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Na podlagi 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradno prečiščeno besedilo 1, Uradne 

objave Glasila Občine Komenda, št. 01/21)  in 13. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine 

Komenda, št. 8/15) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 3. izredni seji, dne 4. marca 2021, po hitrem 

postopku sprejel 

 

SPREMEMBO 
 

STATUTA OBČINE KOMENDA  

 

1. člen 
 

V Statutu Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 8/2015) se spremeni 27. člen tako, da 

glasi: 
 

» 

27. člen 
 

(podžupan) 
 

(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina največ dva podžupana. 
 

(2) S sklepom o imenovanju podžupana se določi, kateri podžupan bo v primeru predčasnega prenehanja 
mandata župana opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata 
in razpisa nadomestnih volitev, do izvolitve novega župana. 

 

(3) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za ka-
tere ga župan pooblasti. 

 

(4) Podžupana, eden je praviloma iz druge volilne enote kot župan, imenuje župan s sklepom izmed članov 
občinskega sveta najpozneje v petinštiridesetih (45) dneh po konstitutivni seji občinskega sveta. 

 

(5) Na prvi seji občinskega sveta po imenovanju podžupan-a/-ov obvesti župan o tem občinski svet, pri čemer 
ga seznani tudi s pooblastili, ki jih je dal podžupan-u/-oma, ter nalogami, pri katerih mu pomaga/ta/.  

 
(6) Ne glede na pooblastila in naloge podžupana iz prejšnjega odstavka, župana v primeru njegove 

zadržanosti nadomešča tisti podžupan, ki ga pooblasti župan. V času nadomeščanja, opravlja podžupan 
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.  
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(7) Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča 
župana svetnik, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši svetnik. 

        V času nadomeščanja opravlja svetnik tekoče naloge iz pristojnosti župana. 
 

(8) V času opravljanja funkcije župana zaradi predčasnega prenehanja mandata župana podžupan nima 
pravice glasovati za odločitve občinskega sveta. 

 

(9) V soglasju z županom, se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.« 
 

2. člen 
 

Te sprememba statuta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. 

 

Številka: 007-0005/2015-11 

Datum:   4. 3. 2021 

 

Stanislav Poglajen  
Župan Občine Komenda  

 
 

Na podlagi 8., 9. in 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in Pravilnika o 
sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Komenda (Uradne objave GOK, št. 08/04), Občina 
Komenda objavlja 
 
 

JAVNI RAZPIS  
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2021 

 
 
1. PREDMET RAZPISA  
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja kulture v Občini Komenda za leto 2021. 
 
Razpisna sredstva so namenjena sofinanciranju programov in projektov, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, 
posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, dramske, gledališke in lutkovne, literarne, 
likovne in fotografske, filmske in video dejavnosti. 
 
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo (obleke, instrumenti) za 
kulturno dejavnost in spomeniško varstvene akcije. 
 
 
2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU  
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
 so zasebniki na področju kulture, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem 

za kulturo ali 
 društva, registrirana za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano 

kakovost ali 
 zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture. 
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Vsi prijavitelji pa morajo izpolnjevati še: 
 imeti sedež na območju občine Komenda in so registrirani v skladu z Zakonom o društvih (če so registrirani 

kot društvo ali zavod); 
 imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih 

aktivnosti; 
 imeti urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih; 
 dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi; 
 
3. RAZPISNA PODROČJA 
Izvajalcem se sofinancira programe za naslednje namene: 
 redno dejavnost; 
 projekte oz. programe; 
 udeležbo na prireditvah, predstavitvah, tekmovanjih, festivalih in srečanjih doma in v tujini. 
 
 
4. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV 
Merila so podrobneje opredeljena v prilogi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini 
Komenda (Uradne objave GOK, št. 08/04). 
 
 
5. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV  
V proračunu Občine Komenda za leto 2020 so za sofinanciranje kulturnih programov za leto 2021 zagotovljena 
sredstva v višini 8.360,00 EUR. 
 
 
6. ROK IZVEDBE PROGRAMOV 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021 (do 31.12.2021) v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna. 
 
Izvajalci programov v roku 30 dni po podpisu pogodbe prejmejo akontacijo v višini 50% dodeljenih sredstev, 
drugo polovico pa v mesecu decembru 2021 na podlagi posredovanega poročila o porabi proračunskih 
sredstev, prejetih iz občinskega proračuna. 
 
 
7. 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. 
 
 
8. 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. 
 
 
 

http://www.komenda.si/
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Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: 
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom:  

" JAVNI RAZPIS - SOFINANCIRANJE KULTURNIH 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.  
 
 
9. 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. 
 
 
10. 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:  430-0010/2021-2 
Datum:    09.03.2021 
          
                                                        

Stanislav Poglajen  
Župan Občine Komenda  

 
 

 
 

 
  


