OBČINA KOBILJE
Kobilje 56
9227 Kobilje
Telefon: +386 2 579 92 20
Telefax: +386 8 387 13 90
E-mail: obcina@kobilje.si

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI NEPROFITNIH
ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ, HUMANITARNIH
ORGANIZACIJ, LJUBITELJSKIH KULTURNIH
DEJAVNOSTI IN DRUGIH INSTITUCIJ
IZ PRORAČUNA OBČINE KOBILJE ZA LETO 2018

(RAZPISNA DOKUMENTACIJA)

MAREC 2018
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Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Kobilje za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 10/2018), Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj,
humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 15/2013) in Pravilnika o spremembi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti
neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti in drugih institucij (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2017), župan Občine
Kobilje objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih
organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij iz proračuna občine
Kobilje za leto 2018
1. Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov z vsebinami, ki
vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena, na
najrazličnejših področjih dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, ljubiteljskih
kulturnih in humanitarnih društev in drugih institucij.
Do sredstev po tem razpisu so upravičene tudi fizične osebe s statusom samostojnega
kulturnega delavca, vendar le za sodelovanje na občinskih prireditvah in samostojnih
projektih, ki pomenijo bistveno popestritev kulturne dejavnosti v občini. Sredstva za ta
namen so v proračunu rezervirana na posebni postavki.
Sredstva za investicije niso predmet tega razpisa. Ampak jih društva predvidijo in
posredujejo v pisni obliki na občinsko upravo in v soglasje Občinskemu svetu občine
Kobilje.
2. Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so izvajalci, navedeni v prejšnjem
členu, ki:
- so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež v občini Kobilje,
- so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež enote delovanja društva v občini
Kobilje,
- imajo urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
- imajo urejeno evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima
članarine,
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in osnovne pogoje za realizacijo
načrtovanih programov,
- je njihova dejavnost neprofitna,
- pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna in medletna poročila o
realizaciji programov,
- program izvajajo v Občini Kobilje oz. izven v primeru gostovanja in za isti program
niso sofinancirani iz proračuna Občine Kobilje,
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.
3. Višina razpoložljivih sredstev je 22.000,00 €. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12.
2018.
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4. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu: www.kobilje.si
5. Kriteriji za ocenjevanje
1. Vsak posamični dogodek, ki je odprt za javnost
· 30 točk za do 100 udeležencev
· 50 točk za 101 – 500 udeležencev
· 100 točk več 500 udeležencev
2. Tradicionalnost dogodka:
· 5 točk
3. Udeležba na tekmovanju ali ligi regionalne narave odraslih članov društva
· 10 točk za vsak posamični dogodek
4. Aktivno delovanje podmladka društva
· 100 točk za aktivno delovanje podmladka društva
· 2 točki za vsakega sodelujočega otroka do 18 let (potrebno voditi evidenco)
5. Aktivno delovanje veteranske sekcije društva
· 60 točk za aktivno veteransko sekcijo
6. Objekti na območju občine Kobilje, ki se pretežno uporabljajo v javnem interesu so
gasilski dom, športni park in lovski dom, za vzdrževanje in obratovalne stroške teh
objektov se dodeli 150 točk.
7. Mednarodno sodelovanje
· 50 točk
8. Dodatne točke se podelijo glede na uspešnost društva pri pridobivanju sredstev iz
ne-občinskih virov v prejšnjem letu in sicer po formuli 1 točka na pridobljenih 100
EUR (v dodatna sredstva se ne štejejo članarine in javna sredstva, ki jih društva
dobivajo na podlagi podeljenega javnega pooblastila (npr. požarna taksa, koncesija
za divjad...))
6. Prijavo se dostavijo na naslov: Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje, s pripisom "Prijava
na razpis za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj,
humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij iz proračuna
občine Kobilje za leto 2018« do 20.04.2018 do 12.00 ure
Datum: 16.03.2018
Številka: 134-0001/2018
Robert ŠČAP
župan
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VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI
NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ, HUMANITARNIH
ORGANIZACIJ, LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI IN DRUGIH
INSTITUCIJ IZ PRORAČUNA OBČINE KOBILJE ZA LETO 2018
A. PODATKI O ORGANIZACIJI ALI DRUŠTVU
1. Polno ime organizacije:

