
Na podlagi  24.  člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, 
d.o.o., je direktor javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. na podlagi 
soglasja nadzornega sveta  íz  sklepa št.  012-33/12-2018  z dne  28. 5. 2018  sprejel 

PRAVILA O DODELJEVANJU SPONZORSKIH IN DONACIJSKIH 
SREDSTEV 

Pravila o dodeljevanju sponzorskih in donacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: Pravila) 
urejajo pogoje in način dodeljevanja sponzorskih in donacijskih sredstev v Kontroli zračnega 
prometa Slovenije, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: družba).  

1  Cilj 

Cilj donatorstva družbe je v okolju oziroma pri prejemniku ustvariti pozitiven vtis, odziv ali odnos 
do družbe in njene dejavnosti, kateremu je komplementaren cilj pozitivnega prispevka k 
družbenemu okolju (družbena odgovornost). Donatorstvo družbe je v skladu z njenim 
poslanstvom, vizijo in vrednotami, kijih družba sprejme in javno objavi.  

2  Definicija sponzorstva in donatorstva 

Sponzorstvoje poslovni dogovor, v katerem se družba in sponzoriranec pogodbeno dogovorita 
za obojestransko koristno sodelovanje. Družba sponzorirancu nameni sredstva, le-ta pa se 
zaveže, da bo promoviral družbo kot sponzorja na dogovorjen način. 

Donatorstvoje pravni posel, s katerim družba z namenom obdaritve nameni določena sredstva 
(donacijo), v zameno pa ne zahteva ničesar (po potrebi je dovoljena objava firme družbe ali 
njenega logotipa v medijih). V primeru donacije se promocija ne izvaja.  

3  Omejitve 

Sponzorstvo v družbi ni dovoljeno. 

Donatorstvoje dovoljeno pod pogoji, določenimi s temi Pravili.  

4  Upravičenci 

Upravičenci do donatorskih sredstev so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, in sicer 
občine ter društva, klubi, organizacije, zavodi in druge podobne pravnoorganizacijske oblike, ki 
so v skladu s predpisi ustanovljene za opravljanje dobrodelne, kulturne, znanstvene, ekološke, 
socialnovarstvene, vzgojno izobraževalne, športne, sindikalne in druge splošno koristne 
dejavnosti. 

Donatorska sredstva se dodeljujejo v skladu s temi Pravili na podlagi prejete pisne vloge 
upravičenca.  

5  Kriteriji za dodelitev donacij 

Kriterija, na podlagi katerih se dodeli donacija, sta:  

1. Geografski kriterij: geografska umeščenost dejavnosti upravičenca, projekta ali dogodka v 
območje največjega vpliva dejavnosti družbe na okolje, kar zajema ožjo in širšo okolico sedeža 
družbe in lokacij, na katerih družba opravlja svojo dejavnost.  

2. Kriterij primerne aktivnosti: uvrstitev aktivnosti upravičenca v kategorijo, ki jo družba podpira, 
to so: 
- 	humanitarnost,  

1 

004-4/1-2018



N\ETA 5~  dr.  F  anc Željko Županič  
~ßV 	~  VF 	~~ 
. .~~_~._ ti~ 	Direktor  

w  

N 	h ti:  

J  ?~~  

d  ór~ ~ t,~. 
-~ ~~~~•°'~;~ 

S~~!'ENIA  

2 

- 	podpora letalski dejavnosti in aktivnostim, ki promovirajo letalstvo, 
- 	podpora lokalnemu okolju, 
- 	podpora kulturi, 
- 	podpora športu, 
- 	podpora trajnostnemu razvoju, 
- 	podpora skrbi za okolje, 
- 	podpora znanosti, 
- 	podpora socialnovarstveni dejavnosti, 
- 	podpora vzgojno izobraževalni dejavnosti. 

Na podlagi prejete pisne vloge upravičenca za donacijo družba določi ustreznost predloga glede 
na izpolnjevanje obeh zgornjih kriterijev kumulativno in določi višino donacije. 

V kolikor vloga za donacijo ne vsebuje zadostnih podatkov, na podlagi katerih bi bilo moč  
presoditi skladnost s kriteriji za dodelitev, se lahko zavrne. 

Družba ni dolžna podati obrazložitve oizboru/zavrnitvi donacije.  

6  Višina donacij 

Sredstva, namenjena donacijam v skupnem seštevku za posamezno poslovno leto znašajo 
največ  0,03  %prihodka družbe za preteklo poslovno leto. 

Znesek posamezne donacije praviloma znaša največ  1.000,00  EUR.  

7  Izogibanje konflikta interesov 

Pri dodeljevanju donatorstev ne sme obstajati nasprotje interesov med odločevalcem o 
posamezni donaciji in upravičencem do donacije. 

Šteje se, da obstaja nasprotje interesov, če je odločevalec ali njegov družinski član 
(so)ustanovitelj, zastopnik, predstavnik organov oziroma je udeležen kot član upravičenca. 

Družinski člani so: zakonec, zunajzakonski partner, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje 
in sestre.  

8  Javna objava 

Družba na javni spletni strani objavi podatke o posamezni donaciji s specifikacijami skladno z 
zahtevami veljavnih predpisov, ki zavezujejo družbo. 

Pravila se objavi na internem portalu ter na javni spletni stranì družbe. 

Zgornji Brnik,  31. 5. 2018  
Naša številka:  004-4/1-2018  


