
 
 
 

 

 

 

OBČINA RUŠE 
OBČINSKA UPRAVA 

Trg vstaje 11, 2342 Ruše 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
 
 

Javni razpis 
za sofinanciranje projektov prostočasnih in ustvarjalnih 

aktivnosti za otroke v Občini Ruše za leto 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 30. 1. 2017 
 
 
 



2 

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 

1. Javni razpis za sofinanciranje projektov za preživljanje prostega časa in ustvarjalnih aktivnosti otrok v 
Občini Ruše za leto 2017 

2. Vloga z obrazci 
 
 
 

1. JAVNI RAZPIS 

 

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in 6. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 25/11, 34/12), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja 

 

 

Javni razpis 

za sofinanciranje projektov prostočasnih in ustvarjalnih aktivnosti za otroke v Občini Ruše za leto 

2017 

 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prostočasnih in ustvarjalnih aktivnosti za otroke v Občini Ruše v 

letu 2017.  

 

II. NAMEN IN CILJI RAZPISA  

Namen javnega razpisa je izbor projektov za zagotavljanje kakovostnega preživljanja prostega časa otrok od 

5 do 15 let v Občini Ruše.  

Cilji javnega razpisa so: otrokom na območju občine omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje 

prostega časa po načelu enakih možnosti za vključitev, jih spodbujati k ustvarjalnemu in raziskovalnemu 

delu, razvijanju veščin in kompetenc na različnih področjih. 

 
III. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU: 

Vlagatelji morajo za prijavo na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje: 

 da je oseba zasebnega prava (društvo, gospodarska družba, samostojni podjetnik, zadruga, ustanova, 

zavod ipd.) in je registrirana za opravljanje takšne dejavnosti, 

 da se bo več kot 80 % vseh aktivnosti projekta izvajalo na območju Občine Ruše, 

 da bo najmanj 90 % vključenih otrok s stalnim bivališčem v Občini Ruše, 

 da ima zagotovljene materialne, kadrovske, finančne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo 

projekta,  

 da ima na tem področju najmanj 6 mesecev izkušenj in izvedenih najmanj 5 podobnih projektov; 

 da prijavlja največ 3 projekte, 

 da ima poravnane vse obveznosti do Občine Ruše, 

 da se bo projekt v celoti izvedel v času od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017, 

 da je vključitev v projekt omogočena pod enakimi pogoji otrokom iz Občine Ruše, 

 da ni v postopkih zaradi insolventnosti ali postopkih prisilnega prenehanja po Zakonu o finančnem 

poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. l. RS, št. 13/14 – UPB, 10/15 – 

popr., 27/16, 31/16 – odl.US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C), 

 da ni uvrščen na seznam subjektov, s katerimi občina na podlagi določb Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (35. in 36. člen, Ur. l. RS, št. 69/11- UPB2, 81/13 – Odl. US) ne sme poslovati; 

 da za ta projekt ali aktivnosti iz projekta ni kandidiral na razpisih in ni prejel javnih sredstev iz proračuna 

Občine Ruše. 

 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2615
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0109
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IV. MERILA ZA IZBOR PROJEKTOV 

Merilo točke 

 
CILJI PROJEKTA 

 

Cilji projekta so v celoti jasni, merljivi, dosegljivi in konkretni v okviru prijavljenega projekta. 10 

Cilji projekta so delno jasni, delno merljivi, delno časovno dosegljivi in/ali delno konkretni v 
okviru prijavljenega projekta. 

5 

Cilji projekta niso jasni, niso merljivi, niso časovno dosegljivi in/ali niso konkretni v okviru 
prijavljenega projekta.  

0 

 
USTREZNOST KAZALNIKOV  

 

Vsak cilj ima vsaj tri ustrezne kazalnike. 25 

Vsak cilj ima vsaj dva ustrezna kazalnika. 20 

Vsak cilj ima en ustrezni kazalnik. Pri najmanj dveh ciljih ima še dodatno najmanj po en 
ustrezni kazalnik.  

