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Datum: 21.3.2017 

Številka: 914-2/2017-2 

 

Na podlagi 26. člena Statuta Občine Duplek (MUV št. 17/07, 15/10, 32/11, 24/15) in 6. člena 

Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Duplek (MUV 

št. 13/07) izdajam 

SKLEP 

o dodeljevanju sponzorskih sredstev 

 

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini 

Duplek in proračuna občine Duplek za leto 2017, Občina Duplek sprejema in obravnava 

vloge za pridobite sredstev pokroviteljstva ter dodeljuje sredstva. 

Za sredstva pokroviteljstva lahko zaprosijo: 

- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oz. sedežem v občini Duplek 

- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oz. sedežem v drugi občini, če  

prireditev oz. dejavnost organizirajo na območju Občine Duplek 

- fizične ali pravne osebe s stalnim prebivališčem oz. sedežem v drugi občini, če je 

njihova prireditev ali dejavnost, ki je organizirana izven Občine Duplek  pomembna 

Občino Duplek. 

 

Upravičencem se sredstva za prireditve in dejavnosti dodelijo na podlagi naslednjih  

            kriterijev: 

            - prireditve in dejavnosti krajevnega značaja                             največ do      84 EUR  

            - prireditve in dejavnosti medobčinskega značaja                     največ do    200 EUR 

            - prireditve in dejavnosti medregijskega značaja                       največ do    330 EUR 

            - prireditve in dejavnosti mednarodnega značaja                      največ do    417 EUR 

            - tradicionalne prireditve in dejavnosti z velikim promocijskim 

              učinkom                                                                                    največ do    835 EUR 

              prireditve izjemnega promocijskega pomena                           največ do  1500 EUR      

 

Za dodelitev proračunskih sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo, ki mora vsebovati: 

- podatke o upravičencu (4. člen tega pravilnika) 

- podatke o namenu porabe sredstev, 

- številko transakcijskega računa, kamor se sredstva nakažejo, 

- davčno številko, 

- potrdilo oz. priporočilo kadar gre za udeležbo na prireditvah oz. dejavnostih 

- zaprosilo za uporabo grba Občine Duplek, v kolikor želi upravičenec v primeru  

odobritve sredstev za namen promocije uporabljati grb Občine Duplek. 

 

 Za pokroviteljstva je v proračunu Občine Duplek za leto 2017 na voljo 3.000,00 EUR. 

 

                                                                                            Mitja Horvat 

                                                                                            župan 


