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Na podlagi 1. odstavka 8.6lena in 1. odstavka 9. dlena Pravilnika o postopku in merilih za
list RS, 5t.5117 in 59/17; v

sofinanciranje letnega programa Sporta v Obdini Rogatec (Uradni
nadaljevanju : praviln ik) sprejemam nasled nj i

SKLEP

s postopkom izvedbe javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega
proglama Sporta v Obdini Rogatec v letu 2018.
PriEne se

il.

Za ianedb postopka javnega razpisa se imenuje strokovna komisija

v

naslednji

sestavi:
L Anton Ro5kar - predsednik
2. lrena Kitak - Elanica
3. Agata Tepe5 - Elanica
ilt.

V izogib nasprotja interesov 6lani komisije ne smejo biti interesno povezani s
prijavitelji na navedeni javni razpis.

ObrazloZitev:

Prvi odstavek 9. dlena pravilnika doloda, da obdina izvede javni razpis na podlagi sklepa Zupana, v
skladu z veljavno zakonodajo, pravilnikom in sprejetim letnim programom Sporta.

S sklepom Zupana se, v skladu z 8. 6lenom pravilnika, nadalje imenuje tudi komisija za izvedbo
oziroma vodenje postopka javnega razpisa. Komisija je sestavljena iz treh 6lanov. Komisija se sestaja
na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu
vodi zapisnik. Naloge komisije so:
- pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacrle,
- odpiranje in ugotavljanje pravodasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
- pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v javnem razpisu oziroma
razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,

- priprava predloga izvajalcev letnega programa Sporta in izbranih dejavnosti,
- pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po podrodjih Sporta ter izvajalcih,
- vodenje zapisnikov o svojem delu,
- priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev pravilnika,
- priprava dodatnih meril in pogojev, kise po potrebivkljudijo v razpisno dokumentacijo
u

oziroma

porabijo pri ovrednotenj u prijavljenih dejavnosti.

V izogib nasprotja interesov 6lani komisije, v skladu zZakonom o integriteti in prepredevanju korupcije
(Uradni list RS, 5t. 69/11 - uradno pre6isdeno besedilo), ne smejo biti interesno povezani s prijavitelji
na navedeni javni razpis. Uradna oseba mora biti pozorna na vsako dejansko ali moZno nasprotje
interesov in mora storitivse, da se mu izogne. Uradna oseba svoje funkcije alisluZbe ne sme uporabiti
zato, da bi sebi ali komu drugemu uresniOila kak5en nedovoljen zasebni interes.

Vroditi:
dlanom komisije
arhiv. tu

=K,D