15 

Vsak cilj ima en ustrezni kazalnik. 5 

Projekt nima ustreznih kazalnikov. (avtomatična izločitev iz postopka) 

 
SKLADNOST PROJEKTA S CILJI RAZPISA 

 

S projektom se v celoti zasledujejo cilji razpisa. 10 

S projektom se delno zasledujejo cilji projekta. 5 

S projektom se ne zasledujejo cilji razpisa. (avtomatična izločitev iz postopka) 

 
SOFINANCIRANJE STARŠEV 

 

Udeležba otrok je brezplačna. 25 

Plačilo do 3,00 EUR/uro na vključenega otroka. 15 

Plačilo od 3,01 do 6,00 EUR/uro na vključenega otroka. 10 

Plačilo nad 6,01 EUR/ uro na vključenega otroka. 0 

  
LOKACIJA 

 

Projekt se v celoti ali pretežno izvaja na lokaciji, kjer je potrebno plačevati 
najemnino/vstopnino. 

15 

Projekt se v celoti ali pretežno izvaja v naravi. 10 

Projekt se izvaja na lokaciji, kjer izvajalcu ni potrebno plačevati najemnine/vstopnine. 0 

 
ČAS IZVEDBE 

 

Projekt se izvaja v celoti v času šolskih počitnic, ob vikendih ali dela prostih dnevih. 25 

Projekt se izvaja popoldan. 15 

Projekt se izvaja kombinirano dopoldan in popoldan 10 

Projekt se izvaja dopoldan. 5 

 
URE IN UDELEŽENCI (maksimalno število točk pri merilu ure in udeleženci je 15 točk skupaj) 

Število ur izvedbe (0,02 t x število ur). 0,02 t/uro 

Število udeležencev v projektu (0,05 t x število vključenih otrok s stalnim bivališčem v 
občini). 

0,05 t/otroka 

 
NEPROFITNOST VLAGATELJA 

 

Status delovanja v javnem interesu. 5 

Status socialnega podjetja. 5 

Število vključenih prostovoljcev (1 t x število vključenih prostovoljcev). 1 t 
/prostovoljca 

 
IZKUŠNJE VLAGATELJA 

 

Vlagatelj ima na področju izvedbe projektov (programov, tečajev, izobraževalnih delavnic 
ipd.) za otroke v starosti od 5 do 15 let več kot 3 leta izkušenj ali izvedenih najmanj 20 
takšnih projektov od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. 

15 

Vlagatelj ima na področju izvedbe projektov (programov, tečajev, izobraževalnih delavnic  
ipd.) za otroke v starosti od 5 do 15 let med 1 in 3 leti izkušenj ali izvedenih najmanj 15 
takšnih projektov od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. 

10 

Vlagatelj ima na področju izvedbe projektov (programov, tečajev, izobraževalnih delavnic 
ipd.) za otroke v starosti od 5 do 15 let najmanj 6 mesecev izkušenj in izvedenih 5 takšnih 

5 
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projektov od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. 

 
FINANČNI VIRI 

 

Vlagatelj zagotavlja 80 % in več lastnih sredstev za izvedbo projekta. 25 

Vlagatelj zagotavlja od 70 % do 79,99 % lastnih sredstev za izvedbo projekta. 15 

Vlagatelj zagotavlja od 60 % do 69,99 % lastnih sredstev za izvedbo projekta. 10 

Vlagatelj zagotavlja od 50 % do 59,99 % lastnih sredstev za izvedbo projekta. 5 

Vlagatelj zagotavlja manj kot 50 % lastnih sredstev za izvedbo projekta. 0 

 

Vsak projekt se bo točkoval na osnovi navedenih meril. Merila niso predmet pritožbe. V izbor se uvrsti prvih 

deset najvišje točkovanih projektov. V kolikor ne bi bilo možno izbrati zadnjih uvrščenih na lestvico, ker bi 

dva ali več projektov imelo isto število točk, se na lestvico prednostno najprej uvrsti projekt, ki omogoča 

brezplačno udeležbo otrok v aktivnostih projekta. Če tudi na ta način ne bi mogli oblikovati lestvice 10 

projektov, je drugi izločitveni kriterij izkušnje vlagatelja (3 leta oz. 20 projektov). Vrednost točke se izračuna 

na osnovi formule: 

 

vrednost točke =
30.000 eur

vsota vseh točk uvrščenih projektov
 

 

Višina sredstev za sofinanciranje projekta se izračuna kot zmnožek vrednosti točke in števila točk, ki jih je 

posamezen projekt prejel. Skupna višina tako izračunanih sredstev ne sme presegati več kot 75 % v vlogi 

opredeljenih stroškov projekta. 

