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Na podlagi 2. člena Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Komenda (Uradne objave 
GOK, št. 08/04), Občina Komenda objavlja 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV V 
OBČINI KOMENDA ZA LETO 2021 

 
 

1. PREDMET RAZPISA: 

Predmet razpisa je sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Komenda za leto 2021. 
 
Občina Komenda bo v letu 2021 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.           
 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU: 

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. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV 

Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini 
Komenda (Uradne objave GOK, št. 08/04) in v razpisni dokumentaciji. 
 

4. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV  

V proračunu Občine Komenda so za sofinanciranje humanitarnih programov za leto 2021 
zagotovljena sredstva v višini 5.500 EUR. 
 

5. ROK IZVEDBE PROGRAMOV 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021 (do 31.12.2021) v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna. 
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6. VSEBINA PRIJAVE 
Prijava na razpis mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. V 
kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. 
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem 
obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem 
namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani 
sofinancerja. 
 

7. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE 

Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dobite na spletni strani Občine Komenda 
www.komenda.si ali v sprejemni pisarni Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda v 
času uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav. 
 
Rok za oddajo prijave na javni razpis je 09.04.2021. 

 
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 2021 - NE 
ODPIRAJ". 

 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav 
na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v tajništvu Občine Komenda zadnji dan 
roka do 12. ure. 
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) 
 
Prijavi je treba OBVEZNO priložiti dokazilo o plačilu upravne takse. 

 
Društva, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu, so plačila takse oproščena. Status 
izkažejo s priloženo fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu.  
 

8. IZID RAZPISA 

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni pisno s sklepom. Z izbranimi izvajalci programov 
oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev. 
 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Komenda pri Mateji 
Drolc, tel. št. 01/7247-409. 
 

9. 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:  430-0009/2021-2 
Datum:    09.03.2021 
         Stanislav Poglajen 
                ŽUPAN 
 


