
 
 
 
 
 
 
NAVODILA - KRITERIJI DODELJEVANJA SPONZORSKIH IN DONATORSKIH SREDSTEV 
ENERGIJE PLUS D.O.O.  
 
 
Preko sponzorstev in donacij v Energiji plus podpiramo in omogočamo boljše delovanje organizacij, 
društev in zavodov na področju izobraževanja, športa, kulture, znanstvenih projektov, projektov 
varovanja okolja, projektov socialno in družbeno odgovornega značaja ter raziskav.  
 
Smernice, ki jim sledimo pri izboru sponzorskih projektov:  

 Sponzorski odnos razumemo kot partnerstvo, pri katerem dosegamo sinergijske učinke vsi 
deležniki (sponzoriranec, sponzor in družba v celoti).   

 Pri odločitvi za sponzorstvo sledimo namenu krepitve blagovne znamke Energije plus, krepitve 
lojalnosti kupcev, širitve možnosti predstavite ponudbe in pospeševanja prodaje.  

 Sredstva za sponzoriranje so finančna sredstva,  blago ali storitev Energije plus. 
 
Donatorstvo za nas pomeni prispevek podjetja ljudem in okolju, kar potrjuje in krepi vlogo družbeno 
odgovornega podjetja. Sredstva za donacije so finančna sredstva Energije plus. Namenjena so 
nepovratnemu financiranju dobrodelnih, humanitarnih, znanstvenih, invalidskih, zdravstvenih 
organizacij, zavodov ali neprofitnih društev.  
 
Donacij ne dodeljujemo v obliki prispevkov/članarin gospodarskim združenjem ali organizacijam s 
poslovnim interesom, politikom, političnim strankam in organizacijam, profitnim organizacijam, 
organizacijam, ki nimajo statusa oseb z davčnimi oprostitvami in organizacijam, katerih cilji niso 
združljivi z načeli Energije plus.  
 
 
SPLOŠNI POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV  
 
Na dodelitev sredstev se lahko prijavijo zainteresirane pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji. 
 
Posamezni vlagatelji lahko za pridobitev sponzorskih oziroma donatorskih sredstev vložijo vlogo 
izključno preko standardiziranega obrazca za oddajo sponzorske oziroma donatorske vloge. 
Standardizirani obrazci so objavljeni na spletni strani Energije plus, 
http://www.energijaplus.si/sponzorstva-donacije. Predmet obravnave bodo samo v celoti pravilno 
izpolnjene vloge.  
 
Vlagatelj ne more hkrati vložiti vloge za sponzorska in donatorska sredstva.  Prav tako ne more 
vložiti vloge za dodelitev sredstev na vsebini oziroma projektih, za katere je že dobil sponzorska ali 
donatorska sredstva s strani Energije plus.  
 
 
ODDAJA VLOGE   
 
Obrazci za oddajo vloge so skupaj s kriteriji dodeljevanja sredstev objavljeni na spletni strani Energije 
plus, http://www.energijaplus.si/sponzorstva-donacije  in vsebujejo vse bistvene informacije, ki jih 
komisija potrebuje za pripravo predloga za dodelitev sredstev.  V vlogi morajo biti aktivnosti opisane 
čim celovitejše. Vloga se posreduje na elektronski naslov marketing@energijaplus.si  ali pošlje po 
pošti na naslov: Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.  
 
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sponzorskih sredstev mora vlagatelj poslati pravilno 
izpolnjen predpisan obrazec.  
 
Za uvrstitev v postopek izbora za donatorska sredstva, mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje 
pogoje: 

 pravilno izpolnjen predpisani obrazec; 

 dokazilo: 
 o registraciji društva po Zakonu o društvih, za katero je pristojna upravna enota, na 

območju katere je društvo registrirano;   ali 
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 dokazilo (odločba) o podelitvi statusa društva v javnem interesu, ki ga društvu podeli 
ministrstvo, pristojno za področje, na katerem društvo deluje;    ali 

 statut društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva oz. skladnost ciljev delovanja 
društva kot nepridobitne organizacije z nameni, za katere se prizna donacija;    ali 

 sklep o vpisu poslovnega subjekta v sodni register (razvidna je registrirana dejavnost).  
 
 
MERILA ZA IZBOR PRISPELIH VLOG  
 
Vloge obravnava komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov družbe Energije plus. Obravnava vlog ni 
javna. Nepopolne vloge lahko komisija v celoti zavrne.  
Kriteriji oziroma merila, ki jih pri izboru za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev upošteva 
komisija: 
 

 prepoznavnost (odmevnost) dogodka/projekta, inštitucije, ekipe,…; 

 obiskanost (doseg) dogodka; 

 ciljna skupina, ki je za Energijo plus relevantna; 

 priložnosti za podjetje (sodelovanje na dogodku): 

 čas trajanja;  

 druge možnosti sodelovanja. 
 