 

V. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV: 

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ruše za leto 2017 na proračunski postavki na kontu 1048 

Sofinanciranje ustvarjalnega dela otrok in mladih, 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 

ustanovam v okvirni višini 30.000,00 EUR. 

 

VI. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV: 

Upravičeni stroški projekta lahko nastanejo med 1. 1. in 30. 11. 2017. Zahtevki za izplačilo, ki bodo na 

občino prispeli po 11. 12. 2017, se kot prepozni zavržejo, vlagatelju pa se sredstva ne izplačajo. 

 

VII. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE: 

Razpis je odprt do 20. 2. 2017. 

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – 

JAVNI RAZPIS OTROCI« dostaviti na naslov Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše. Na prvi strani mora 

biti napisan tudi naziv in polni naslov vlagatelja. Namesto tega lahko uporabite tudi označbo ovojnice 

(obrazec v razpisni dokumentaciji). 

Pravočasno prispela vloga je tista, ki jo prejme sprejemna pisarna Občine Ruše najkasneje do 20. 2. 2017 

do 12. ure, ne glede na način dostave.  

 

VIII. DATUM ODPIRANJA VLOG: 

Odpiranje vlog bo potekalo 20. 2. 2017 in ni javno.  

 

IX. POSTOPEK OBRAVNAVE PRISPELIH VLOG IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA: 

Vloge obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje župan. 

Če vloga ne bo formalno popolna (ne bodo predloženi vsi obrazci in zahtevana dokumentacija), bo vlagatelj 

po e-pošti v roku 5 dni od odpiranja vlog obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj 

ne bo dopolnil v roku 3 dni, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, razpisne 

dokumentacije oz. meril, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po 20. 2. 2017, se kot prepozne 

zavržejo.  
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Popolne vloge bo obravnavala strokovna komisija in jih ocenila skladno z merili. Predlog projektov za 

sofinanciranje komisija posreduje v odločanje pooblaščeni osebi s strani župana. Od župana pooblaščena 

oseba izda sklep o izboru, na katerega se vlagatelj lahko pritoži na župana Občine Ruše. Vložena pritožba 

ne zadrži podpisa pogodbe z ostalimi prejemniki. 

O končnem izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje do 20. 4. 2017.  

Izbrani prejemniki bodo pozvani na podpis pogodbe, ki jo morajo podpisati in vrniti v roku 8 dni od poziva. Če 

ponudnik v navedenem roku ne podpiše in vrne pogodbe občini, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 

sredstev. 

 

X. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletnih straneh Občine Ruše, http://ruse.si/za-

podjetnike/javni-razpisi-in-narocila/; lahko jo dvignete tudi v sprejemni pisarni vsak delovni dan v času 

uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek med 8.00 in 12.00 ter v sredo od 13.30 do 16.30) na naslovu Občina 

Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.  

 

XI. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan v času uradnih 

ur (ponedeljek, sreda in petek med 8.00 in 12.00 ter v sredo od 13.30 do 16.30) oziroma po e-pošti, in sicer 

pri mag. Trudi Vene, tel. št.: 02/671 93 37, elektronska pošta: truda.vene@ruse.si. 

 

Številka: 41010-0001/2017-2 

Datum: 30. 1. 2017 

 

Uroš Razpet, u. d. i. a., MBA 

ŽUPAN 

http://ruse.si/za-podjetnike/javni-razpisi-in-narocila/
http://ruse.si/za-podjetnike/javni-razpisi-in-narocila/
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2. VLOGA 
 
Vlogo izpolnite s pisalnim strojem, računalnikom ali z velikimi tiskanimi črkami (berljivo). Polj, ki so 
označena z zeleno, ne izpolnjujete.  
 
