OBČINA VIPAVA
Župan
Glavni trg 15, 5271 Vipava
tel.:05/364-34-10, fax: 05/364-34-12
E-mail: obcina@vipava.si
www.vipava.si

Številka: 672-1/2019-3
Datum: 2.4.2019
Na podlagi 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS št. 42/11, 73/2014, 20/2017) ter 7. člena
Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Vipava
(Uradni list RS, št. 17/2018), izdajam naslednji
SKLEP
o začetku postopka, imenovanju strokovne komisije
1.
2.

Začne se postopek za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini
Vipava v letu 2019.
Sredstva za izvedbo razpisa so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Vipava za leto 2019
(Uradni list RS, št. 20/2019) na proračunski postavki in v višini:
POSTAVKA
180010

NAZIV POSTAVKE
Transferi za športno dejavnost

SREDSTVA V €
65.000,00

3.

Posamezne faze postopka izvedbe javnega razpisa:
- objava javnega razpisa: 5.4.2019
- objava razpisne dokumentacije: od 5.4.2019
- rok za prijavo na razpis: do 6.5.2019
- odpiranje prijav: predvidoma dva dni po roku za prijavo na razpis
- izid javnega razpisa: predvidoma v roku 60 dni od roka za prijavo.

4.

Imenujem komisijo za izvedbo javnega razpis, v sestavi:
- Jožko Petrič, Gradišče 24, 5271 Vipava,
- Egidij Pavič, Gradnikove br. 7, 5271 Vipava,
- Lucjan Premrn, Gregorčičeva 1, 5271 Vipava,
- Kristina Vanceta, Cesta 18. aprila 7, 5271 Vipava,
- Marko Hlad, Vrhpolje 106, 5271 Vipava.

5.
Naloge komisije so:
- pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
- odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
- pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v JR oziroma razpisni
dokumentaciji ter odloku,
- priprava predloga izvajalcev LPŠ in izbranih dejavnosti,
- pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po področjih športa ter izvajalcih,
- vodenje zapisnikov o svojem delu,
- priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev odloka,
- priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma
uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
ŽUPAN
Goran KODELJA
VROČITI:
- imenovanim,
- arhiv, tu.

