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RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV 2019 
 

 
1. Sofinancer OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda 

 
Na javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje humanitarnih programov v občini Komenda, ki 
delujejo na področju humanitarne dejavnosti v občini Komenda, se lahko prijavijo društva, 
združenja in organizacije, ki so registrirane za izvajanje humanitarne dejavnosti in izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
- imajo sedež v občini Komenda  
- imajo sedež izven občine Komenda, vendar so njihovi člani tudi občani občine Komenda; 
- prijavijo program, ki je predmet razpisa; 
- program izvajajo na območju občine Komenda ali izven nje in v njem aktivno sodelujejo člani 

društva, ki izhajajo iz občine Komenda; 
- so registrirani in imajo humanitarno dejavnost oziroma dejavnost socialnega varstva 

opredeljeno v svojih aktih; 
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev 

prijavljenih programov; 
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja 

programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež 
sredstev iz drugih virov. 

 
 

3. Podatki o razpisu 

 
Občina Komenda bo v letu 2019 sofinancirala naslednje programe društev: 
- programe redne dejavnosti izvajalcev; 
- programe izobraževanja članov; 
- program socializacije članov; 
- rehabilitacijske programe, ki jih izvajalci izvajajo za svoje člane (npr. terapevtske skupine, 

organizirana športna vadba in podobno); 
- programe pomoči članom (postrehabilitacijska pomoč, organizacija tematskih delavnic, in 

podobno); 
- programe samopomoči, namenjene odpravljanju socialnih stisk. 

 
Vrednoti se največ 5 programov.           

 
 

4.  Višina sredstev za sofinanciranje programov 

 
Občina Komenda je v letu 2019 za sofinanciranje humanitarnih  programov društev, ki delujejo na 
področju humanitarne dejavnosti namenila sredstva v višini 5.500,00 EUR. 
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5.  Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije 

 
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji dobijo na spletni strani Občine Komenda 
www.komenda.si ali  v tajništvu občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda v času 
uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa do izteka razpisnega roka. 
 
 
 

6.  Način, mesto in rok oddaje vlog 

 
Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 
Komenda, v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis – Sofinanciranje humanitarnih 
programov za leto 2019 – NE ODPIRAJ«. 
 
Upoštevani bodo vse vloge, ki bodo v pravilno opremljenih ovojnicah prispeli na zgoraj  navedeni 
naslov najkasneje do izteka razpisnega roka. Predlagatelji lahko oddajo vlogo osebno ali 
priporočeno po pošti na zgornji naslov.  
  
 
 
MERILA ZA IZBOR PONUDNIKA PROGRAMA IN NAČIN OCENJEVANJA: 
 
Občina Komenda bo za sofinanciranje izbrala predlagane programe na podlagi naslednjih meril: 

 Merilo Število točk: 

A Število članov izvajalca – predlagatelja programa s 
stalnim bivališčem v občini Komenda 

 
do 25 točk 

B Kvaliteta in realnost izvedbe predlaganega programa do 20 točk 

C Finančna konstrukcija programa do 20 točk 

 
Najvišje število točk za posamezni program, ki jih lahko dobi ponudnik, je 65. 
 
Razčlenitev posameznih elementov: 
A) Število članov izvajalca-predlagatelja programa s stalnim bivališčem v občini 

Komenda: 
     število članov predlagatelja, ki imajo stalno  
     bivališče v občini Komenda x 25 točk 

Članstvo v točkah = --------------------------------------------------------------------------- 
        predlagatelj z najvišjim številom članov izmed vseh predlagateljev 
 

Maksimalno število točk bo dosegel predlagatelj, ki ima največ članov s stalnim bivališčem na 
območju občine Komenda, ostali predlagatelji pa ustrezno število točk manj. Predlagatelji bodo 
glede na število članov pri izračunu razdeljeni v tri skupine, in sicer: 

I. skupina do ……300 članov 
II. skupina do …...1000 članov 
III. skupina do ……3000 članov in več 

Pri izračunu so uvedene tri skupine z namenom zagotovitve realnega izračuna števila pripadajočih 
točk (humanitarne organizacije ali društva z masovnim članstvom bi sicer porušile sistem). 
V razpisu sodelujejo tudi društva, ki nimajo sedeža v občini Komenda, imajo pa člane iz občine 
Komenda. V tem primeru se pri izračunu točk upošteva le število članov društva, združenja ali 
organizacije  (predlagatelja), ki izhajajo iz občine Komenda.  