PODATKI O VLAGATELJU 
 

Ime oz. naziv vlagatelja  

Naslov oz. sedež vlagatelja  

Telefon  

Elektronska pošta  

Matična številka  

Davčna številka  

Številka transakcijskega računa in naziv 
banke, pri kateri je odprt 

 

Leto ustanovitve  

Status organizacije v javnem interesu         DA              NE             (obkrožite)  

Status socialnega podjetja         DA              NE             (obkrožite)  

Odgovorna oseba vlagatelja 
(podpisnik pogodbe) 

 

Spletna stran vlagatelja (če obstaja)  

 
 

 

Datum:______________ 

 

žig 

Zakoniti zastopnik vlagatelja 

 

____________________________ 

   

PRILOGE K VLOGI: 

 Obrazec 1 

 Obrazec 2 

 Obrazec 3 (za vsak projekt) 

 Parafiran vzorec pogodbe s prilogami 

 izpis iz uradnega registra (npr. AJPES), iz katerega bo vidno leto registracije, dejavnost poslovnega 

subjekta in pravno formalna oblika (npr. društvo, zavod, ustanova, podjetje …) 

 dokazilo o najemu, lastništvu prostorov (če je to potrebno) 

 dokazila o statusu delovanja v javnem interesu, socialnem podjetju (če je to potrebno) 
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Obrazec 1: IZJAVA 

 

Podpisana odgovorna oseba vlagatelja …………………………………………………… pod kazensko in 

materialno odgovornostjo  

 

 

I Z J A V L J A M  

 
 

 da se strinjamo s pogoji, merili in zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije, 

 da smo oseba zasebnega prava (društvo, gospodarska družba, samostojni podjetnik, zadruga, 

ustanova, zavod ipd.) in registrirani za opravljanje takšne dejavnosti, 

 da nismo v postopkih zaradi insolventnosti ali postopkih prisilnega prenehanja po Zakonu o finančnem 

poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. l. RS, št. 13/14 – UPB, 10/15 – 

popr., 27/16, 31/16 – odl.US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C), 

 da nismo uvrščeni na seznam subjektov, s katerimi občina na podlagi določb Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (35. in 36. člen, Ur. l. RS, št. 69/11- UPB2, 81/13 – Odl. US) ne sme poslovati; 

 da se bo več kot 80 % vseh aktivnosti projekta izvajalo na območju Občine Ruše, 

 da bo najmanj 90 % vključenih otrok s stalnim bivališčem v Občini Ruše, 

 da imamo na tem področju najmanj 6 mesecev izkušenj in izvedenih najmanj 5 podobnih projektov, 

 da imamo poravnane vse obveznosti do Občine Ruše, 

 da se bo projekt v celoti izvedel v času od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017, 

 da je vključitev v projekt omogočena pod enakimi pogoji otrokom iz Občine Ruše, 

 da imamo zagotovljene materialne, kadrovske, finančne, prostorske in organizacijske pogoje za 

realizacijo projekta,  

 da za ta projekt ali aktivnosti iz projekta nismo kandidirali na razpisih in nismo prejeli javnih sredstev iz 

proračuna Občine Ruše. 

 da priložene fotokopije dokazil ustrezajo originalu, 

 da so vsi podatki in dokazila, navedeni v tej vlogi, točni in resnični ter da Občini Ruše dovoljujemo 

kadarkoli preverjati resničnost in točnost navedenih podatkov oz. dokazil. 

 
 
 

Datum:______________ 

 

žig 

Zakoniti zastopnik vlagatelja 

 

____________________________ 

 

 

 



 
 

Obrazec 2: REFERENCE 

Na področju prostočasnih in ustvarjalnih aktivnosti za otroke imamo ___________ let izkušenj.  

Navedite referenčne projekte (programe, izobraževalne delavnice, letovanja, ustvarjalnice, učni tabori ipd.) za prostočasne in ustvarjalne aktivnosti otrok, ki ste jih 
izvajali v zadnjih treh letih, tj. od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. Po potrebi vstavitev vrstice.  

Reference lahko dokazuje tudi vodja projekta, v kolikor jih je pridobil v drugi organizaciji, ki ni vlagateljica. V tem primeru to posebej označite pri rubriki Vodja projekta 
in vpišite, kje so te reference pridobljene.  

