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Na podlagi 21. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo), 27/08, 76/08, 100/08, 
79/09, 14/10, 51/10 in 84/10) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski 
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne 05. 
junija 2014 sprejel 

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah

Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih 
društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah

1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov raznih 

društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 28/11) se besedilo 12. člena spremeni tako, da se gla-
si:

»Skupni obseg proračunskih sredstev zagotovljenih za sofi-
nanciranje dejavnosti raznih društev se deli v naslednjem raz-
merju: 
- 60% proračunskih sredstev za društva, ki imajo sedež v Obči-

ni Sv. Jurij v Slov. goricah;
- 20% proračunskih sredstev za društva, ki imajo sedež na ob-

močju Upravne enote Lenart;
- 10% proračunskih sredstev za društva, ki imajo sedež izven 

območja UE Lenart.
Izjemoma sme župan skleniti pogodbo o sofinanciranju posa-

meznega programa oz. projekta tudi brez javnega razpisa, vendar 
le v primeru, da ugotovi posebno pomembnost programa oz. pro-
jekta in ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati. 

Iz občinskega proračuna se lahko financirajo tudi drugi projekti, 
če pomenijo bistveno popestritev društvene dejavnosti v občini z 
novostmi in kvaliteto, ki pripomore k kvaliteti življenja občanov. 

Za namene, navedene v drugem in tretjem odstavku tega člena, 
se v občinskem proračunu nameni 10% proračunskih sredstev od 
skupnega zneska zagotovljenih sredstev za dejavnost raznih društev. 

V primeru, da se ta del rezerviranih sredstev ne porabi do 
15. decembra tekočega leta, se prenesejo v proračun za naslednje 
leto oz. se lahko porabijo za prireditve v organizaciji občine ob 
koncu tekočega leta.«

2. člen
V ostalem ostane Pravilnik o sofinanciranju programov in 

projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Med-
občinski uradni vestnik, št. 28/11) nespremenjen. 

3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi (8) dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 
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