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Obrazec 1

PRIJAVNI OBRAZEC ZA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA
PODROČJU KULTURE V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2018
(podatke vpišite oz. ustrezno obkrožite)

Naziv društva
Naslov/sedež društva:

Ulica/hišna št.:
Poštna št./kraj:

Ime in priimek odgovorne
osebe
Telefonska številka:
E pošta:
Davčna številka:
Matična številka:
Davčni zavezanec
(obkroži):

DA

NE

Številka računa:

SI56
Banka, pri kateri je odprt
račun:
* v kolikor je vlagatelj zavezanec za DDV, DDV ni upravičen strošek!
Število vseh članov društva:_______________
Število članov društva, ki imajo stalno bivališče v občini Komenda:________________

Kraj in datum:
__________________

žig

Podpis odgovorne osebe:
______________________

Obrazec 2

FINANČNI PLAN ZA LETO 2018

1. ODHODKI
Potrebna sredstva za izpeljavo vseh projektov v letu 2018………………..………..EUR
2. PRIHODKI IN VIRI SREDSTEV
Stanje denarnih sredstev na dan 1.1.2018……………………………………………EUR
Predviden del sredstev iz proračuna Občine Komenda….………………….…..…..EUR
Predviden del sredstev iz drugih občin ali države…………………………………….EUR
Predvidena sponzorska in donatorska sredstva………………………….……….….EUR
Članarina……………………………………………………………………….…………EUR
Predvideni lastni prihodki……………………………………………………..…………EUR
Skupaj planirani prihodki v letu 2018:……………………………….EUR

IZJAVE
Izjavljamo, da:







ima društvo na dan oddaje zahtevka plačane vse zapadle obveznosti do Občine Komenda in do
države,
proti društvu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi nam bilo
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet sofinanciranja ter, da so podatki, ki so
navedeni v tej prijavi resnični in popolni,
za projekte, ki smo jih prijavili na razpisu nismo dobili sredstev iz drugih virov proračuna Občine
Komenda,
dovoljujemo, da si Občina Komenda pridobi podatke o prijavitelju iz uradnih evidenc,
da sprejemamo pogoje navedene v Pravilniku o sofinanciranju humanitarnih programov v
občini Komenda,
da so vse navedbe v vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.

Komenda, dne………………………..

Odgovorna oseba:
Žig

……………………………

OBVEZNE PRILOGE:
- potrdilo o plačilu upravne takse (4,50 €) oz. fotokopija dokazila, da društvo deluje v javnem
interesu
- letno poročilo društva za leto 2017 (bilance, ki se oddajo na AJPES),
- zapisnik občnega zbora društva,
- evidenca o članstvu društva.

Obrazec 3

POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA V LETU 2017
1. PRIHODKI
znesek
Prejeta sredstva iz proračuna Občine Komenda
Prejeta sredstva od drugih občin ali države
Prejeta sponzorska in donatorska sredstva
Članarina
Lastni prihodki
**SKUPAJ PRIHODKI v letu 2017

2. ODHODKI
znesek
Stroški porabljenega materiala in blaga
Stroški storitev
Stroški dela
Finančni odhodki
Drugi odhodki
**SKUPAJ ODHODKI v letu 2017
**Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2017 ……………………………… EUR.
OBVEZNI PRILOGI STA:
-

ZAKLJUČNI RAČUN DRUŠTVA ZA LETO 2017
(**podatki o skupnih prihodkih in skupnih odhodkih ter stanju denarnih sredstev na dan
31. 12. 2017 se morajo ujemati s podatki iz oddanih bilanc društva za leto 2017)

-

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA NA KATEREM JE BILO OBRAVNAVANO LETNO
POROČILO DRUŠTVA ZA LETO 2017 (zapisnik priložite k vlogi, v kolikor občni zbor do
roka za oddajo vloge še ni bil izveden, pa ga je potrebno dostaviti najkasneje do
10.12.2018 skupaj s poročilom o porabi sredstev prejetih iz občinskega proračuna)

