OBČINA KOMEN
Številka: 671-01/2020-1
Datum: 21. 1.2020
Na podlagi 8. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Komen (Uradni list RS, št. 24/18, 62/18) in 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) izdajam

SKLEP
o začetku postopka in imenovanju komisij za vodenje postopka in izvedbo Javnega
razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen v letu 2020
1.
Začne se postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev (v nadaljevanju: javni razpis): Javni
razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen v letu 2020 in imenuje
komisija za odpiranje vlog ter strokovna komisija za oceno vlog (v nadaljevanju: strokovna
komisija).
Besedilo javnega razpisa se objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Občine Komen
najkasneje do 8. februarja 2020. Rok za oddajo vlog je najkasneje do 1. marca 2020. Pogoji,
ki jih morajo izpolnjevati izvajalci ter merila in kriteriji za vrednotenje prejetih vlog so določeni
v Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen ter
njegovi prilogi.
2.
Imenuje se komisija za odpiranje vlog v naslednji sestavi:
• Soraja Balantič - predsednica
• mag. Katja Mulič - članica
• Andreja Kočevar - članica
Naloge komisije za odpiranje vlog so:
• odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna
popolnost),
• predaja ustreznih vlog in poročila strokovni komisiji.
3.
Imenuje se strokovna komisija v naslednji sestavi:
• Ana Masten
• Mitja Kosovelj
• Boris Lozej
Člani strokovne komisije med seboj izvolijo predsednika.
Naloge strokovne komisije so:
• pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
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•
•
•

pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v javnem
razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem odloku,
priprava predloga za izbor in sofinanciranje programov in področij letnega programa
športa,
priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev odloka.

4.
Mandat komisije za odpiranje vlog ter strokovne komisije traja do zaključka vseh nalog
predmetnega javnega razpisa.
5.
Za opravljanje administrativno-tehničnih nalog, ki so potrebne za izvedbo postopka javnega
razpisa se imenuje Sorajo Balantič, zaposleno v občinski upravi Občine Komen. Njene
naloge so:
• zagotoviti objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS ter na spletni strani občine,
• zahtevati dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
• opravljati administrativno-tehnične naloge za komisijo za odpiranje vlog in strokovno
komisijo,
• zagotoviti objavo rezultatov razpisa na spletni strani občine,
• izdajati ustrezne upravne akte.
6.
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2020 predvidoma
znaša 44.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 180519
'Sofinanciranje letnega programa športa po razpisu' in morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.
7.
Višina razpisanih sredstev za javni razpis, ki je hkrati zgornja višina razpisanih sredstev, se
lahko poveča v primeru pozitivno rešenih pritožb ali naknadno rešenih vlog, v kolikor
obstajajo nerazporejena sredstva na proračunskih postavkah.
8.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v sprejemni pisarni Občine Komen na spletni strani
Občine Komen: www.komen.si/obiave/razpisi.
Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi besedilo javnega razpisa, s katerim so
natančneje opredeljeni programi, ki se sofinancirajo preko javnega razpisa, pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati izvajalci programov, način izbire upravičencev do sofinanciranja, merila
oz. kriteriji za vrednotenje programov, okvirna vrednost razpisanih sredstev, okvirni roki in
oseba, pristojna za dajanje informacij v zvezi z razpisom.
9.
Prepoved interesne povezanosti in zavezanosti k varovanju podatkov:
Predsednik in člani komisij ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev,
interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v
stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v
svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že
prenehale. Taka oblika interesne povezanosti je izločitveni razlog. Prav tako ne smejo

sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo
neobjektivnost in nepristranost (npr. osebne povezave). Predsednik in člani komisije ne
smejo sodelovati pri pripravi prijav prijaviteljev. Predsednik in člani komisije so zavezani k
varovanju vseh zaupnih podatkov, dejstev in okoliščin o prijaviteljih in končnih prejemnikih
sredstev, do katerih dostopajo pri opravljanju svoje funkcije v postopku javnega razpisa.

Ta sklep velja takoj.

10.

mag. Erik Modic
župan

Poslati:
- članom komisij (po e-pošti na naslov: soraja.balantic(5),komen.si: katia.mulic(5)komen.si;
andreia.kocevar@komen.si; annamasten@qmail.com: boriš. lozei(5)mebloioqi.si;
mitja. kosoveli(5)caparol. si)

