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Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 01/2002

Na podlagi statuta Ustanove Petra Pavla Glavarja  je Uprava Ustanove na svoji 18. seji
dne 03.01.2002 sprejela 

PRAVILNIK O DOBROTNIŠTVU USTANOVE PETRA PAVLA GLAVARJA

I. Splošne določbe

1.
Ta pravilnik določa vrste, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanja za dobrotništvo
Ustanove Petra Pavla Glavarja (v nadaljnjem besedilu: UPPG), obliko priznanja in način
vodenja evidence o njih.

2.
Vrste priznanj za dobrotništvo UPPG so:
1. Dobrotnik / Dobrotnica
2. Veliki dobrotnik / Velika dobrotnica
3. Mecen / Mecenka

3.
Priznanja  za  dobrotništvo  UPPG  se  podeljujejo  posameznikom,  skupinam,  podjetjem,
zavodom, organizacijam, skupnostim ter društvom (v nadaljnjem besedilu: upravičencem),
ki so s svojim darilom ali delom (v nadaljnjem besedilu: darom) pomembno prispevajo k
delovanju in ugledu Ustanove Petra Pavla Glavarja.

Darilo so:
a) denarna sredstva, 
b) premičnine in 
c) nepremičnine . 
Vrednost za dar pod b) in c) določi sodno zapriseženi izvedenec.

Dela so:
a) sodelovanje na prireditvah: vodenje koncerta, sodelovanje na koncertu s svojo točko,

organizacija prireditve; 
b) strokovno in administrativno delo za UPPG: korespondenca UPPG, vodenje  različnih

administrativnih postopkov za UPPG, vodenje finančnega poslovanja;
c) dežurstvo na sejmu, sodelovanje pri organizaciji sejma;
d) druga dela, ki jih določi uprava glede na njeno poslovanje v tekočem letu.  

K upravičencem se ne prištevajo štipendisti v času, ko prejemajo štipendijo.

4.
O podelitvi priznanj odloča Uprava UPPG.

II. Oblika priznanj

5.



Priznanje Dobrotnik se podeljuje upravičencem, ki so v tekočem letu prispevali dar enak
ali večji od 50.000 SIT (225,22 EUR) ali pa so v daljšem obdobju prispevali v ustanovo
skupno najmanj 50.000 SIT.

6.
Priznanje Veliki dobrotnik se podeli upravičencem, ki so prispevali dar enak ali večji od
1.000.000 SIT (4.504,50 EUR).

7.
Priznanje Mecen se podeljuje upravičencem, ki so v treh zaporednih letih prispevali dar v
skupni vrednosti najmanj 1.500.000,00 SIT (6.756,75 EUR)

8.
Če  upravičenec,  ki  je  že  prejel  priznanje  za  Dobrotnika,  izpolni  pogoje  za  dodelitev
priznanja Veliki dobrotnik ali Mecen, se mu podelili tudi to priznanje.

9.
Priznanja  se  podeljujejo  vsako  leto  in  so  označena  z letnico  in  zaporedno  številko  v
tekočem letu. 
Priznanje je lepo oblikovana listina. 
Priznanje za Dobrotnika ustanove je zelene barve, priznanje za Velikega dobrotnika je
rumene barve, priznanje za Mecena je rdeče barve.
Iz vsebine priznanja mora biti  razvidno,  za kaj  je bilo priznanje podeljeno in ali  je bilo
pridobljeno v toku enega leta  ali  v daljšem obdobju.  Če je bilo priznanje pridobljeno v
daljšem obdobju, se navede tudi to obdobje.

10.
Uprava vodi evidenco o prispevkih oziroma o delu upravičencev  in na podlagi evidence
odloča o podelitvi priznanj.

11.
Priznanja se vpisujejo v evidenco podeljenih priznanj, ki vsebuje zaporedno številko, ime
in priimek, osebne podatke prejemnika, datum in številko seje uprave, na kateri je bilo
priznanje podeljeno. 

III. Prehodne in končne določbe

12.
Ta pravilnik začne veljati  z dnem objave v  Uradnih objavah Glasila občine Komenda,
uporablja pa se od pričetka delovanja Ustanove Petra Pavla Glavarja, to je od 11.02.2000.

Številka: 039-001/01-001
Komenda,  3. januar 2002

dr. Marta Ciraj
Predsednica uprave UPPG