Kraj in datum:
__________________

žig

Podpis odgovorne osebe:
______________________

Obrazec 4

PLAN DELA NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2018

PEVSKI ZBOR
Planirano št. vaj letno
Planirano število nastopov v občini
Planirano število nastopov na regionalnih
prireditvah
Planirano število nastopov na državnih
prireditvah
Planirano število nastopov na prireditvah v
tujini
Predvideno izobraževanje in
izpopolnjevanje:
- vrsta izobraževanja
-

izvajalec izobraževanja

-

višina potrebnih sredstev

Kraj in datum:
__________________

žig

Podpis odgovorne osebe:
______________________

Obrazec 5

PLAN DELA NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2018
DRAMSKA, GLEDALIŠKA, LUTKOVNA, FOLKLORNA SKUPINA/DRUŠTVO
Planirano št. vaj letno
Planirano število predstav v občini
Planirano število predstav na regionalnih
prireditvah
Planirano število predstav na državnih
prireditvah
Planirano število predstav na prireditvah v
tujini
Predvideno izobraževanje in
izpopolnjevanje:
- vrsta izobraževanja
-

izvajalec izobraževanja

-

višina potrebnih sredstev

Kraj in datum:
__________________

žig

Podpis odgovorne osebe:
______________________

Obrazec 6

PLAN DELA NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2018
KULTURNA DRUŠTVA
Planirano št. vaj letno
Planirano število projektov v občini
Planirano število projektov na regionalnih
prireditvah
Planirano število projektov na državnih
Planirano število projektov na prireditvah v
tujini prireditvah
Predvideno izobraževanje in
izpopolnjevanje:
- vrsta izobraževanja
-

izvajalec izobraževanja

-

višina potrebnih sredstev

Kraj in datum:
__________________

žig

Podpis odgovorne osebe:
______________________

Obrazec 7

PLAN DELA NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2018

LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, VIDEO IN FILMSKA SKUPINA
Planirano št. razstav, projekcij letno
Planirano število razstav, projekcij v občini
Planirano število razstav, projekcij na
regionalnih prireditvah
Planirano število razstav,
državnih prireditvah

projekcij na

Planirano število razstav,
prireditvah v tujini

projekcij na

Predvideno izobraževanje in
izpopolnjevanje:
- vrsta izobraževanja
-

izvajalec izobraževanja

-

višina potrebnih sredstev

Kraj in datum:
__________________

žig

Podpis odgovorne osebe:
______________________

Obrazec 8

PLAN DELA NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2018

LITERARNA, GLASBENA VIDEO DELA
Društvo, skupina:
Planiran izid knjige
Planiran izid CD-plošče
Planiran izid kasete
Planiran izid video kasete

Kraj in datum:
__________________

žig

Podpis odgovorne osebe:
______________________

Obrazec 9

PREDLOG PROGRAMA

Vrsta programa ………………………………………………………………………………….
Kraj in čas izvajanja programa…………………………………………………………………

Opis programa:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Potrebna sredstva za izvedbo programa:…………………………………………EUR
-

lastna sredstva…………………………………….EUR

-

sredstva Občine Komenda ...……………………EUR

-

drugi viri (navesti vire)………………………………-……………….…....EUR
…………………………….…-……………….……EUR
…………………………….…-……………….……EUR
…………….…………………-……………….……EUR

Za vsak posamezen program je potrebno izpolniti nov obrazec – plan dela za leto 2018!

Obrazec 10

UDELEŽBA NA PRIREDITVAH

Ime prireditve:…………………………………………………………………………………...
Raven prireditve (lokalna, regionalna, državna, mednarodna):
……………………………………………………………………………….………………….
Predviden kraj in čas prireditve: ………………………………………………………………..
Število članov društva, ki bodo sodelovali pri projektu:………………………………………..
Strokovni vodja projekta: …………………………………………………………
Predvidena sredstva za izvedbo prireditve: ……………………………………………EUR
-

lastna sredstva:.…………………………………..
sredstva Občine Komenda:…………………......
drugi viri (navesti vire): …………………………..

EUR
EUR
EUR

Ostale pripombe in predlogi za prireditve v občini:

Opomba: Za vsako prireditev je potrebno izpolniti nov obrazec!

