Na podlagi 81. dlena Statuta Obdine Sevnica (Ur. l. RS, 51.63/11,103111,22114 in 8/15) je
Svet Krajevne skupnosti Zabukovje na svoji 3. redni seji dne 11.03.2015 sprejel
PRAVILNIK
O DODELJEVANJU DONATORSKIH SREDSTEV DRUSTVOM V KS ZABUKOVJE
KOT POMOC Pru ORGANIZACIJI IN VZPODBUJANJU NJIHOVEGA DELOVANJA

1.6len

Ta pravilnik urela pogoje, nadin in postopek za pridobivanje donatorskih sredstev, ki jih
svojim druStvom podeljuje Krajevna skupnost Zabukovje.
2.

ilen

Sredstva za donacije so finandna sredstva, material ali pa storitev (moZnost kori5denja
prostorov, s katerimi upravlja KS), za katera zaprosijo druStva ob izvedbi kulturnih, zabavnih,
izobraZevalnih, Sportnih, humanitarnih ali drugih druZbeno odgovornih projektov, ki se
nana5ajo na prebivalce in obmodje KS Zabukovje.

3.6len
Donatorska sredstva se upravidencem dodelijo na podlagi letnih planov dela v obliki sploSne
dotacije, za kar so po izteku koledarskega leta dolZni podati poro6ilo o porabljenih sredstvih
skupaj z dokazili.
Za pomod pri organizaciji prireditve posebnega pomena pa se sredstva dodelijo na podlagi
posebne vloge, ki jo skladno s tem pravilnikom obravnava svet krajevne skupnosti in s
sklepom odlodi o dodatni pomodi.

4.6len
Pro5nja za donatorska sredstva mora biti pisna in posredovana na sedeZ KS Zabukovje.
Vsebovati mora podatke o prosilcu ter natanden opis vsebine oziroma namena porabe
sredstev.
5.

ilen

Svet KS Zabukovje preudi vsebino vloge, ter s sklepom dolodi vi5ino in nadin dodelitve
sredstev. Svet krajevne skupnosti pri delitvi upoSteva nadelo uravnoteZenosti, gospodarnosti
in druZbene odgovornosti.

6.6len
Dodeljena sredstva se morajo uporabiti izkljudno za namen, za katerega so bila dodeljena,
kar mora upraviEenec dokazati z ustreznim potrdilom. V kolikor se ugotovi nenamenska
poraba dodeljenih sredstev, lahko Svet Krajevne skupnosti Zabukovje zahteva vrnitev le teh.

7.6len
KS Zabukovje vodi evidenco o dodelitvi sredstev prejemnikom, ki je informacija javnega
znaiala in se z njo lahko vsakdo seznani.
8. 6len

Ta pravilnik zadne veljati 8 dan po sprejemu na seji Sveta krajevne skupnosti Zabukovje

in

se objavi na spletni strani.
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