 

Ime projekta Kratek opis in cilji Čas in 
kraj 
izvedbe 

Starostna 
skupina 
udeležencev 

Vodja projekta Naročnik 
projekta (če je 
obstajal) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Občina si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo, obračun, potrdilo o izplačilu, izjavo naročnika ...) o izvedbi navedenega 

referenčnega dela.  

 

Datum:______________ 

 

žig 

Zakoniti zastopnik vlagatelja 

 

____________________________ 

 



 
 

OBRAZEC 3: Projektni list 

Vsak projekt morate prijaviti na posameznem projektnem listu (obrazec 3). Vsak vlagatelj lahko 
prijavi največ 3 projekte. 

 

Naziv 
projekta  

 

 

 

Projekt št. 1, 2, 3 (obkrožite) 

Vlagatelj  

Čas trajanja 
projekta  

Začetek projekta _____________ 

Konec projekta _______________ 

Vodja projekta  

Prostovoljci * 

(ime in priimek 
ali število) 

  

* Pri končnem poročilu boste morali priložiti sklenjen dogovor o prostovoljstvu po ZProst, če ga uveljavljate v točkovnem 

sistemu.  
 

1. Projektni cilji, kazalniki in opis vsebine/aktivnosti  
Cilji projekta (kaj želite s projektom doseči? npr. izboljšati, zmanjšati ipd.; cilj mora biti merljiv, dosegljiv, 
realen, specifičen) Navedite največ do 5 ciljev, pogoj je vsaj 3 cilji: 

Opis cilja   

1 

2 

3 

4 

5 

 

Objektivno preverljivi kazalniki za spremljanje uspešnosti izvedbe projekta v povezavi s cilji projekta 
(pogoj je: vsaj en kazalnik na posamezen cilj; kazalniki morajo biti objektivno merljivi; poznati moramo 
izhodiščno vrednost in vrednost, ki jo bomo dosegli in izmerili na koncu projekta, npr. št. udeležencev, št. 
objav …) 

 Kazalnik in enota Izhodiščno stanje 
ob začetku projekta  

Ciljna vrednost ob 
zaključku projekta 
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Skladnost ciljev projekta s cilji razpisa: Utemeljite, kako cilji projekta zasledujejo oz. 
pomagajo k doseganju namena in ciljev razpisa (do 250 besed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratek opis projekta (do 250 besed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis aktivnosti v projektu in terminski plan (vrstice po potrebi dodajte) 

Aktivnost  Terminski plan 
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2. Drugi podatki o projektu 

SOFINANCIRANJE STARŠEV (cena) 

Udeležba v projektu je za otroke 
(obkrožite, vpišite) 

brezplačna 

_______ EUR/uro 

_______ EUR/delavnico, ki traja _____ ur 

_______ EUR/na dan (celodnevne aktivnosti) 

 

 

LOKACIJA  

Podrobno navedite/opišite lokacijo, 
kjer se bo izvajal projekt. 

 

Prostor lahko uporabljamo brezplačno.  DA … NE (obkrožite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če je za uporabo prostora potrebno soglasje lastnika, ga priložite oz. priložite najemno pogodbo ali dokazilo, da ste lastnik 
prostora. 
 

ČAS IZVEDBE, ŠTEVILO UR IN UDELEŽENCI 

Otroci bodo neposredno vključeni v 
projekt v obsegu  

____________ ur  

Projekt se bo izvajal (obkrožite)  samo v času šolskih počitnic, ob vikendih 

in dela prostih dnevih 

 samo popoldan 

 kombinirano dopoldan in popoldan 

 samo dopoldan 

 

Pričakovano število vključenih otrok ____________ otrok 

Od tega otrok s stalnim bivališčem v 
Občini Ruše 

____________ otrok  

Število skupin, če bo v projektu več 
različnih skupin 

____________ 

Starostna meja  Od ________ do __________ let  
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3. Finančni plan  
Upravičeni stroški projekta ZNESEK V EUR 

1. Stroški dela  

(navedite stroške, npr. plače, prispevek za prostovoljce, študentsko delo ipd., po potrebi dodajte 
vrstice) 

 

  

  

2. Materialni stroški  

(navedite stroške, ki jih boste imeli z izvedbo projekta, npr. materialni stroški, promocija, najemnine 
ipd., dodajte vrstice po potrebi) 

 

  

  

3. Splošni stroški 

(stroški, za katere ne potrebujete dokazil. Njihova višina lahko znaša do 5 % skupne višine seštevka 
stroškov pod št. 1 in št. 2) 

 

STROŠKI SKUPAJ (1+2+3)  

Za vse stroške, ki jih prijavljate (z izjemo Splošnih stroškov), boste morali v finančnem poročilu 
predložiti dokazila/dokumentacijo – npr. pogodbe, naročilnice, račune in dokazila o izvedenem 
plačilu. 

