PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA
IN PODEŽELJA V OBČINI KOMEN ZA LETO 2021

I.

PODATKI O PRIJAVITELJU

a) Osnovni podatki
Naziv prijavitelja:

Naslov oz. sedež:
Telefon:
Fax:
e-naslov:
Spletna stran:
Matična številka:
Davčna številka:
Davčni zavezanec
(ustrezno obkroži):

DA

NE

Št. TRR:
Odprt pri banki:

b) Podatki o odgovorni osebi
Ime in priimek:
Funkcija:
Telefon:
e-naslov:

c) Podatki o kontaktni osebi
Ime in priimek:
Funkcija:
Telefon:
e-naslov:
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II.

PODATKI O PROGRAMU OZIROMA PROJEKTU

1. KRATKA PREDSTAVITEV PROGRAMA OZIROMA PROJEKTA

2. OPREDELITE OSNOVNE NAMENE IN CILJE PROGRAMA OZIROMA PROJEKTA

3. OPREDELITE CILJNO SKUPINO UPORABNIKOV
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4. V SPODNJE TABELE VPIŠITE PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2021
(vpišite vse zahtevane podatke!)
4.1. IZOBRAŽEVANJE
Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, seminarjev… (napišite ali gre za organizacijo ali so-organizacijo)

NAZIV AKTIVNOSTI

OPIS

KRAJ IZVEDBE
in
TERMIN
IZVEDBE

ŠTEVILO VSEH
UPORABNIKOV IN
ŠTEVILO
UPORABNIKOV IZ
OBČINE KOMEN

PREDVIDENA
VREDNOST
AKTIVNOSTI

ŠTEVILO
DOSEŽENIH
TOČK
(izpolni
komisija)

OPIS

KRAJ IZVEDBE
in
TERMIN
IZVEDBE

ŠTEVILO VSEH
UPORABNIKOV IN
ŠTEVILO
UPORABNIKOV IZ
OBČINE KOMEN

PREDVIDENA
VREDNOST
AKTIVNOSTI

ŠTEVILO
DOSEŽENIH
TOČK
(izpolni
komisija)

Organizacija strokovne ekskurzije

NAZIV AKTIVNOSTI
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4.2. PREDSTAVITVENE OZIROMA PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
Promocijski material (zloženka, katalog, vrečke, spletna stran, letaki, zgibanke, razglednice, predstavitev v časopisu - plačljive …)

NAZIV AKTIVNOSTI

OPIS

TERMIN IZVEDBE

PREDVIDENA
VREDNOST
AKTIVNOSTI

ŠTEVILO
DOSEŽENIH
TOČK (izpolni
komisija)

PREDVIDENA
VREDNOST
AKTIVNOSTI

ŠTEVILO
DOSEŽENIH
TOČK
(izpolni
komisija)

Predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih aktivnostih

NAZIV AKTIVNOSTI

KRAJ IZVEDBE
in
TERMIN IZVEDBE

OPIS
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4.3. PRIREDITVE
Organizacija samostojne prireditev v občini Komen ali so- organizacija prireditve (napišite ali gre za organizacijo prireditve ali so-organizacijo
prireditve)

NAZIV AKTIVNOSTI

KRAJ IZVEDBE
in
TERMIN IZVEDBE

OPIS

PREDVIDENA
VREDNOST
AKTIVNOSTI

ŠTEVILO
DOSEŽENIH
TOČK
(izpolni
komisija)

Izvedba oziroma sodelovanje pri različnih aktivnostih, prireditvah: izvedba prikaza običajev, tekmovanja, ocenjevanja, degustacij ipd., oziroma
sodelovanje na mednarodni ravni (MR), na državni ravni (DR), regijski ravni (RR) in na lokalni ravni (LR)

NAZIV AKTIVNOSTI

RAVEN:
- MR
- DR
- RR
- LR

OPIS
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KRAJ IZVEDBE
in
TERMIN IZVEDBE

PREDVIDENA
VREDNOST
AKTIVNOSTI

ŠTEVILO
DOSEŽENIH
TOČK
(izpolni
komisija)

III.

