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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2020 (Uradne objave Glasila Občine 
Komenda, št. 13/18 in 1/20) in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju društvenih projektov v Občini 
Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 2/05)  Občina Komenda objavlja 
 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTVENIH PROJEKTOV V OBČINI KOMENDA V LETU 2020 

 

I.  PREDMET JAVNEGA RAZPISA  

 
Predmet javnega razpisa so programi in projekti, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja in delovanja in 
so v javnem interesu. Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije 
v prostore.  
 

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV   

 
Sredstva v višini 21.300 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Komenda za leto 2020. 
 

III. UPRAVIČENCI – POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV 

 
Na razpis se lahko prijavijo društva in zveze, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- so registrirana za izvajanje dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano 
kakovost, 

- društva, ki nimajo za osnovno dejavnost kulturne, humanitarne, kmetijske, športne, gasilske 
in podobne dejavnosti  

- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje 
aktivnosti, 

- da imajo sedež na območju občine Komenda,  
- da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Komenda, 
- da delujejo najmanj eno leto, 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu (izpolnite in obvezno priložite fotokopijo evidence o 

članstvu), 
- da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
- so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, 
- občinski upravi vsako leto redno predložijo finančno poročilo in poročilo o realizaciji 

programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.  
 

IV. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE DRUŠTVENIH PROJEKTOV  

 
Merila in kriteriji za ocenjevanje  in vrednotenje programov in projektov so sestavni del Pravilnika o 
sofinanciranju društvenih projektov v občini Komenda in so priloženi  k obrazcu »vloga – 
sofinanciranje društvenih projektov 2020«. 
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je 
odvisna od višine proračunskih sredstev.  
 

V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA  

 
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec, je vlagateljem na 
voljo od dneva objave javnega razpisa v tajništvu Občine Komenda  ter  na spletni strani Občine 
Komenda (http://www.komenda.si).  

http://www.komenda.si/
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Informacije v zvezi z javnim razpisom: Mira Koritnik, tel. 01/72-47-406 ali po e-pošti: 
mira.koritnik@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 DRUŠTVA 
2020« 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 4,50 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 (17. 2. 2020) 
in se  zaključi 19. 3. 2020 ob 15:00 uri (datum in ura prispetja oz. vročitve vloge na sedež 
Občine Komenda). 
 

VIII. OBRAVNAVANJE VLOG 

 
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. 
Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa 
zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku treh delovnih dni od odpiranja vlog pisno 
pozove na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev je osem delovnih dni. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne 
bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene pa zavrnejo. Upravičencem bo izdan sklep o 
višini odobrenih sredstev v roku 30 dni od zaključka javnega razpisa.    

IX. NADZOR IN SANKCIJE  

 
Če občinska uprava Občine Komenda ugotovi, da izvajalec krši določila pogodbe, mu lahko zadrži 
izplačilo še neizplačanih sredstev, zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev v občinski 
proračun skupaj z zakonitimi obrestmi. Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine 
pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev. Izvajalec, ki neutemeljeno krši 
določila pogodbe, ne more kandidirati za sredstva iz proračuna ob naslednjem razpisu.  
  
Številka: 430-0006/2020-3 
Datum: 17. 2. 2020 
 
                                                                                                         Stanislav Poglajen, l.r. 
                                                                                                                  ŽUPAN                                         
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