Nakup osnovnih sredstev, računalnikov, tabličnih računalnikov in računalniških programov, 
tiskalnikov, telefonov ter fotoaparatov ni upravičen strošek.  

 

VIR SOFINANCIRANJA ZNESEK V EUR DELEŽ V % 

Lastna sredstva   

Sredstva udeležencev   

Pričakovana sredstva razpisa Občine Ruše   

Sponzorji in donatorji   

Drugi viri (navedite) 

- 

- 

  

 SKUPAJ  100 % 

 

Potrjujemo, da smo projektni list izpolnili točno in resnično ter soglašamo, da ima, v kolikor projekt ne bo 
izveden tako, kot je zapisano v projektnem listu (npr. nedoseganje ciljev in kazalnikov, manjši stroški od 
predvidenih, zamuda rokov pri oddaji poročila ipd.), Občina Ruše pravico dodeljena sredstva za ta projekt 
zmanjšati, neizplačati oz. zahtevati vračilo denarja. 

 

 

Datum:______________ 

 

žig 

Zakoniti zastopnik vlagatelja 

 

____________________________ 
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VZOREC POGODBE 

 

Pogodbo parafirjate na koncu pogodbe. 

 

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, matična številka: 5883571, davčna številka: 8131448, ki jo zastopa 

župan Občine Ruše, Uroš Razpet, u. d. i. a., MBA (v nadaljevanju: občina) 

 

in 

 

      (v nadaljevanju: izvajalec) 

 

sklepata 

 

Pogodbo o sofinanciranju projekta po javnem razpisu  

za sofinanciranje projektov prostočasnih in ustvarjalnih aktivnosti  

za otroke v Občini Ruše za leto 2017 

 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je: 

 občina objavila Javni razpis za sofinanciranje projektov prostočasnih in ustvarjalnih aktivnosti za 

otroke v Občini Ruše za leto 2017 (v nadaljevanju: razpis); 

 strokovna komisija ugotovila, da je izvajalec pravočasno in v skladu z zahtevami javnega razpisa 

vložil vlogo za sofinanciranje izvedbe projekta ter predložil vso potrebno dokumentacijo; 

 strokovna komisija projekt       (v nadaljevanju: projekt) predlagala v izbor za sofinanciranje; 

 pooblaščena oseba izdala sklep o sofinanciranju projekta št.       z dne      . 

 

2. člen 

V proračunu občine za leto 2017 so za ta namen zagotovljena sredstva na proračunski postavki na kontu 

1048 Sofinanciranje ustvarjalnega dela otrok in mladih, 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 

ustanovam. 

 

3. člen 

Izvajalec se zavezuje, da bo projekt izvedel v skladu z vlogo, ki jo je podal na razpis in je priloga te pogodbe. 

Projekt bo končan do      . 

 

4. člen 

Prijavljena vrednost projekta je       EUR. Občina bo projekt sofinancirala v višini       EUR, kar pomeni 

      % upravičenih stroškov. Sredstva bodo izvajalcu nakazana: 

 30 % oz.       EUR v roku 8 dni po podpisu pogodbe; 

 70 % oz.       EUR v roku 8 dni od predložitve in potrditve končnega poročila z zahtevanimi 

prilogami. 

Sredstva se izvajalcu nakažejo na transakcijski račun št.      , odprt pri      . 

 

5. člen 

Izvajalec najkasneje v roku 10 dni po zaključku projekta predloži končno poročilo o izvedbi projekta in 

finančno poročilo z zahtevanimi dokazili. Prav tako izvajalec posreduje zahtevek za nakazilo drugega dela 

dodeljenih sredstev sofinanciranja.  

