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Na podlagi 16. in 107. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi
(MUV, št. 35/2017) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi, na
svoji 4. redni seji, dne 14. marca 2019, sprejel

P R AV I L N I K
o dodelitvi donatorskih sredstev iz proračuna občine Selnica
ob Dravi
1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, postopek in merila za dodelitev donatorskih sredstev zagotovljenih v proračunu Občine
Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Občina lahko donira sredstva za organizacijo ali izvedbo
prireditev, projektov ali dogodkov oziroma udeležbo na njih
(v nadaljevanju: dogodki), ki jih organizirajo fizične ali pravne
osebe.
Donatorska sredstva se lahko dodelijo za javno koristne dogodke:
ki so socialne, zdravstvene, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne ali podobne narave,
ki promovirajo občino oziroma krepijo njen razvoj,
ki so neposredno vezani na medregijsko ali mednarodno
sodelovanje,
ki jih organizirajo mladi ali so namenjena mladim,
ki utrjujejo medgeneracijsko sodelovanje in druženje.
Donatorska sredstva niso namenjena profitnim dogodkom ter
aktivnostim političnih strank.
3. člen
Upravičenci do donatorskih sredstev so:
fizične in pravne osebe s stalnim bivališčem oziroma sedežem v občini,
fizične in pravne osebe, ki nimajo stalnega bivališča oziroma sedeža v občini, vendar organizirajo dogodek na območju občine,
fizične in pravne osebe, ki nimajo stalnega bivališča oziroma sedeža v občini, dogodek, ki ga organizirajo izven
območja občine, pa je pomemben za občino.
Donatorska sredstva se lahko dodelijo upravičencem le ob
predložitvi popolne vloge, skladno z določbami tega pravilnika,
in ob pogoju, da ima upravičenec poravnane vse obveznosti do
občine.
Do donatorskih sredstev niso upravičeni vlagatelji:
ki imajo dogodek vključen v letni program dela, s katerim
kandidirajo na druge razpise občine,
ki so za prijavljen dogodek že dobili proračunska sredstva
občine,
ki so v tekočem proračunskem letu že prejeli donatorska
sredstva.
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4. člen
Višina donatorskih sredstev se določi v proračunu tekočega
leta. Občina lahko sredstva proračuna, ki jih namenja za doniranje, pridobi tudi iz drugih virov.
5. člen
Občina vsako leto na spletni strani objavi javni razpis za
dodelitev donatorskih sredstev, ki je odprt do porabe sredstev,
zagotovljenih na proračunski postavki za te namene. Z javnim
razpisom se določijo pogoji in postopki za dodelitev sredstev.
6. člen
Za dodelitev donatorskih sredstev prosilec vloži pisno vlogo,
ki jo naslovi na Občino Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352
Selnica ob Dravi. Vloga je popolna, če vsebuje podatke in dokazila:
podatke o vlagatelju,
podatke o dogodku (vsebina, udeležba),
finančni načrt dogodka (viri, prihodki, odhodki),
številko transakcijskega računa za nakazilo donatorskih
sredstev,
davčno številko in izjavo, ali gre za davčnega zavezanca,
izjavo in dokazila, da vlagatelj izpolnjuje pogoje iz tega
pravilnika in razpisa.
7. člen
Popolne vloge prouči Komisija za dodelitev donatorskih
sredstev (v nadaljevanju: komisija), ki jo sestavljajo predsednik
in dva člana, imenuje pa jo župan. Komisija je imenovana za
obdobje mandata župana.
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja pozove, da jo
v roku 15 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub
dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Pri obravnavi vlog se upoštevajo merila iz razpisa, in sicer
vpliv dogodka na prepoznavnost občine, vključenost in dostopnost dogodka za širšo javnost, vključenost mladih, starejših in
sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi dogodka.
Prosilci lahko oddajo vlogo za dodelitev donatorskih sredstev
kadarkoli v proračunskem letu, vendar najkasneje do 15. novembra za tekoče proračunsko leto.
8. člen
Komisija se praviloma sestane ob koncu vsakega tromesečja
in obravnava vse tekoče popolne vloge. Če je v določenem obdobju več vlog, se lahko komisija sestane tudi pogosteje. Vloge
komisija obravnava po vrstnem redu sprejetja popolne vloge do
porabe kvote proračunskih sredstev, in sicer v vsakem tromesečju do porabe ¼ proračunskih sredstev za ta namen.
V kolikor komisija oceni, da gre za izredno pomemben dogodek, se lahko višina kvote prekorači, komisija pa predlaga dodelitev donatorskih sredstev z dodatno utemeljitvijo.
Letno se vloge obravnavajo do porabe vseh sredstev na proračunski postavki namenjeni donatorstvu.
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9. člen
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi donatorskih sredstev odloči župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
Župan na podlagi sklepa iz tega člena s prejemniki donatorskih sredstev sklene donatorsko pogodbo, ki je podlaga za nakazilo dodeljenih sredstev na transakcijski račun prejemnika.
Če prejemnik donatorskih sredstev v roku 8 dni od prejema
ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od pridobitve
donatorskih sredstev.
10. člen
Dodeljena sredstva lahko prejemnik donatorskih sredstev
uporabi le za namene, določene v donatorski pogodbi.
Prejemnik mora po porabi sredstev občini posredovati vse
relevantne informacije, ki dokazujejo pravilno in gospodarno porabo sredstev, v skladu z vlogo in namenom, za katerega so bila
pridobljena.
V kolikor se ugotovi nenamenska poraba donatorskih sredstev, lahko občina zahteva vrnitev le-teh skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
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Županja
dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž., s.r
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