Na podlagi obravnavanih vlog se bo strokovna komisija odločila, komu se bodo dodelila sponzorska in 
donatorska sredstva ter višina dodeljenih sredstev. Izbrane prejemnike sponzorskih oziroma 
donatorskih sredstev bo Energija plus obvestila in jih povabila k sklenitvi sponzorske oziroma 
donatorske pogodbe. Vlagatelji, katerim sredstva ne bodo dodeljena, bodo obveščeni po elektronski 
ali navadni pošti.  
 
Vlagatelji, ki jim bodo dodeljena sponzorska sredstva, bodo morali o porabi sredstev poročati Energiji 
plus z dokazili o izvedenih projektih.  K izdanemu računu, katerega obvezna sestavina je številka 
sponzorske pogodbe (na računu se napiše: Zaračunavamo vam sponzorstvo po sponzorski pogodbi 
št.____________), so obvezne naslednje priloge:  
 

 kratko poročilo o izvedenem dogodku,  

 vsaj en izvod vsake tiskovine sponzorskega projekta, na katerem je objavljen logotip ali ime 
Energije plus, fotografije iz dogodka, ki prikazujejo obeležje Energije plus na dogodku,…  

 
Vlagatelji, ki jim bodo dodeljena donatorska sredstva, morajo donatorju kadarkoli zagotoviti preverjanje 
namenskosti porabe doniranih sredstev na sedežu prejemnika donacije. Po podpisu donatorske 
pogodbe mora prejemnik donacije Energiji plus izstaviti potrdilo o prejemu donacije. 
 
V primeru, da je poraba sredstev v nasprotju z določili iz pogodbe ali če niso predložena potrebna 
dokazila (v primeru sponzorske pogodbe), lahko Energija plus zahteva vrnitev sredstev, skupaj z 
zamudnimi obrestmi od dneva podelitve do dneva vrnitve sredstev.  
 
PORABA DODELJENIH SREDSTEV  
 
Dodeljena sredstva za izbrane sponzorske projekte in aktivnosti morajo biti porabljena za namen in v 
časovnem okviru skladno s potrjenim projektom ali aktivnostjo. Prav tako morajo biti dodeljena 
sredstva za izbrana donatorstva porabljena skladno s potrjenim namenom. 
 
 
SPLOŠNA DOLOČILA  
 
Energija plus si pridržuje pravico, da zaradi svojih poslovnih interesov, predvsem pa zaradi možnosti 
poznejših revizij, v svojem arhivu shrani ponudbe izbranih in neizbranih vlagateljev tudi po zaključku 
izbire za najmanj tri leta. Energija plus ni dolžna podati obrazložitve o izboru. Na odločitev komisije se 
ni mogoče pritožiti oziroma je ni mogoče izpodbijati.  
 



 
 
 
 
 
 
Sponzoriranec je skladno s pogodbenimi določili zavezan k spoštovanju konkurenčne klavzule, ki 
ga zavezuje, da v času trajanja sponzorske pogodbe ne bo sklepal kakršnih koli promocijskih pogodb 
z drugimi  družbami, katerih dejavnost predstavlja neposredno konkurenco Energiji plus, niti njih ali 
njihove storitve dejansko oglaševal brez izrecnega pisnega soglasja Energije plus. Sponzoriranec je 
dolžan Energijo plus obvestiti o dogovorih ali sodelovanju z drugimi energetskimi podjetji pred 
sklenitvijo sponzorske oziroma donatorske pogodbe za odobren dogodek ali projekt.  
 
Energija plus  na podlagi prispelih vlog ni dolžna skleniti pogodbe s katerim koli vlagateljem ter lahko 
brez kakršne koli odškodninske odgovornosti v katerikoli fazi postopka prekine postopek ali izloči 
posameznega vlagatelja iz nadaljnjega postopka izbora zaradi razlogov, kot so npr. ravnanja, ki bi 
prizadela ugled sponzorja oz. donatorja ali škodovala njegovim poslovnim interesom, ali če bi 
sponzoriranec oz. prejemnik donacije s svojim neprimernim vedenjem oz. ravnanjem vzbudil v javnosti 
negativne odzive.  
 
Energija plus si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja posameznega vlagatelja pozove k vsebinskim 
obrazložitvam oziroma po potrebi dopolnitvi vloge.  
 
Vsi vlagatelji so seznanjeni, da bodo v primeru izbire in sklenitve pogodbe javno razkriti podatki o 
sklenjeni pogodbi, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za informacije javnega značaja.  
 
 
DODATNE INFORMACIJE  
 
Vse dodatne informacije oziroma vprašanja vezane na dodelitev sponzorskih oziroma donatorskih 
sredstev lahko pošljete po e-pošti: marketing@energijaplus.si ali po pošti na naslov: Energija plus, 
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.  
 
  
Maribor, 1.12.2017  
Energija plus d.o.o. 
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