2. Skrajšano ime:
3. Sedež:
(poštna številka, kraj, ulica in hišna številka)
4. Šifra dejavnosti:
5. Davčna številka:
6. Matična številka:
7. Občina sedeža :
8. Transakcijski račun organizacije štev.:

pri banki:

9. Telef. številke organizacije:

____________________________________________

10. Faks organizacije: ____________________________________________________
11. Elektronska pošta organizacije:__________________________________________
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12. Struktura organizacije in članstvo (sekcije, ki delujejo v okviru društva in število vseh
članov društva na dan 31.12.2017).
Št. članov
sekcije

NAZIV SEKCIJE
1. Mladinska sekcija* (Aktivno delovanje podmladka društva 100 točk)
2. Veteranska sekcija (Aktivno delovanje veteranske sekcije 60 točk)
3.
4.
5.
6.
7.
Skupno število članov društva

* Društvo prejme 2 točki za vsakega sodelujočega člana/otroka do 18 let (dokazilo seznam članov do 18 let)
Občina Kobilje ima pravico preveriti članstvo na podlagi evidenc (članske izkaznice, izjave staršev...)

DOKAZILO – ČLANI DRUŠTVA DO 18. let na dan 31.12. 2017
Ime in priimek

Naslov

Starost

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
PO POTREBI TABELI DODAJTE VRSTICE!!!
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B. PODATKI O PROGRAMU
1. Naziv programa:
___________________________________________________________________________
2. Opis programa:
a) Vsak posamični dogodek, ki je odprt za javnost Prireditve spominske svečanosti,
javne prireditve, občni zbori...
(V spodnji preglednici navedite ločeno posamezne prireditve: spominske svečanosti, občni zbori, javne
prireditve.)

Naziv prireditve

Predvideno št. Tradicionalna
udeležencev1
Prireditve2

1.
2.
3.

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Predviden
datum

Predvideni
stroški
prireditve

PO POTREBI TABELI DODAJTE VRSTICE!!!
1.

Vsak posamični dogodek, ki je odprt za javnost
· 30 točk za do 100 udeležencev
· 50 točk za 101 – 500 udeležencev
·100 točk več 500 udeležencev

2.

Tradicionalnost dogodka:
· 5 točk

b) Udeležba na tekmovanju ali ligi regionalne narave odraslih članov društva
(V spodnji preglednici navedite vsak posamezni dogodek tekmovanja ali liga regionalne narave odraslih
članov društva (tekme))

Dogodek tekmovanja odraslih članov društva

1

Predviden
datum

Predvideni
stroški
prireditve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PO POTREBI TABELI DODAJTE VRSTICE!!!
1.

Za vsak posamični dogodek
· 10 točk
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3. Cilji in ciljne skupine programa:
(za vsako prireditev iz točke 2. je potrebno navesti kratek opis z aktivnostmi ter ciljne skupine)

1. Naziv prireditve (iz točke 2.):
Cilji programa (max 800 znakov):
Ciljne skupine programa in predvideno število udeležencev:
2. Naziv prireditve (iz točke 2.):
Cilji programa (max 800 znakov):
Ciljne skupine programa in predvideno število udeležencev:
3. Naziv prireditve (iz točke 2.):
Cilji programa (max 800 znakov):
Ciljne skupine programa in predvideno število udeležencev:
PO POTREBI TABELI DODAJTE VRSTICE!!!

4. Mednarodno sodelovanje1:
(Če društvo/organizacija mednarodno sodeluje to opisno navede v spodnji okvir. Kot mednarodno sodelovanje
se šteje tekmovanje v tujini, organizacija prireditev, na katerih so prisotni člani društev iz tujih držav...)

1.

Mednarodno sodelovanje
· 50 točk

5. Upravljanje objekta, ki se pretežno oz. deloma uporablja v javnem interesu
(Če ima društvo/organizacija v upravljanju objekt, ki se upravlja pretežno oz. deloma v javnem interestu to
obkroži v spodnji tabeli)

Upravljanje objekta, ki se na območju občine Kobilje pretežno
uporablja v javnem interesu
1. Gasilski dom (150 Točk)
DA
2. Športni park (150 Točk)
DA
3. Lovski dom (150 Točk)
DA

NE
NE
NE
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6. Finančna konstrukcija:
PRIHODKI:
prispevki uporabnikov
članarine
donatorji
državni proračun
občina Kobilje
drugo

realizacija 2017

plan 2018

SKUPAJ
ODHODKI:

