bodo 

razdelila na podlagi javnega razpisa.  

 

 

2. CILJI OBČINSKEGA PROGRAMA  

 

Poglavitni cilj programa in dejavnosti, ki se odvijajo na podlagi programa, je zagotavljanje 

pogojev za to, da občina postane središče, v katerem lahko občanke in občani uresničujejo 

svoj interes po lastni dejavnosti tudi na ostalih področjih.  

 

Cilj občine je predvsem spodbujati vključevanje občanov v prireditve in dogodke na nivoju 

društev.   
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3. VSEBINE, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2020 

 

Praviloma se sofinancirajo naslednje vsebine: 

 dejavnost registriranih društev in njihovih sekcij (upokojenska, mladinska, veteranska, 

občinske organizacije zveze borcev in druga društva),  

 prireditve in projekti, ki so v interesu občine. 

 

Vsebine se bodo sofinancirale iz proračuna Občine Dobrovnik v skladu z merili in kriteriji za 

vrednotenje programov ostalih društev in organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna občine 

Dobrovnik.  

 

 

4. UPRAVIČENCI 

 

Upravičenci za sofinanciranje programov in projektov iz proračuna Občine Dobrovnik so 

društva, ki niso registrirana kot kulturna, turistična oziroma športna društva ali organizacije. 
 

Na javnem razpisu ne morejo sodelovati: 

- društva čigar programi oziroma projekti so predmet drugih javnih razpisov Občine 

Dobrovnik (turizem, šport, …) 

- društva, ki izvajajo izključno profitno dejavnost v zasebnem interesu 

- društva,ki so za prijavljen program oziroma projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih 

Občine Dobrovnik ali so njihovi programi v letu 2020 na kakršen koli način že deloma ali v 

celoti financirani iz proračuna Občine Dobrovnik 

- društva, ki niso izpolnili pogodbenih obveznosti, v kolikor so že bili pogodbena stranka z 

Občino Dobrovnik.    

 

Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  

 da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Dobrovnik in aktivno delujejo na 

območju te občine oziroma imajo sedež izven Občine Dobrovnik in aktivno delujejo na 

območju Občine Dobrovnik ter imajo člane iz Občine Dobrovnik,   

 da so registrirani za opravljanje programov na posameznem področju, 

 da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 

izvajanje svoje dejavnosti, 

 da redno izvajajo svojo dejavnost, 

 da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,  

 da redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in projektov ter načrt aktivnosti za 

prihodnje leto in imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do Občine 

Dobrovnik 

 -  da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o 

društvih 
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Društva, ki ne pobirajo članarine, pridobijo točke le za število članov, ne pridobijo pa točke za 

število članov s plačano članarino. 

 

 

5. OBSEG SREDSTEV, KI SE ZAGOTAVLJAJO ZA SOFINANCIRANJE  

IZVAJANJA POSAMEZNE DEJAVNOSTI IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 

2020 

Za izvajanje programov ostalih društev se izvajalcem v proračunu občine Dobrovnik za leto 

2020, zagotavlja 2.000,00 EUR za vse dejavnosti.  

 

 

6. VELJAVNOST IN UPORABNOST 

Letni program za ostala društva začne veljati naslednji dan po sprejetju na občinskem svetu in 

se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov ostalih 

društev in organizacij  v Občini Dobrovnik v letu 2020. Letni program se objavi na spletni 

strani Občine Dobrovnik in v Uradnih objavah Občine Dobrovnik. 

 

 

Številka: 030-0002/2019-50/2020 

Datum: 03.06.2020  

                                                                                                   Župan – Polgármester: 

                                                                                           Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr.  

 

 
A Dobronak községben működő egyéb egyesületek és szervezetek programjainak támogatásáról 

szóló szabályzat (Dobronak Község Hivatalos Közleménye, 9/2016. szám), Dobronak Község 

2020-as évi költségvetéséről szóló rendelet, (Dobronak Község Hivatalos Közlönye, 7/2019. 

szám) és Dobronak Község Statútuma (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja 35/07., 2/09., 

66/10. szám és Dobronak Község Hivatalos Közlönye 2/2016. szám) alapján Dobronak Község 

Községi Tanácsa a 2020.06.03.  megtartott 12. rendes ülésen elfogadta a  

 

 

DOBRONAK KÖZSÉGBEN MŰKÖDŐ EGYÉB EGYESÜLETEK ÉS 

SZERVEZETEK 2020-AS ÉVI PROGRAMJÁT 
 

 

1. BEVEZETÉS 

 

A Dobronak községben működő egyéb egyesületek és szervezetek 2020-as évi programja a 

Dobronak községben működő egyéb egyesületek és szervezetek programjainak támogatásáról 

szóló szabályzat (Dobronak Község Hivatalos Közlönye, 9/2016. szám) valamint Dobronak 
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Község 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet (Dobronak Község Hivatalos Közlönye 

7/2019. szám) alapján készült el. 
 

A Dobronak községben működő egyéb egyesületek 2020-as évi programja meghatározza: 

- a községi program céljait, 

-  a 2020-as évi költségvetésből támogatott tartalmakat, 

- azokat a forrásokat, amelyeket a 2020-as évben a Községi költségvetés a programok és 

projektek támogatására biztosít. 