 
B) Ocena kvalitete posameznega predlaganega programa: 

 jasnost postavljenih ciljev in njihova skladnost s predmetom javnega razpisa ……do 5 točk 

 nedvoumna opredelitev uporabnikov programa ………………………………………do 5 točk 

 vključenost prostovoljcev v izvedbo programa…………………………………………do 5 točk 

 način preverjanja uspešnosti doseganja ciljev programa……………………….…….do 5 točk 
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Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po kriterijih točke B,  je 20 
točk. 
 

C) Ocena finančne konstrukcije programa: 
- program ima jasno opredeljene vire financiranja …………………………………………do 5 točk 
- program ima jasno opredeljene stroške …………………………………………………...do  5 točk 
- pričakovana višina sofinanciranja s strani občinskega proračuna ……………………do10 točk** 

 
**Pričakovana višina sofinanciranja programa s strani proračuna, bo ovrednotena na naslednji  
   način: 

Delež pričakovanega sofinanciranja Število točk 

od do 

0 % 20 % 10 

20 % 50 % 6 

nad 50 %  4 

 
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriterijih točke C je 20 
točk. 
 
Programi se bodo sofinancirali do višine razpisanih sredstev 
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OBRAZEC št. 1 

 
 

PODATKI O PREDLAGATELJU 
 

 
(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:________________ 
 
 

I Z J A V A 
 
Društvo izjavlja: 

 Da vodi evidenco o članih društva, 

 Da za potrebe razpisa, dovoljuje Občini Komenda vpogled v evidenco članov društva. 
 
 

 
 
 
 
 

Kraj in datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe: 
__________________                                 žig                                       ______________________ 
 
 
 



2019 - JAVNI RAZPIS - HUMANITARNI PROGRAMI - RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 

OBRAZEC št. 2 

 
 

POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA V LETU 2018                                                                  
 
 
 
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 2018  

 
 
 
2. ODHODKI 

 znesek 

Stroški porabljenega materiala in blaga  

Stroški storitev  

Stroški dela  

Finančni odhodki  

Drugi odhodki  

**SKUPAJ ODHODKI v letu 2018  

 
**Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2018 ……………………………… EUR. 
 
OBVEZNI PRILOGI STA:  
 
- ZAKLJUČNI RAČUN DRUŠTVA ZA LETO 2018 
      (**podatki o skupnih prihodkih in skupnih odhodkih ter stanju denarnih sredstev na dan  
      31. 12. 2018 se morajo ujemati s podatki iz oddanih bilanc društva za leto 2018) 
 
- ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA NA KATEREM JE BILO OBRAVNAVANO LETNO 

POROČILO DRUŠTVA ZA LETO 2018 (zapisnik priložite k vlogi, v kolikor občni zbor do 
roka za oddajo vloge še ni bil izveden, pa ga je potrebno dostaviti najkasneje do 
10.12.2019 skupaj s poročilom o porabi sredstev prejetih iz občinskega proračuna)  

 
 
 
Komenda, dne………………………..                                                        Odgovorna oseba: 
 
      Žig                      …………………………… 
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OBRAZEC št. 3 

 
 

FINANČNI PLAN ZA LETO 2019                                                                 
 

 

1. ODHODKI 

Potrebna sredstva za izpeljavo vseh projektov v letu 2019………………..………..EUR 

 

2. PRIHODKI IN VIRI SREDSTEV 

Stanje denarnih sredstev na dan 1.1.2019……………………………………………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 2019:……………………………….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 2018 (bilance, ki se oddajo na AJPES), 
- zapisnik občnega zbora društva. 
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OBRAZEC št. 4 

 
 
 

PREDLOG PROGRAMA                                                                 
 

 

Vrsta programa …………………………………………………………………………………. 