SKUPAJ
7. Ostale načrtovane aktivnosti društva na območju občine Kobile v letu 2018:

Datum:
Predsednik društva:
____________________________
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Izpolnijo vsi prijavitelji
IZJAVA

Spodaj podpisani predsednik (ime in priimek) _____________________, ki zastopam
društvo/organizacijo ________________________________ IZJAVLJAM,
-

da ima naše društvo/organizacija zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in
prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih programov;

-

da je naše društvo/organizacija registrirano po zakonu o društvih in imamo sedež v občini
Kobilje,

-

da ima naše društvo/organizacija urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo kot to
določa zakon o društvih;

-

da ima naše društvo/organizacija urejeno evidenco o plačani članarini oz. podajamo
izjavo, da društvo nima članarine,

-

da je naša dejavnost neprofitna,

-

da pristojnim občinskim organom redno dostavljamo letna in medletna poročila o
realizaciji programov,

-

da naše društvo posluje v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.

-

da bomo občinski upravi vsako leto predložili poročilo o članstvu, poročilo o realizaciji
programov in doseženih rezultatih, ter plan aktivnosti;

-

da se strinjamo, da naročnik od nas lahko zahteva dodatne podatke ali določena dokazila;

-

da so vsi podatki, navedeni v prijavi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemamo vso
odgovornost;

-

da se z oddajo razpisne dokumentacije strinjamo z vsemi pogoji javnega razpisa.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe in žig:
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Izpolnijo samo tisti prijavitelji, ki nimajo članarine

IZJAVA DA DRUŠTVO NIMA ČLANARINE

Spodaj podpisani predsednik (ime in priimek) _____________________, ki zastopam
društvo/organizacijo
________________________________
IZJAVLJAM,
da
društvo/organizacija ________________________________ nima članarine.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe in žig:
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(Posredovati OBČINI KOBILJE do 30.11.2018 !!!)

KONČNO POROČILO
O IZVEDENIH PROGRAMIH IN O PORABI DODELJENIH SREDSTEV
NA PODLAGI
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV,
ZDRUŽENJ, HUMANITARNIH ORGANIZACIJ, LJUBITELJSKIH KULTURNIH
DEJAVNOSTI IN DRUGIH INSTITUCIJ IZ PRORAČUNA OBČINE KOBILJE ZA
LETO 2018

IZVAJALEC : ____________________________________________________
Naslov sedeža: _____________________________________________________
Telefon: __________________________________________________________
fax,______________________________________________________________
e-mail: ___________________________________________________________
Odgovorna oseba: __________________________________________________________
Prejeta sredstva v višini ______________________________________________________ €
Pogodba št.: _________________________________ z dne_________________________
Namen sredstev po pogodbi:
_____________________________________________________
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1. Opis dejavnosti izvajalca v letu 2018:
__________________________________________________________________________
(izpolniti za vsak program oz.projekt posebej – kopiraj obrazec)
2.

Vsebinsko poročilo o programu oz.projektu:

Naziv programa oz.projekta:
____________________________________________________

Na kratko predstavite program, projekt, njegov potek in kraj izvajanja:
___________________________________________________
Poročilo o dosegu namena in ciljev projekta:
__________________________________________________
Število uporabnikov programa:
__________________________________________________

Drugi podatki, ki so pomembni za izvedbo programa oz.projekta:
__________________________________________________

3. Finančno poročilo za leto 2018:
a) Prihodki:
VIRI FINANCIRANJA REDNE
DEJAVNOSTI IZVAJALCA
Lastna sredstva
Občina Kobilje
Drugo (navedite):
SKUPAJ:

PREJETA SREDSTVA
V€

V%
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b) Odhodki

SKUPNI ODHODKI
1. Stroški dela redno zaposlenih – plače,
prispevki delodajalcev za socialno varnost
ter drugi izdatki za redno zaposlene.
2. Stroški dela izven redne zaposlitve –
plačilo vseh oblik dela izven zaposlitve,
tudi morebitne nagrade prostovoljcem.
3. Materialni stroški: (navedite)
- drugi stroški prostora
- stroški administracije (PTT storitve,
pisarniški material)
4. Drugo (navedite):

ODHODKI V €

V%

SKUPAJ:
Datum:
osebe:
____________________

Žig

Podpis odgovorne

___________________________
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