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Na podlagi 20. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) 
in 8. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec 
(Uradni list RS, št. 202/2020; v nadaljevanju: odlok) sprejema župan Občine Rogatec naslednji  

 
SKLEP 

 
 

I. Za izvedbo postopka javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja Letnega programa 
športa v Občini Rogatec v letu 2023 se imenuje strokovna komisija v naslednji sestavi: 
 

1. Maja Kampoš Čuček - predsednica 
2. Blaž Kramberger - član 
3. Brigita Vodušek - članica 

 
II. Člani komisije ne smejo biti interesno povezani z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev 

sredstev v okviru navedenega javnega razpisa, za kar so dolžni predložiti podpisano 
izjavo o prepovedi interesne povezanosti, ki je priloga tega sklepa. 

 
 
Obrazložitev: 
S sklepom župana se, na podlagi 20. člena Zakona o športu in v skladu z 8. členom odloka, imenuje 
komisija za izvedbo oziroma vodenje postopka javnega razpisa. Komisijo sestavljajo predsednik in dva 
člana. Komisija je sklepčna, če je prisotna več kot polovica članov. 
 
Naloge komisije so: 

 ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prejetih vlog, 

 pregled popolnih vlog ter njihovo vrednotenje na podlagi zahtev in meril iz javnega razpisa in 

odloka, 

 priprava predloga izbire izvajalcev in dodelitve sredstev za sofinanciranje programov in 

področij letnega programa športa. 

Komisija o svojem delu vodi zapisnik. 
 
Predsednik in člani komisije 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. Prav tako ne smejo sodelovati 
pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in 
nepristranskost (npr. osebne povezave). Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi 
interesne povezanosti. Če je predsednik ali člana komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali 
osebno povezan, se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku. 
 
 
 
 
                                                                                               Martin MIKOLIČ, univ. dipl. inž., l.r. 
                             ŽUPAN 
 
 
 
Vročiti:  

- članom komisije 

mailto:obcina@rogatec.si