Sredstva se izplačajo po potrditvi končnega in finančnega poročila.  
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6. člen 

Občina lahko odstopi od pogodbe, če: 

 izvajalec ne predloži končnega poročila ter finančnega poročila s prilogami do roka iz 5. člena oz. 

najkasneje do 11. 12. 2017; 

 izvajalec sredstev ni uporabil v skladu s to pogodbo oziroma odobrenim projektom; 

 izvajalec spreminja rok izvedbe, aktivnosti, obseg, vsebino projekta ipd. brez soglasja občine; 

 je izvajalec dal lažne podatke v vlogi ali v končnem ter finančnem poročilu; 

 je izvajalec kršil določila te pogodbe. 

V teh primerih je izvajalec dolžan občini povrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi 

od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. 

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, če to pisno sporoči občini. V tem primeru je dolžan vrniti že prejeta 

sredstva v roku 30 dni od prejema poziva za vrnitev sredstev s strani občine. 

 

7. člen 

V primeru, da izvajalec ugotovi, da ne bo mogel izvesti projekta skladno z odobreno vlogo, mora o tem 

nemudoma obvestiti občino.  

Občina ima pravico, da odstopi od pogodbe, če se spreminja rok izvedbe, aktivnosti, obseg, vsebina projekta 

ipd. V tem primeru je izvajalec dolžan vrniti že prejeta sredstva v roku 30 dni od prejema poziva za vrnitev 

sredstev s strani občine.  

Občina lahko odobri spremembe projekta na osnovi utemeljenih in dokazljivih razlogov ter z izvajalcem 

sklene aneks k tej pogodbi, v katerem lahko pogodbene obveznosti obeh strank na novo opredeli. 

 

8. člen 

V kolikor izvajalec s projektom ne doseže zadanih ciljev (kazalnikov), ne izpelje načrtovanih aktivnosti ali/in 

ne vključi predvidenega števila otrok ali ne izpolni drugih elementov vloge, ki so bili osnova za točkovanje po 

merilih, se mu odobreni znesek sofinanciranja zmanjša oz. je dolžan vrniti sredstva.  

V kolikor končna vrednost projekta po predloženih računih ob upoštevanju splošnih stroškov preseže 

načrtovano in prijavljeno vrednost projekta, izvajalec ni upravičen do povečanja višine sredstev za 

sofinanciranje projekta.  

V kolikor je končna vrednost projekta po predloženih računih ob upoštevanju splošnih stroškov manjša od 

načrtovane in prijavljene, projekt pa je bil v celoti izveden, bo izvajalec prejel sredstva v višini izračunanega 

odstotnega deleža iz 4. člena pogodbe od končne vrednosti projekta glede na predložene račune.  

 

9. člen 

Občina lahko kadarkoli opravi revizijo projekta in projektne dokumentacije ter dokazil v roku 2 let po 

zaključku projektu ali/in izvede nadzor med izvajanjem projekta.  

Izvajalec je dolžan pooblaščenemu predstavniku občine omogočiti dostop do originalnih dokazil oz. 

dokumentacije povezane z izvedbo projekta.  

 

10. člen 

Skrbnika te pogodbe sta: 

 mag. Truda Vene, s strani občine, 

      , s strani izvajalca. 

 

11. člen 

Izvajalec se zavezuje, da bo po podpisu pogodbe o vseh aktivnosti projekta (napovednik, vabilo za 

udeležbo) redno, pred izvedbo, posredoval na Občino Ruše, JZ CEZAM, Osnovno šolo Janka Glazerja, 

objavil na svoji spletni strani in FB profilu (če ga ima) in ob koncu projekta pripravil članek za Ruške novice.  
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Izvajalec se obvezuje, da bo pri vseh javnih objavah, ki se nanašajo na projekt, ki je predmet te pogodbe, 

navajal, da ga sofinancira Občina Ruše ter da bo na povabilo sodeloval in predstavil rezultate projekta širši 

javnosti.  

 

12. člen 

Stranki te pogodbe se izrecno strinjata, da je sestavni del predmetne pogodbe naslednja protikorupcijska 

klavzula:  

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. 

 

13. člen 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v 

nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru. 

 

14. člen 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 

 

16. člen 

Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvirnih in enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 

dva (2) izvoda. 

