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Na podlagi 17. dlena Zakona o Sportu (Uradni list RS, 5t.

-Z1po-l), Pravilnika o
postopkih za izwsevanje proraduna Republike Slovenije (Uradni list RS, 5t. 50/07, 61/08,
99/09-ZIPRSI0I l,3ll3 ir 81/16), Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa sporta v obdini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, 5t. l7l20l8) in Letnega programa
Sporta v Obdini Hrpelje - Kozina zaleto 2019, Obdina Hrpelje
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Kozina objavlja

SKLEP
javneg, razpisa za sofinanciranje programov Sporta v
Obiini Hrpelje - Kozina in iz obiinskega proraiuna v letu 2019 in razpisa za
sofinanciranje vzdrievanja Sportnih objektov v ObEini llrpelje - Kozina v letu 2019
o imenovanju komisije za izvedbo

Za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov Sporta, in sofinanciranja
vzdrievanja Sportnih objektov ki se sofinancirajo iz obdinskega proraduna v letu 2019
imenujem komisijo v naslednji sestavi:

MAJA KOROSEC - predsednica komisije
SEBASTIJAN MAVRIC - ilan komisije
MATEJ DODId - 6lan komisije
Imenovana komisija je dolzna voditi postopek janeg a razpisa v skladu z zakonom o Sportu,
pogoji, merili in normativi za izvaianje letnega programa sporta v obdini Hrpelje - Kozina in
Letnim programom Sporta za lelo 2019 ter Odlokom o proradunu Obdine Hrpelje - Kozina za
leto 2019.

ObrazloLitev:
Obdinski svet Obdine Hrpelje - Kozina je 26.03.2019 sprejel Odlok o proradunu Obdine
Hrpelje- Kozina za leto 2019, ki na postavki 413302/0810*01 financiranje progamov Sporta
ter na postavki 402503/0810/010 tekode vzdrZevanje Sportnih objektov. zagotavlja sredswa za
nosilci izvajanja letnega programa sporta. Namenska sredstva bodo porazdeljena na podlagi
postopkov, ki so dolodeni z Odlokom o uesnidevanju javnega interesa na podrodju Sporta v
bUei"i H.pet;"- Kozina" pravilnikom o postopkih za izvr5evanje proraduna RS in Pogoji.
merili in normat ivi za izvajarrje letnega programa Sporta v Obdini Hrpelje - Kozina ter Letnim
programom Sporta za leto 2019 ti narekujejo postopek za lzvedbo javnega razpisa za
dodelitev sredstev neposrednim uporabnikom in v zvezi s tem imenovanje sfokovne
komisije, ki bo postopek vodila. Po pravilniku morajo predsednik in dlani komisije imeti
ustrezno strokovno izobrazbo in izkuSnje s podrodja, za katerega se dodeljujejo sredstva, ki
omogodajo strokovno presojo vlog. Predsednik in dlani komisije ne smejo biti s prejemniki
t/2

kakorkoli interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, oziroma so
lahko priSlo do konflikta interesov dolZni izloditi.

se

pri todkah, kjer bi

Odlok o uresnidevanj u javnega interesa na podrodju Sporta v Obdini Hrpelje - Kozina v 8.
dlenu dolod4 da Obdinska uprava Obdine Hrpelje - Kozina objavi javni razpis za 'zbiro
izvajalcev LPS.
komisija bo pri porazdelitvi sredstev za sofinanciranje programov
o postopkih za izvrSevanje proraduna RS in dolodila
Pogojev, meril in normativov za imajanje letnega programa Sporta v Obdini Hrpelje - Kozina
Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev imenujem komisijo, kotje v izreku tega sklepa.
S tem sklepom imenovana

Sporta upo5tevala dolodila Pravilnika

PRAVI\II POUK: Zoper ta sklep je dovoljena pritoZba v roku l5 dni po prejemu tega sklepa
pri Obdinskem svetu Obdine Hrpelje- Kozina

Stevilka: 410-l 5 12019-3
Datum: 25.3.2019

Zrl.panja
SaSa Likavec Svetel5ek

Sklep prejmejo:
1. Imenovani dlani komisije,
2. Arhiv. tu.
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