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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2016 (Uradne objave GOK, št. 3/2016) in 
4. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v občini Komenda (Uradne objave GOK, 
št. 4/2016)  Občina Komenda objavlja 
 

RAZPIS 
za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Komenda v letu 2016 

 

I.  PREDMET JAVNEGA RAZPISA  

 
Predmet javnega razpisa so prireditve in projekti, ki praviloma niso bili predmet sofinanciranja iz 
proračuna Občine Komenda, iz drugih javnih razpisov in javnih pozivov ter pomenijo pomemben 
prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Komenda. 

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV   

 
Sredstva v višini 27.900 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Komenda za leto 2016. 
 

III. UPRAVIČENCI – POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV 

 
Pravico do sofinanciranja prireditev in projektov imajo društva, javni zavodi, posamezniki in druge 
pravne osebe, ki izvedejo prireditev ali projekt: 

- na območju občine Komenda, za občane Občine Komenda in so v interesu občine ali 
- izven območja Občine Komenda, če izvedba prireditve ali projekta bistveno pripomore k 

promociji občine. 
 
Upravičenci morajo imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti 
za uresničitev prijavljene prireditve ali projekta. 
  
Prireditev ali projekt, ki je predmet sofinanciranja mora imeti jasno konstrukcijo vseh stroškov 
izvedbe in virov financiranja.  

Iz občinskega proračuna Občine Komenda se sofinancirajo:  
– prireditve, za katere Občino Komenda zaprosijo prijavitelji prireditev za sofinanciranje in jih 

praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za sofinanciranje prireditev in 
projektov,  

– večje prireditve in projekti na področju organiziranja prostega časa, vzgoje in izobraževanja 
otrok ter mladine, športa, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet 
sofinanciranja iz proračuna Občine Komenda iz drugih javnih razpisov in javnih pozivov in so odraz 
specifičnih potreb občanov in prepoznavnosti Občine Komenda,  

– prireditve in projekti, katerih pokrovitelj je Občina Komenda.  

Prijavitelji prireditev, ki se po vsebini uvrščajo na več razpisnih področij, lahko za isti namen 
kandidirajo samo na enem od javnih razpisov Občine Komenda. 

Sredstva se lahko namenijo tudi za sofinanciranje prireditev in projektov, ki so bili izvedeni pred 
izvedbo javnega razpisa za tekoče proračunsko leto. 

Prijavitelji lahko kandidirajo le s programi oz. projekti, ki se izvajajo v letu 2016 in bodo 
realizirani najkasneje do 31.12.2016.  

 



 
 

 

 

 

IV. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE DRUŠTVENIH PROJEKTOV  

 
Občina Komenda bo prijavljene prireditve ali projekte sofinancirala na podlagi naslednjih meril in 
kriterijev: 
 

- prireditev in projekt pomembno prispeva k promociji Občine Komenda 45 točk 
- prireditev in projekt presega občinski nivo  10 točk 
- prireditev in projekt je namenjen večji ciljni populaciji Občine Komenda  

20 točk 
- višina lastnih vlagateljevih sredstev za izvedbo prireditve ali projekta   5 točk 
- projekt in prireditev je dobrodelnega značaja 20 točk 

 

V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA  

 
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec, je vlagateljem na 
voljo od dneva objave javnega razpisa  v tajništvu na Občine Komenda  ter  na spletni strani Občine 
Komenda (http://www.komenda.si).  
Informacije v zvezi z javnim razpisom:  
Martina Bajde, tel. 01/72-47-405 ali po e-pošti: martina.bajde@komenda.si 
Mira Crnkovič, tel. 01/72-47-406 ali po e-pošti: mira.crnkovic@komenda.si 
 

VI. NAČIN IN KRAJ ODDAJE VLOG 

 
Pisne vloge (prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami) oddajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah na naslov 
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda.  
Na vlogi mora biti naslov vlagatelja in ustrezen pripis: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS 
SOFINANCIRANJE PRIREDITEV  IN PROJEKTOV 2016« Zaprte ovojnice z vsemi navedbami lahko 
vlagatelji oddajo tudi v tajništvu Občine Komenda. 
 
Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Kot pravočasne štejejo vloge, 
ki bodo prispele do navedenega datuma in ure.  
 
Pri oddaji vlog je potrebno plačati upravno takso v višini 4,54 EUR. 
Upravno takso se lahko plača: 
- z gotovino v tajništvu Občine Komenda  
- plačilo na transakcijski račun: UPRAVNE TAKSE IZ UPRAVNIH DEJANJ-OBČ: 01100-

5640309182, sklic 11 76635-7111002, koda namena: OTHR (dokazilo o plačilu takse na 
transakcijski račun, vlagatelj priloži k vlogi) 

 

VII. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS 

 
Rok za oddajo vlog prične teči z dnem objave na spletni strani Občine Komenda (5. 4. 2016) 
in se  zaključi 5. 5. 2016 ob 15:00 uri (datum in ura prispetja oz. vročitve vloge na sedež Občine 
Komenda). 
 

VIII. OBRAVNAVANJE VLOG 

 
Vse postopke v zvezi z javnim razpisom izvaja občinska uprava. Vrednotenje prireditev in projektov 
na podlagi meril in kriterijev in ob upoštevanju specifičnosti posameznih prireditev in projektov 
opravi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Komisija na podlagi javnega razpisa obravnava le 
tiste vloge, ki prispejo v roku.  

O višini zneska sofinanciranja prireditev in projektov se izda sklep. Na sklep je dovoljena pritožba v 
roku petnajstih dni od prejema sklepa. O pritožbi odloči župan. Njegova odločitev je dokončna. Z 
izbranim prijaviteljem se sklene pogodba o sofinanciranju prireditev in projektov.  

http://www.komenda.si/
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IX. NADZOR IN SANKCIJE  

 
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev. 
Prijavitelji prireditev in projektov, ki so sofinancirani so dolžni izvajati dogovorjene naloge v skladu 
s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v izdanih sklepih in pogodbah. O že izvedeni 
prireditvi ali projektu mora prijavitelj posredovati poročilo o porabi sredstev. V primeru nenamenske 
porabe se prijavitelj zaveže že pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi obrestmi od dneva 
izplačila v 8-ih dneh od poziva naročnika. 

  
Številka: 430-0012/2016-1 
Datum: 5. 4. 2016 
 
                                                                                                          Stanislav Poglajen, l.r. 
                                                                                                                  ŽUPAN                                                                                                 