 

Jelen program határozza meg a célokat, tartalmakat, jogosultakat és a támogatásra szánt 

források mértékét a Dobronak községben működő egyéb, tehát nem művelődési, 

idegenforgalmi vagy sportegyesületként, illetve sportszervezetként bejegyzett egyesületek és 

szervezetek programjainak támogatására. 
 

A Dobronak Község egyéb egyesületei és szervezetei évi programja az elfogadott Dobronak 

Község 2020-as évi költségvetéséből ered, hiszen a tevékenységek támogatása a 

költségvetésben biztosított pénzeszközök mennyiségétől függ. A községi költségvetésben 

biztosított pénzeszközök nyilvános pályázat alapján kerülnek elosztásra.  

 

 

2. A KÖZSÉGI PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI 

 

A program, és az általa megvalósított tevékenység alapvető célkitűzése az olyan feltételek 

megteremtése, amelyek közepette a község olyan központtá válik, ahol a polgárok egyéb 

területeken is megvalósíthatják a saját tevékenységük iránti igényüket.  

 

A Dobronak Község célja a polgárok ösztönzése arra, hogy az egyesületek szintén vegyenek 

részt a rendezvényeken és eseményeken.   

 

3.  A 2020-AS KÖLTSÉGVETÉSBŐL TÁMOGATOTT TARTALMAK 

 

Általában a következő tevékenységek támogathatók: 

 bejegyzett egyesületek és szekcióik tevékenysége (nyugdíjas, ifjúsági, harcos szövetség 

veterán egyesületei és egyéb egyesületek), 

 a község érdekeit szolgáló rendezvények és projektek. 
 

A tartalmakat a Dobronak Község költségvetése támogatja összhangban a Dobronak Község 

költségvetéséből támogatott egyéb egyesületi és szervezeti programok és projektek értékelése 

mértékeivel és kritériumaival.  
 

 

4. JOGOSULTAK 

 

A Dobronak Község költségvetéséből támogatásra kerülő programok és projektek jogosultjai 

azok az egyesületek, amelyek nem művelődési, idegenforgalmi vagy sportegyesületként, 

illetve sportszervezetként bejegyzett egyesületek és szervezetek. 
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A nyilvános pályázatban nem vehetnek részt: 

- azok az egyesületek, amelyek programjai, illetve projektjei Dobronak Község egyéb 

pályázati kiírása tárgyát képezik (turizmus, sport, ...), 

- az egyesületek, amelyek kizárólag magánérdekű nyereségi tevékenységet végeznek, 

- azok az egyesültek, amelyek a benyújtott programra, illetve projektre a Dobronaki Község 

más pályázati kiírásából kaptak eszközöket, illetve a 2020-as évi programjuk már akármilyen 

módon részben vagy teljesben támogatott a Dobronak Község költségvetéséből, 

- azok az egyesületek, amelyeknek volt már szerződéses viszonya a Dobronak Községgel és 

nem teljesítették szerződéses kötelezettségeiket.     

A jogosultaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:  

 hogy a székhelyük Dobronak községben legyen, vagy itt működjön szervezeti egységük, 

és aktívan tevékenykedjenek a község területén, vagy ha a székhelyük Dobronak községen 

kívül van, akkor aktívan tevékenykedjenek a község területén és legyenek Dobronak 

községben lakó tagjaik, 

 hogy a pályázat tárgyát képező tevékenység bejegyzett tevékenységük legyen, 

 hogy rendelkezzenek a tervezett tevékenységek megvalósításához szükséges anyagi, 

helyiségi, személyzeti és szervezési feltételekkel, 

 hogy rendszeresen végezzék tevékenységüket, 

 hogy a bejegyzett tevékenységet nonprofit alapon végezzék, 

  hogy rendszeresen beszámoljanak a programok és projektek megvalósításáról, 

megküldjék a következő évre vonatkozó terveiket, és hogy a pályázat benyújtásának 

napján a Dobronak Község felé esedékes minden tartozásuk ki legyen egyenlítve, 

 -   hogy rendes nyilvántartásuk legyen a tagjaikról és elkészítsék az egyesületi törvény által 

előírt dokumentációt. 

 

Azok az egyesületek, amelyek nem szednek tagsági díjat, csak a tagjaik száma után kapnak 

pontot, és nem kapnak pontot a tagsági díjat fizető tagok száma után. 

 

5. AZ EGYES TEVÉKENYSÉGEK KIVITELEZÉSÉT SEGÍTŐ 2020-AS ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZEGE 

Az egyéb egyesületek programjai megvalósításához, a Dobronak Község 2020-as 

költségvetésében összesen 2.000,00 EUR áll a kivitelezők rendelkezésére az összes 

tevékenységre vonatkozóan.  

 

6. ÉRVÉNYESSÉG ÉS FELHASZNÁLHATÓSÁG 

Az egyéb egyesületek évi programja a Községi Tanács feléről történő elfogadását követő 

napon lép hatályba és a pályázat kiírására, valamint a Dobronak Község 2020-as évi, a 

területén működő egyéb egyesületek és szervezetek programjainak támogatási összegének 

elosztására alkalmazandó. 

 

Ügyiratszám: 030-0002/2019-50/2020 

Dátum: 2020.06.03.  

 Župan – Polgármester: 
                                                                                       Marjan Kardinar, egy. okl. agrármérnök 