Kraj in datum:
__________________

žig

Podpis odgovorne osebe:
______________________

VZOREC POGODBE (ni obvezna priloga k prijavi na razpis)

OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, matična številka: 1332155000, ID za DDV:
SI22332570, ki jo zastopa župan Stanislav Poglajen (v nadaljevanju: občina)
in
______________________________________ (izvajalec), matična številka: ________________, davčna
številka: ________________, ki ga zastopa __________________ (v nadaljevanju: izvajalec)
skleneta
POGODBO O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE
ZA LETO 2018
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
 da je bil dne 16.02.2018 na spletni strani www.komenda.si objavljen Javni razpis za sofinanciranje
programov kulture v občini Komenda za leto 2018 (v nadaljevanju: javni razpis),
 da se je izvajalec dne________ prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je pregledala
občinska uprava,
 da je občina s sklepom št. _________________, z dne_____, izvajalcu odobrila sredstva v višini
__________ EUR in sicer za sofinanciranje naslednjih projektov:
- _____________________________
- _____________________________
2. člen
Občina bo finančna sredstva iz proračunske postavke proračuna Občine Komenda za leto 2018 št. »8240 –
sofinanciranje programov na področju kulture« nakazala na transakcijski račun izvajalca
številka:____________________________.
Občina bo 50 % sredstev iz 1. člena pogodbe nakazala v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Ostala sredstva bo
občina nakazala najkasneje do 31.12.2018, pri čemer je pogoj, da končni prejemnik dostavi občini:
- zapisnik občnega zbora društva na katerem je bilo obravnavano letno poročilo društva za leto 2017,
- poročilo o izvedbi programa in porabi sredstev najkasneje do 10. 12. 2018 na obrazcu »Poročilo o porabi
sredstev prejetih iz občinskega proračuna«, ki je priloga k tej pogodbi.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je ta pogodba vezana na proračunske možnosti občine. V primeru, da pride
do sprememb v občinskem proračunu, ki bi utegnile kakorkoli vplivati na to pogodbo, stranki s sklenitvijo
pisnega dodatka k tej pogodbi, to pogodbo spremenita tako, da jo prilagodita sorazmerno spremembam v
občinskem proračunu.
3. člen
Izvajalec se zavezuje:
 da bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev,
 da se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja, lahko
objavljajo. Pri tem se lahko objavijo osnovni podatki o pomoči in prejemniku pomoči v skladu z zakonom,
ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
4. člen
Izvajalec se strinja, da ni upravičeno do izplačila sredstev, če se v postopku ugotovi, da je za iste upravičene
stroške in za isti namen pridobil oz. je v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
Izvajalec se strinja, da mora s sklepom odobrena in že izplačana sredstva na podlagi te pogodbe vrniti skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi, navedenimi v zahtevku za vračilo sredstev, v roku 8 dni od vročitve zahtevka,
če jih je pridobil na podlagi navedb neresničnih podatkov v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije,
ali če jih je uporabil v nasprotju z določili sklepa in pogodbe ali pa če je za iste upravičene stroške in za isti
namen že prejel sredstva iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali EU).

Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva iz proračuna ob naslednjem razpisu
občine.
5. člen
Občina imenuje za skrbnika pogodbe Matejo Drolc, ki je pooblaščena, da jo zastopa glede vseh vprašanj, ki
so predmet te pogodbe.
Odgovorni predstavnik s strani izvajalca je ______________.
V primeru zamenjave skrbnika pogodbe (pooblaščenega zastopnika) zadošča pisno obvestilo drugi pogodbeni
stranki.
Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki uredili z aneksom k tej pogodbi.
6. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
– pridobitev posla ali
–

za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

–

za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

–

za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda
ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije
iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

7. člen
Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za
reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.
8. člen
Pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme občina dva izvoda, izvajalec pa en izvod.
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Izvajalec:

OBČINA KOMENDA
Stanislav Poglajen
ŽUPAN

_________________________________

________________________
Številka: ___________

Datum: ________________

Datum: ________________

