
 
Na podlagi 30. člena Statuta Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/2010, 19/2010) ter 2. in. 7. člena Zakona 

o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4, 14/2013, 101/2013) je župan Občine Hoče-Slivnica 
sprejel 

 
PRAVILNIK 

 

o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in promocije 
 v Občini Hoče-Slivnica 

 
 

1. člen 

Ta pravilnik določa postopek in kriterije za dodelitev sredstev, zagotovljenih na proračunskih postavkah 
0111025 Promocija občine, 0960006 Ostali prevozi, 0840006 Ostale društvene dejavnosti, 0810003 Dotacija 

Vrhunski šport, 0840002 Humanitarne organizacije in 0820202 Sakralni objekti in spominska obeležja. 
 

2. člen 

 
Občina Hoče-Slivnica je lahko pokrovitelj večjih ali manjših prireditev, dogodkov, projektov, izrednih dosež-

kov na kulturnem, športnem ali drugem področju in drugih dejavnosti, ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih 
oseb na različnih nivojih. 

 
Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercial-

nim in profitnim dejavnostim. 

 
Sredstva iz prvega člena pravilnika se namenjajo prireditvam, dosežkom in dejavnostim: 

1) ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma širijo njene razvojne potenciale; 
2) ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne ali podobne narave; 

3) ki so neposredno vezana na medobčinsko, medregijsko ali mednarodno sodelovanje; 

4) ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani; 
5) ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obi-

skih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem. 
 

Projekti, ki se financirajo iz proračuna občine po drugih razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravi l-
niku. 

  

3. člen 
 

Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so: 
1) fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Hoče-Slivnica; 

2) fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizi-

rajo na območju Občine Hoče-Slivnica; 
3) fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, 

ki je organiziran izven občine, pomemben za občino ali širšo skupnost. 
 

Posamezna fizična ali pravna oseba je v okviru istega projekta le enkrat upravičena do proračunskih sredstev 

po tem pravilniku. 
 

4.  člen 
 

Za dodelitev proračunskih sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo, ki mora vsebovati: 
1) podatke o upravičencu oziroma izjavo o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 3. člena tega 

pravilnika; 

2) podatke o namenu porabe sredstev; 



 
3) številko transakcijskega računa, kamor se sredstva nakažejo; 

4) davčno številko; 
 

Pisno vlogo prosilec naslovi na Občino Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče. Vloge se lahko oddajo 
kadarkoli v okviru tekočega proračunskega leta, vendar najkasneje do 30. novembra za tekoče leto. 

 

Vloge se obravnavajo do porabe sredstev planiranih v proračunski postavki iz 1. člena tega pravilnika.  
 

5.  člen 
 

Vloge obravnava Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in promocije v 

Občini Hoče-Slivnica (v nadaljevanju komisija). 
 

Komisijo imenuje župan Občine Hoče-Slivnica. Sestavljajo jo predsednik in dva člana. Komisija je imenovana 
za obdobje mandata župana. 

 

6. člen 
 

Komisija se praviloma sestane ob koncu vsakega meseca in obravnava vse tekoče popolne vloge. 
 

Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga upošteva predvsem pomembnost prireditve za občino in za 
družbeno življenje občanov Občine Hoče-Slivnica, pričakovano udeležbo ter sorazmernost sofinanciranja 

podobnih prireditev oziroma drugih dejavnosti. 

 
7. člen 

 
S pridobitelji sredstev iz proračuna se sklene pogodba. V roku 15 dni od podpisane pogodbe se izvede 

nakazilo proračunskih sredstev na transakcijski račun upravičenca. 

 
8. člen 

 
Dodeljena sredstva se lahko uporabijo samo za namen, za katerega so bila dodeljena. Občina lahko 

namenskost porabe sredstev preveri oziroma zahteva vrnitev prejetih sredstev skupaj z zamudnimi obrestmi. 
 

9. člen 

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Hoče-Slivnica, uporablja pa se od 

01.01.2017. 
 

 

Številka: 0931-6/2017 -001 
Datum:   19.01.2017 

                                        OBČINA HOČE-SLIVNICA 
                                                                                                        ŽUPAN 

 dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inž.  

 


