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PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Pravilnika o dodelitvi  proračunskih sredstev 

za namen pokroviteljstva v Občini Bled.  
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 — uradno 

prečiščeno besedilo, 27/08 — odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 — odl. US, 40/12 — 

ZUJF, 14/15 — ZUUJF0, 76/16 — odl. US, 11/18 — ZSPDSLS-1, 30/18), ter 16. člena Statuta 

Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

30/2017) je Občinski svet Občine Bled na __ redni seji dne ____________ sprejel 

 

PRAVILNIK 

o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Bled 

 

1. člen 

Ta pravilnik določa postopek, upravičence in kriterije za dodelitev sredstev, zagotovljenih v 

proračunu Občine Bled (v nadaljevanju: občine) za namen pokroviteljstva  
 

2. člen 

(1) Občina je lahko pokrovitelj dogodkov, projektov, dosežkov, aktivnosti, prireditev ali 
drugih dejavnosti (v nadaljevanju: dogodkov): 

– ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale; 
– ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice 

in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije); 
– ki so socialne, kulturne, športne, izobraževalne, turistične, humanitarne, zdravstvene in 

podobne narave; 
– ki so neposredno vezani na medobčinsko, med regijsko, državno in mednarodno 

sodelovanje; 
– ki jih organizirajo mladi in so namenjene mladim; 
– ki so neposredno vezani na gostovanja organiziranih skupin iz sosednjih krajev ali drugod iz 

Slovenije ali tujine; 
– ki so neposredno namenjeni plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših 

jubilejih, obiskih in drugih priložnostih oziroma pomoč pri tem. 
(2) Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih 

strank ter komercialnim in profitnim organizacijam. 
 

3. 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 

projekt organizirajo na območju občine Bled; 

- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je 

njihov projekt , ki je organiziran izven občine pomemben za občino Bled. 

 

4. člen 

Višina odobrenih sredstev se za posamezni dogodek določi glede na sledeča merila: 

organizacija večjih dogodkov  (do 300 pričakovanih obiskovalcev) 100 - 500 EUR 

udeležba na večjih dogodkih  (do 300 pričakovanih obiskovalcev) 50 - 300 EUR 

izdaja knjige, brošure, zvočnih zapisov 150 - 200 EUR 

nakup oz. posodobitev opreme 100 - 200 EUR 

izvedba dobrodelnih akcij 200 - 400 EUR 

izvedba izobraževalnih akcij 150 - 200 EUR 

ostali projekti ali aktivnosti 50 - 200 EUR 

sofinanciranje dogodkov po posebni odločitvi župana  500 EUR ali več 
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5. člen 

(1) Sredstva za sofinanciranje pokroviteljstva se dodelijo na podlagi javnega poziva, ki se ga  

objavi na spletni strani občine, v katerem se določi pogoje in postopke ter vsebino vloge za 

dodelitev sredstev. 

(2) Vloga mora biti pisna in vložena na predpisanem obrazcu, ki je priloga javnemu pozivu. 

Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 15 dni dopolni. Če tega 

ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.  

 

6. člen 

(1) Sredstva se dodelijo le za dogodke, ki v istem koledarskem letu, niso sofinancirani iz drugih 

proračunskih postavk. 

(2) Pravni ali fizični osebi se sredstva za namen pokroviteljstva dodelijo samo enkrat v 

tekočem letu, in sicer za en prijavljen dogodek. 

(3) Vloge se obravnavajo do porabe sredstev, določenih v proračunu za tekoče leto. Če v 

proračunu sredstev ni zagotovljenih, se pokroviteljstvo ne izvaja. 

(4) Skrajni rok za oddajo vlog po objavljenem javnem pozivu je do 30. september za tekoče 

leto. 

 

7. člen 

(1) Vse popolne vloge obravnava tričlanska Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev 

za namen pokroviteljstva v občini (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan za svoje  

mandatno obdobje.  

(2) 0 dodelitvi sredstev odloči župan s sklepom na podlagi predloga komisije. Odločitev 

župana je dokončna.  

8. člen 

S pridobitelji sredstev iz proračuna se sklene pogodba, s katero se upravičenec zaveže, da bo 

dogodek izvedel skrbno in skladno s prijavo. Upravičenec je dolžan na ustrezen način v okviru 

dogodka obveščati javnost o pokroviteljstvu občine. V roku 30 dni podpisa pogodbe, se izvede 

nakazilo proračunskih sredstev na transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca, 

razen, če v pogodbi ni določeno drugače.  

9. člen 

0 izvedbi sofinanciranih projektov morajo upravičenci v pogodbenem roku občinski upravi 

predložiti poročilo o izvedbi in o ustreznem obveščanju javnosti o pokroviteljstvu.  

 

10. 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 ali če 

upravičenec ne izpolni obveznosti iz 9. člena tega pravilnika, lahko občina zahteva vrnitev 

le-teh skupaj z zamudnimi obresti.  

11. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine. 

 

Št. ________________  

Bled, dne ____________ 

Župan Občine Bled 

   Janez Fajfar 
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OBRAZLOŽITEV: 

 

1. Razlogi za sprejetje pravilnika 

Sofinanciranje dejavnosti in projektov večine društev in organizacij, ki delujejo na območju 

občine Bled (v nadaljevanju: občina) poteka preko javnih razpisov. Na občino kljub temu  

prihaja še vedno veliko vlog, ki se zaradi statusa prijavitelja ali drugih okoliščin ne morejo 

prijaviti za katerega od drugih razpisov, vendar gre za aktivnosti, ki predstavljajo dodano 

vrednost kulturni, športni ipd. ponudbi občine. Prav je, da lokalna skupnost prepozna potrebe 

in po svojih močeh oziroma z razpoložljivimi sredstvi pomaga sofinancirati aktivnosti. 

Praviloma takšne aktivnosti prispevajo k izboljšanju kvalitete življenja občanov, večkrat pa 

tudi k prepoznavnosti in javni podobi občine. 

 

2. Ocena stanja, cilji, vsebina pravilnika 

Pravilnik o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Bled (v nadaljevanju: 

pravilnik) bo predstavljal pravno podlaga za objavo javnega poziva, na podlagi katerega se bo 

med upravičence razdelilo sredstva »Pokroviteljstvo župana«. S pravilnikom želimo sistemsko 

urediti področje, zadostiti zakonodaji in transparentni porabi proračunskih sredstev ter 

jasneje opredeliti medsebojne obveznosti med občino in prejemniki sredstev. 

S predlaganim pravilnikom določamo aktivnosti (»dogodke«), za katere se dodeljujejo sredstva 

(2. člen), upravičence (3. člen), merila in višino sredstev (4. člen) ter urejamo postopek 

kandidiranja za sredstva ter način pridobitve (5.-9. člen) in način nadzora (10. člen). 

Pričakujemo, da bo razdelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva na podlagi 

pravilnik pregledna, poštena in zakonsko ustrezna. 

 

3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje pravilnika 

Sprejem Pravilnika nima neposrednih finančnih posledic za proračun. Za izvedbo javnega 

poziva na podlagi sprejetega pravilnika so sredstva zagotovljena v proračunu občine. 

 

Pripravili: 

Nataša Hribar, Vlasta Pretnar, Polona Zalokar, Aleksandra Žumer 

 