FINANČNA KONSTRUKCIJA

PRIČAKOVANI ODHODKI v letu 2021
Vrste odhodkov
Stroški za izvajanje programov oziroma projektov:

Znesek v EUR

Materialni stroški (navedite):

Ostalo (navedite):

SKUPAJ:
PRIČAKOVANI PRIHODKI v letu 2021
Vrste prihodkov
Lastna sredstva
Pričakovana sredstva iz razpisa
Druga javna sredstva (naštejte vire)
Članarine
Sredstva sponzorjev
Ostala sredstva (navedite):
-

Znesek v EUR

SKUPAJ:
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IV.

PRILOGE

Izpolnjeni prijavi na javni razpis (Obrazec prijave na javni razpis za leto 2021 z vsemi
zahtevanimi podatki v obrazcu), je potrebno priložiti naslednje priloge:
- fotokopija odločbe o vpisu v register društev (izvirno jo izda Upravna enota),
- dokazila o vključenosti fizičnih oseb z območja občine Komen (seznam članov),
- izjava o točnosti podatkov (IZJAVA 1),
- fotokopijo statuta društva ali drugega ustanovitvenega akta, iz katerega je razvidna
dejavnost, ki je predmet javnega razpisa (v kolikor ste se na javni razpis prijavili že v
preteklem letu in se statut ali drugi ustanovitveni akt ni spremenil, te priloge ni potrebno
ponovno prilagati. Potrebno je izpolniti le IZJAVO 2),
- izjava, da se društvo s tem programom ali delom programa ni oziroma ne bo prijavilo na
druge razpise, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Komen za leto 2021 (IZJAVA 3),
- izjavo, da imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine
Komen iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovali (IZJAVA 4),
- izjava o članstvu (IZJAVA 5),
- izjava odgovorne osebe v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije
(IZJAVA 6),
- parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju programov (žig in podpis na dnu vsake strani
pogodbe!)
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V.

IZJAVE

IZJAVA 1:
Potrjujemo, da so vsi podatki, navedeni v tej prijavi na javni razpis za sofinanciranje
programov društev s področja kmetijstva in podeželja v občini Komen za leto 2021 točni ter
da se strinjamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev in
obenem izjavljamo, da sprejemamo vse razpisne pogoje in zahteve tega javnega razpisa.
Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

IZJAVA 2: (ali priložitev fotokopije ustanovitvenega akta)
Potrjujemo, da se besedilo statuta društva oziroma drugega ustanovitvenega akta v času od
prijave na javni razpis v preteklem letu do letošnje prijave ni spremenilo.
Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

IZJAVA 3:
Potrjujemo, da se s programom ali delom programa, ki je predmet tega razpisa, nismo
oziroma ne bomo prijavili na druge razpise, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Komen
za leto 2021.
Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

IZJAVA 4:
Potrjujemo, da imamo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine
Komen iz predhodnih javnih razpisov.
Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

IZJAVA 5:
Podpisani/a _____________________________ (ime in priimek) predsednik/ca društva
izjavljam, da je v društvu ______________članov, od tega je z območja Občine Komen
_______________članov. Hkrati potrjujemo, da imamo urejeno evidenco o članstvu.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:
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IZJAVA 6:
Ime in priimek/Naziv:
Ime in priimek odgovorne
osebe:
Kraj in hišna številka:
Poštna številka in kraj:

Spodaj podpisani izjavljam, da (obkrožite):
a.) NISEM družinski član kateregakoli funkcionarja1 Občine Komen,
b.) SEM družinski član2___________________________ (navedite ime in priimek
funkcionarja Občine Komen), in sicer

sem

____________________________

(navedite v

kakšnem razmerju ste do funkcionarja) navedenega funkcionarja Občine Komen.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

Izjavo pridobiva Občina Komen zaradi postopka razdelitve javnih sredstev preko javnega
razpisa zaradi omejitve poslovanja skladno s 35. in 36. členom Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2).

