
 

OBČINA RADENCI 
OBČINSKI SVET 
 

Številka: 12 DOPISNA/AD 2-2021 

Datum: 10.3.2021 

ZADEVA:                                      

PRAVILNIK O POGOJIH IN MERILIH TER POSTOPKU        

DODELJEVANJA PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA   

NAMEN POKROVITELJSTVA V OBČINI RADENCI 

 

PRAVNA PODLAGA: 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 

RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah 

(Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4, 14/13, 101/13) ter 16. 

člena Statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 2/11 in 

67/15) 

PREDLAGATELJ:                   Občinska uprava Občine Radenci 

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Radenci 

PREDLOG  SKLEPA:              Občinski svet občine Radenci sprejme Pravilnik o    pogojih   

                                            in merilih ter postopku dodeljevanja proračunskih sredstev   

                                            za namen pokroviteljstva v  Občini Radenci. 

 

        FINANČNE POSLEDICE:       Pravilnik o pogojih in merilih ter postopku dodeljevanja    

                                                     proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini   

                                                    Radenci ne bo imel dodatnih finančnih posledic za proračun  

                                                    Občine Radenci.             

 

OBRAZLOŽITEV:                   V prilogi 

 

 

               Roman LELJAK 

ŽUPAN OBČINE RADENCI 

Priloge:  

- obrazložitev Pravilnika o  pogojih in merilih ter postopku dodeljevanja proračunskih 

sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Radenci,  

- Predlog Pravilnika o  pogojih in merilih ter postopku dodeljevanja proračunskih sredstev 

za namen pokroviteljstva v Občini Radenci. 

 

  

 

 

 

 



 

 

I. OBRAZLOŽITEV: 

Ta pravilnik ureja pogoje in merila ter postopek delitve sredstev, zagotovljenih na 

proračunski postavka pokroviteljstvo župana. 

Iz proračunske postavke pokroviteljstvo župana  se zagotavljajo sredstva za naslednje 

namene: 

- plačilo stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih 

priložnostih oziroma pomoč pri tem, finančne pomoči fizičnim in pravnim osebam, s tem 

da se ne delijo za namene, za katere je omogočena državna pomoč v skladu z zakonom o 

nadzoru državnih pomoči. 

   Sredstva, ki se delijo na podlagi tega pravilnika, se ne namenjajo za aktivnosti političnih 

strank. 

II. FINANČNE POSLEDICE 

Sprejem Pravilnika o  pogojih in merilih ter postopku dodeljevanja proračunskih sredstev za 

namen pokroviteljstva v Občini Radenci ne bo imel dodatnih finančnih posledic na proračun 

Občine Radenci. 

 

III. PREDLOG SKLEPA 

Občinski svet Občine Radenci potrjuje predlog Pravilnika o  pogojih in merilih ter 

postopku dodeljevanja proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini 

Radenci.  

 

 

 

Župan Občine Radenci, 

Roman Leljak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno  

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah  

(Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4, 14/13, 101/13) ter 16. člena Statuta Občine Radenci 

(Uradni list RS, št. 2/11 in 67/15) je Občinski svet Občine Radenci na _____ dopisni seji, 

dne ____________ sprejel 

 

P R A V I L N I K 

o pogojih in merilih ter postopku dodeljevanja proračunskih sredstev za namen 

pokroviteljstva v Občini Radenci 

 

1. člen 

 

Ta pravilnik ureja pogoje in merila ter postopek delitve sredstev, zagotovljenih v 

proračunski postavki pokroviteljstvo župana. 

 

Iz proračunske postavke pokroviteljstvo župana  se zagotavljajo sredstva za naslednje 

namene: 

- plačilo stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih 

priložnostih oziroma pomoč pri tem, finančne pomoči fizičnim in pravnim osebam, s tem 

da se ne delijo za namene, za katere je omogočena državna pomoč v skladu z zakonom o 

nadzoru državnih pomoči. 

 

   Sredstva, ki se delijo na podlagi tega pravilnika, se ne namenjajo za aktivnosti političnih 

strank. 

 

2. člen 

 

Upravičenci do sofinanciranja po tem pravilniku so: 

- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Radenci; 

 

Do sofinanciranja oziroma finančne pomoči ni upravičena fizična ali pravna oseba, ki ima 

za isti namen že odobrena sredstva iz proračuna Občine Radenci. 

 

3. člen 

 

Za sofinanciranje prosilec zaprosi s pisno vlogo, katera mora vsebovati: 

- podatke oziroma izjavo o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 2. člena tega 

pravilnika, 

- namen porabe sredstev. 

 

Pisno vlogo prosilec naslovi na Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci. 

Občinska uprava preveri, ali je vloga popolna. Če vloga ob vložitvi ni popolna, občinska 

uprava prosilca pozove, naj vlogo v roku 15 dni dopolni. Kolikor tega ne stori oziroma je 

vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se zavrže. 

 

 

4. člen 

 

V proračunu občine je v proračunski postavki pokroviteljstvo župana določena vsota, ki 

je namenjena pokroviteljstvu župana. 

 

Župan s sklepom določi višino odobrenih sredstev. 

 

 

 

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=b998e12d-65d0-4eb2-915a-199a5c2d3a77
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/47539/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/47539/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/47539/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/47539/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/47539/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/47539/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/47539/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/47539/#6.%C2%A0%C4%8Dlen


 

 

 

 

5. člen 

 

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

primeru, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, lahko 

občina zahteva vrnitev le-teh skupaj z zakonitimi obrestmi. 

 

6. člen 

 

Če v proračunu ni zagotovljenih sredstev, se pokroviteljstvo ne izvaja. 

 

7. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

Štev: ____________ 

Datum: ___________ 

 

 

Roman LELJAK, 

ŽUPAN OBČINE RADENCI 

 

 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/47539/#9.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/47539/#9.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/47539/#10.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/47539/#10.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/47539/#11.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/47539/#11.%C2%A0%C4%8Dlen