 

Kraj in čas izvajanja programa………………………………………………………………… 

 

Opis programa: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

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

- lastna sredstva…………………………………….EUR 

- sredstva Občine Komenda (največ 50%) ….……………………EUR 

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

                                         …………………………….…-……………….……EUR 

                                         …………………………….…-……………….……EUR 

                                         …………….…………………-……………….……EUR 

 

 

 

 

Za vsak posamezen program je potrebno izpolniti nov obrazec – plan dela za leto 2019! 

Sofinancira se največ 5 programov! 
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VZOREC POGODBE (ni obvezna priloga k prijavi na razpis) 

 
 
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, matična številka: 1332155000, ID za DDV: 
SI28232801, ki jo zastopa župan Stanislav Poglajen (v nadaljevanju: občina) 
 
in 
 
vlagatelj /Ime in priimek ali naziv, ulica, hišna številka, poštna številka, pošta/ 

_________________________________________________________, matična številka:_____________, 
davčna številka:____________, ki ga zastopa _____________________________ (v nadaljevanju: 
izvajalec)  
 
skleneta 

POGODBO 
O SOFINANCIRANJU HUMANITARNIH PROGRAMOV V LETU 2019 

 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:  

 da je bil dne 15. 2. 2019 na spletni strani www.komenda.si  objavljen Javni razpis za sofinanciranje 
humanitarnih programov v občini Komenda v letu 2019 (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 naslednje programe:  
– _____________________________, 
– _____________________________,  
– _____________________________,  
– _____________________________,  
– _____________________________,  

 
 

2. člen 
Občina  bo finančna sredstva iz proračunske postavke št. 0101 – sofinanciranje humanitarnih programov, 
nakazala na transakcijski račun izvajalca številka _______________v roku 30 dni po podpisu pogodbe. 
 
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 strinja, da ni upravičen 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). 

http://www.komenda.si/
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V primerih, navedenih v prejšnjem odstavku, izvajalec ne more pridobiti novih sredstev iz naslova Pravilnika 
o sofinanciranju humanitarnih programov v občini Komenda  še 1 leto po vračilu vseh nezakonito pridobljenih 
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
 

5. člen 
Izvajalec mora sredstva, opredeljena v 1. členu te pogodbe, uporabiti v namene, za katere so mu bila 
odobrena. 
 
V primeru, da izvajalec sredstev ne bo uporabil v skladu s to pogodbo oziroma odobrenim programom, je 
dolžan občini v roku 30 dni od zahteve za vračilo danih sredstev, le-ta vrniti  skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi. 
 
Za namensko uporabo  sredstev je odgovoren izvajalec programa.  
 

6. člen 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo izvajalec programa občini posredoval vsebinsko in finančno poročilo o 
izvedbi programov, ki so predmet te pogodbe. Poročilo je potrebno posredovati do konca februarja 2019.  
 
V kolikor občina poročila v roku, opredeljenem v prvem odstavku tega člena ne prejme, ima pravico zahtevati 
vračilo sredstev, skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. 
 

7. člen 
Za izvedbo pogodbe je s strani Občine Komenda zadolžena Mateja Drolc, s strani izvajalca pa 
_________________. 
 

8. 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. 

 
9. 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. 
 

10. člen 
Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod. 
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
 
 
 
Izvajalec:                                                                                                                OBČINA KOMENDA 
                                                                                                                                 Stanislav Poglajen 
                                                                                                                                          Župan   
  
 
 
 

 
                                                                                                                  Številka:  
Datum:                                                                                                      Datum:  
 