Po 34. a členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – ZLS-UPB2, 76/2008 ZLS-O, 100/2008, 79/2009
– ZLS-P, 14/2010, 51/2010 – ZLS-R, 84/2010 in 40/2012) so občinski funkcionarji člani občinskega sveta, župan in
podžupan občine.
1

Po 7. točki 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – UPB2) so družinski člani
funkcionarja: njegov zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v
skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.
2
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VI.

VZOREC POGODBE

Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, davčna številka SI98324390, matična številka
5883091, ki jo zastopa župan mag. Erik Modic (v nadaljevanju: občina)
in
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ki ga zastopa xxxxxxxxxx, davčna številka xxxxxxxxxxxx,
matična številka xxxxxxxxxx (v nadaljevanju: izvajalec)
skleneta
P O G O D B O
o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini
Komen v letu 2021
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je občina na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja
kmetijstva in podeželja v Občini Komen (Uradni list RS, 40/15), objavila Javni razpis
za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini
Komen, objavljenega v Uradnem listu RS, št. xx z dne xx (v nadaljevanju javni
razpis),
- da občina zagotavlja finančna sredstva v skladu z javnim razpisom iz prve alinee tega
člena in na podlagi Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2021 (Uradni list RS,
št. 82/19; v nadaljevanju: proračun),
- da se je izvajalec prijavil na razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je pregledala
Komisija, imenovana s sklepom župana, št. xxx z dne xxx,
- da je občina s Sklepom o dodelitvi proračunskih sredstev za sofinanciranje
programov društev s področja kmetijstva in podeželja, št. xxx z dne xxx izvajalcu
odobrila sredstva v višini xxx EUR,
- občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva
in podeželja v Občini Komen za leto 2021 na proračunski postavki 110202 –
Delovanje in izobraževanje društev.
Dokumentacija, ki je bila predložena s strani izvajalca in predstavlja program izvajalca
sredstev v skladu z prvo alinejo prejšnjega odstavka, je sestavni del te pogodbe.
2. člen
Občina se na podlagi izdanega sklepa iz četrte alineje prvega člena zavezuje nakazati
finančna sredstva izvajalcu v znesku xxx na transakcijski račun izvajalca št. xxxxxxxxx,
odprtega pri banki xxxx.
Sredstva bo občina nakazala na zgoraj navedeni račun izvajalcu v roku tridesetih dni po
obojestranskem podpisu pogodbe.
3. člen
Izvajalec se zavezuje:
- da bo sredstva porabil do konca leta 2021 in izključno za namene, ki jih je opredelil v
prijavi na razpis in za katere so mu dodeljena,
- da bo najkasneje do 15. 12. 2021 občini predložil vsebinsko poročilo o izvedbi
programov oziroma projektov, z vsemi potrebnimi dokazili o plačilu računov ter, da bo v
primeru zamud tega roka, vsa prejeta sredstva vrnil v proračun skupaj z zakonskimi
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-

-

-

zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila, v kolikor poročila ne bo
predložil niti s strani občine naknadno določenem roku,
da bo občino pisno obvestil, če nastopijo nepredvidene okoliščine, ki utegnejo vplivati na
vsebinsko in časovno izvedbo ter predlagal ustrezno podaljšanje roka za realizacijo,
sicer bo nakazana sredstva vrnil v proračun občine skupaj z zamudnimi obrestmi, ki
začnejo teči z dnem nakazila,
da bo v primeru, da se ugotovi nenamenska poraba proračunskih sredstev ali če
sofinanciranih programov ne bi realiziral v določenem roku, nakazana sredstva vrnil v
proračun občine skupaj z zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči z dnem nakazila,
da se bo odzval vabilu občine za brezplačno sodelovanje na prireditvah občinskega
pomena,
da bo dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tej pogodbi, hranil še
pet (5) let od dneva pridobitve sredstev.