 

Priloge: vloga s prilogami, poročila, zahtevek 

 

 

Številka: 

Datum: 

Številka:  

Datum: 

 

Izvajalec 

 

 

 

Občina Ruše 

 

Uroš Razpet 

ŽUPAN 
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Priloga 1: KONČNO IN FINANČNO POROČILO PROJEKTA  

(izpolnite za vsak posamezni projekt in priložite zahtevna dokazila; ne izpolnjujete polj obarvanih v 
zeleno barvo) 
 

1. KONČNO POROČILO 

Naziv 
projekta  

 

Izvajalec  

Čas trajanja 
projekta  

Začetek projekta _____________ 

Konec projekta _______________ 

Vodja projekta  

Prostovoljci 

(ime in priimek) 
  

Dokazila: Priložiti sklenjen dogovor o prostovoljstvu po ZProst z vsakim prostovoljcem, če ste ga uveljavljate 
v točkovnem sistemu. 
 
Doseženi kazalniki 

 Kazalnik in enota Izhodiščno stanje 
ob začetku projekta  

Ciljna vrednost ob 
zaključku projekta 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Dokazila: Priložite vsa dokazila, s katerimi dokazujete doseganje kazalnikov. 

 

Kratek opis izvedbe projekta (do 500 besed) 
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Izvedene aktivnosti v projektu (vrstice po potrebi dodajte) 

Aktivnost  Datum in število ur Udeleženci 

   

   

   

   

 
Dokazila: Priložite podpisne liste, iz katerih je razvidno, da so udeleženci občani Občine Ruše, kraj in čas 
izvedbe aktivnosti; fotografije za posamezno aktivnost; druga dokazila, ki bodo izkazovala, da se je aktivnost 
dejansko izvedla v obsegu in vsebini, kot je bila prijavljena; vse napovednike in dokazila, da so o izvedbi 
projekta bili obveščeni občani Občine Ruš (po pogodbi 11. člen). 

 
 
 

2. FINANČNO POROČILO 
Upravičeni stroški projekta ZNESEK V EUR 

1. Stroški dela   

2. Materialni stroški   

3. Splošni stroški (5 % od seštevka stroškov pod št. 1 in 2)   

STROŠKI SKUPAJ (1+2+3)  

VIR SOFINANCIRANJA ZNESEK V EUR DELEŽ V % 

Lastna sredstva   

Sredstva udeležencev   

Odobrena sredstva Občine Ruše   

Sponzorji in donatorji   

Drugi viri (navedite) 

-- 
  

SKUPAJ  100 % 
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Dokazila: Za vse stroške, ki jih uveljavljate (z izjemo Splošnih stroškov), predložite dokazila o dejanskem 
plačilu; vsi računi morajo glasiti na vlagatelja; v kolikor udeležba na aktivnostih projekta za otroke ni bila 
brezplačna, priložite izstavljene račune in prejeta plačila staršev, iz katerih bo razvidno, da so podatki iz 
vloge enaki podatkom o plačilih staršev. 
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Podpisna lista – seznam prisotnih na aktivnosti projekta       (naziv projekta) 

Datum:         od       do        

Lokacija       

Ime in priimek  Naslov Letnica rojstva 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Podpis vodje projekta       
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Priloga 2: ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO OB POROČILU 

 

Izvajalec:       

Naslov:       

Odgovorna oseba:       

Matična številka:       

Identifikacijska številka za DDV:       

 

 

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO OB POROČILU  

 

 

Skladno s pogodbo o sofinanciranju št.      , za projekt       nam nakažite sredstva v višini       EUR 
na transakcijski račun       odprt pri      . 

 

 

 

Datum:______________ 

 

žig 

Zakoniti zastopnik izvajalca 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

Izpolni občina: 

 

Končno in finančno poročilo ter zahtevek pregledal in odobril: 

 

________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

OZNAČBA OVOJNICE (izpolni vlagatelj in nalepi na ovojnico) 

 

 

 

POŠILJATELJ (vlagatelj): 

      

      

      

 

 

 

 

OZNAKA VLOGE: 

»NE ODPIRAJ –  

JAVNI RAZPIS OTROCI« 

OBČINA RUŠE 

Trg vstaje 11 

2342 Ruše 


