Polzela, 9. 2. 2018
Št.: …………………..

NASLOV :

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namene
pokroviteljstva v Občini Polzela

PRAVNA PODLAGA :

21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO
in 76/16 – odl. US) in 24. točka drugega odstavka 15. člena
Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela Uradne objave, št. 4/16)

PREDLAGATELJ:

Jože KUŽNIK, župan

PREDLOG SKLEPA:

Sprejme se Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za
namene pokroviteljstva v Občini Polzela

Obrazložitev:
1) Pravni temelj
21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) določa, da občina samostojno opravlja
lokalne zadeve javnega pomena “(izvirne naloge)“, ki jih določi s splošnim aktom občine ali so
določene z zakonom. Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev med drugimi ustvarja
tudi pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja
njenih prebivalcev; pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno,
in drugo, dejavnost na svojem območju; pospešuje razvoj športa in rekreacije in pospešuje
kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja
splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na
svojem območju.
Prvi odstavek 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne
objave, št. 4/16) pa določa, da občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta,
odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se
tičejo koristi občine.

2) Razlogi za sprejem akta
Proračun Občine Polzela, kot tudi sicer občinski proračuni, ima znotraj splošne proračunske
postavke »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve«, predvidena tudi sredstva za
izvedbo protokolarnih dogodkov, ki vključuje pokroviteljstva občine.
Občina je lahko pokrovitelj manjših in večjih prireditev, dogodkov, projektov ali drugih
dejavnosti, ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sredstva se
namenjajo za sofinanciranje prireditev in dejavnosti, ki so socialne, kulturne, umetniške,
izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave in, ki promovirajo občino oziroma širijo
njene razvojne potenciale, so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine, so neposredno
vezana na medregijsko in mednarodno sodelovanje, prireditve, ki jih organizirajo mladi ali so
namenjene mladim ali pa so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob
pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.
Postopek dodeljevanja proračunskih sredstev mora potekati transparentno po vnaprej znanih
merilih ter na podlagi izvedenega javnega razpisa. Pogoj za izvedbo javnega razpisa, so v prvi
vrsti zagotovljena sredstva v proračunu Občine Polzela ter ustrezen podzakonski predpis, ki
predstavlja materialno podlago za dodelitev javnih sredstev iz proračuna občine.
3) Cilji, ki bodo doseženi s sprejetjem oakta
S sprejemom pravilnika, se urejajo pravne podlage za dodelitev sredstev pokroviteljstva iz
proračuna Občine Polzela. V pravilniku je opredeljen krog upravičencev, višina sredstev
sofinanciranja, namen, pogoji, merila in sam postopek za izvedbo javnega razpisa.
4) Finančne posledice sprejetega odloka
V rebalansu proračuna za leto 2018 je na postavki 04020 – Pokroviteljstva občine namenjenih
7.300 EUR. Drugih finančnih posledic sprejem pravilnika nima.
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je predlog pravilnika obravnaval
na 14. seji dne 6. 2. 2018, ter k predlogu podal pozitivno mnenje.

Pripravila:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave

PREDLOG
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter prvega odstavka 15. člena Statuta
Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet
Občine Polzela na ….. redni seji dne ……………., sprejel

PRAVILNIK
o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Polzela

1. člen
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Polzela (v
nadaljevanju: pravilnik) določa postopek in kriterije za dodelitev sredstev, zagotovljenih na
proračunski postavki »Pokroviteljstva občine« v proračunu Občine Polzela (v nadaljevanju:
občina).
2. člen
Občina je lahko pokrovitelj manjših in večjih prireditev, dogodkov, projektov ali drugih
dejavnosti (v nadaljevanju: prireditve in projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na
različnih nivojih.
3. člen
Sredstva iz prvega člena tega pravilnika se namenjajo za sofinanciranje prireditev in dejavnosti:
- ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave;
- ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale;
- ki so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine;
- ki so neposredno vezana na medregijsko in mednarodno sodelovanje;
- ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
- ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših
jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.
Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter
komercialnim in profitnim organizacijam.
4. člen
Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva največ do:
- 100 EUR za sofinanciranje manjših prireditev in dejavnosti;
- 200 EUR za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti;
- 300 EUR za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna
in za občino večjega pomena;
- 400 EUR za sofinanciranje prireditev in dejavnosti z medregijsko in mednarodno
udeležbo;
- 500 EUR za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna
ali pa so za občino večjega pomena, z medregijsko in mednarodno udeležbo, z velikim
promocijskim učinkom;
- 600 EUR za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že
tradicionalnalni ali pa so za občino izrednega pomena, z medregijsko in mednarodno
udeležbo, z izrednim promocijskim učinkom.

5. člen
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so:
fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če
prireditev ali dejavnost organizirajo na območju občine;
fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je
njihova prireditev ali dejavnost, ki je organizirana izven občine, pomembna za občino.
6. člen
Občina vsako leto objavi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s
katerim določi pogoje, postopke, merila ter vsebino vloge za dodelitev sredstev.
Za dodelitev proračunskih sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo. Če vloga ob vložitvi ni
popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 3 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga
kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Prosilci lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku kadarkoli v
okviru tekočega leta.
7. člen
Vse popolne vloge praviloma tedensko obravnava Kolegij župana, katerega sestavljajo župan,
podžupana in direktor občinske uprave.
V tekočem letu Kolegij župana obravnava vloge do porabe vseh proračunskih sredstev.
8. člen
Pri odločanju o dodelitvi proračunskih sredstev Kolegij župana upošteva predvsem pomembnost
prireditve za občino in za družbeno življenje občanov, pričakovano udeležbo ter sorazmernost
sofinanciranja podobnih prireditev ali dejavnosti in višino odobrenega sofinanciranja iz naslova
drugih razpisov občine.
Župan izda sklep o dodelitvi proračunskih sredstev. Odločitev je dokončna.
Medsebojna razmerja med prejemnikom sredstev in občino, se uredijo s pogodbo.
9. člen
Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. V
primeru, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, lahko občina
zahteva vrnitev le-teh skupaj z zamudnimi obrestmi.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.
Polzela, …………………….
Številka: …………………..
Jože Kužnik
Župan