Izvajalec, ki krši določila tega člena, na naslednjem javnem razpisu občine ne more
kandidirati.
4. člen
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja občinska uprava. Občinska uprava si
pridržuje pravico preverjati namensko porabo pridobljenih sredstev z vpogledom v celotno
dokumentacijo v zvezi s predmetom te pogodbe, izvajalec pa je dolžan omogočiti takšen
nadzor. O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta uslužbenec, ki opravlja nadzor in
prejemnik, ki je ob nadzoru prisoten.
Za izvajanje te pogodbe je s strani občinske uprave občine, kot skrbnik/ca pogodbe
zadolžen/a xxx.
5. člen
V kolikor se bo pri pregledu poročila ali siceršnjem nadzoru delovanja izvajalca, ki je predmet
te pogodbe, ugotovilo odstopanje od predložene vloge in dogovorjenih pogodbenih
obveznosti, se lahko delež sredstev občine ustrezno zmanjša oziroma občina lahko zahteva
vračilo že nakazanih sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila.
6. člen
Izvajalec s podpisom te pogodbe zagotavlja, da so vse podpisane izjave, ki so obvezni del
razpisne dokumentacije, resnične.
7. 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.
8. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno.
Če sporazumne rešitve ne bi mogli doseči, bo spor reševalo sodišče v Sežani.
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9. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
10. člen
Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme občina dva (2) izvoda,
izvajalec pa en (1) izvod.

Številka:
Datum:
Občina Komen
župan mag. Erik Modic

Datum:
izvajalec
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POROČILO O PORABI SREDSTEV
DODELJENIH NA PODLAGI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA
IN PODEŽELJA V OBČINI KOMEN ZA LETO 2021
(posredovati do 15. 12. 2021)

Uporabnik sredstev:
__________________________________________________________________________
Naslov sedeža:
__________________________________________________________________________
Telefon, fax, e-mail:
__________________________________________________________________________
Odgovorna oseba:
__________________________________________________________________________
Kontakt odgovorne osebe (GSM, e-mail):
__________________________________________________________________________

Prejeta sredstva v višini _____________________________ EUR
Pogodba št.: ____________________ z dne __________________

Namen sredstev po pogodbi:
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1. Vsebinsko poročilo izvedbe programa oziroma projekta za leto 2021:
Vsebinskemu poročilu o izvedbi programov oziroma projektov, je potrebno priložiti račune in
dokazilo o plačilu računov.
Predstavite izvedbo programa oziroma projekta, dosežene cilje, aktivnosti, ki ste jih izvedli,
število uporabnikov,…
a) Predstavitev izvedenega programa oziroma projekta (opis poteka programa, doseženi
cilji,…)

b) Izvedene aktivnosti v letu 2021
Aktivnost, ki ste jo izvedli
KRAJ
izvedbe

TERMIN
izvedbe

Število vseh
uporabnikov in
število upor. iz
občine Komen

IZOBRAŽEVANJE

PREDSTAVITVENE in
PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

PRIREDITVE

OSTALE AKTIVNOSTI

SKUPAJ
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Stroški
izvedbe (v
EUR)

PRILOGE
(računi in
ostala
dokazila)

2. Finančno poročilo za leto 2021
a) Prihodki v letu 2021
VIRI FINANCIRANJA V LETU 2021

PREJETA SREDSTVA (v EUR)

Članarine
Dotacije :
-

Ministrstva

-

Občina Komen

-

Druge občine

Sponzorji
Darila, donatorji
Lastna sredstva
Drugo:
___________________________________
___________________________________
SKUPAJ

b) Odhodki v letu 2021
VRSTA ODHODKOV

ODHODKI (V EUR)

Stroški za izvajanje programa oziroma
projekta:

Materialni stroški:

Drugi odhodki :
___________________________________
___________________________________
SKUPAJ

Datum:

Žig
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Podpis odgovorne osebe:

