KABINET ŽUPANA  ׀GABINETTO DEL SINDACO
Župan  ׀Il sindaco

Številka: 4103-1/2020
Datum: 17. 9. 2020
Na podlagi 106.g in 106.h člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 218. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011 in 3/13 in 81/16) ter 32. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) je župan Gregor
Strmčnik sprejel
SKLEP
o začetku postopka razpisa in imenovanju komisije za vodenje javnega razpisa za sofinanciranje
delovanja in programov društev na področju družbenih dejavnosti v občini Ankaran v obdobju od
1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov društev s področja turizma, kulture,
izobraževanja, otrok in mladine, starejših občanov, socialnega varstva ter promocije zdravja, ki imajo
sedež v občini Ankaran oz. izvajajo dejavnost na območju občine Ankaran, ne glede na sedež, če je
program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine Ankaran, deluje v javnem interesu in
s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini Ankaran.
2. Sredstva predvidena za potrebe predmetnega razpisa se namenijo v višini 40.000,00 EUR in se črpajo
iz proračunskih postavk v proračunu občine za leto 2020:
2466 - Sofinanciranje programov drugih društev,
2086 - Sofinanciranje programov za mladino,
2138 - Sofinanciranje programov kulturnih društev.
3. Imenuje se Komisija za vodenje javnega razpisa za sofinanciranje delovanja in programov društev v
občini Ankaran v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020:
-

predsednica komisije: Katja Pišot Maljevac,

-

članica: Janja Rižnar,

-

članica: Nataša Mačešić.

Komisija pred odločitvijo o objavi javnega razpisa v zapisniku oceni, ali je vsebina razpisne
dokumentacije pripravljena tako, da je mogoče pričakovati uspešen javni razpis, opravi strokovni
pregled popolnih vlog, jih oceni na podlagi zahtev in meril, ki so navedena v javnem razpisu ter pripravi
predlog prejemnikov sredstev.
4. Predvideni roki za izvedbo razpisa:
-

objava razpisa 23. 9. 2020,
rok za oddajo prijav 9. 10. 2020,
rok za pošiljanje odločitev komisije prijavljenim društvom do 30 dni po odpiranju prijav,
sklenitev pogodbe o financiranju s prejemniki sredstev 8 dni po prejemu sklepa o dodelitvi sredstev,
predložitev zahtevkov in poročil o delu, iz katerih bodo razvidni izvedeni programi/projekti, do 15.
11. 2020, za aktivnosti, izvedene v decembru 2020, pa najkasneje do 15. 1. 2021.

5. Ta sklep stopi v veljavo z dnem njegovega sprejetja.

T: +386 (5) 66 53 001  ׀E: kab@občina-ankaran.si

Obrazložitev:
106.g člen ZJF pravi, da neposredni proračunski uporabnik lahko začne postopek za dodelitev sredstev, če:
1. ima zanje v svojem finančnem načrtu zagotovljene proste pravice porabe v potrebni višini;
2. so izpolnjeni drugi pogoji za prevzemanje obveznosti, ki jih določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna
oziroma odlok, s katerim se sprejme občinski proračun ter drugi predpisi in
3. je bila imenovana komisija v primerih, ko se sredstva dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Skladno s 106.h členom Zakona o javnih financah komisija oziroma oseba, ki jo pooblasti predstojnik upravljavca
premoženja, opravi formalni in vsebinski pregled ponudb ter jih oceni skladno s postavljenimi merili. Skladno z
32. členom Statuta Občine Ankaran župan občine izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za
izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna.
Župan Gregor Strmčnik je za vodenje javnega razpisa za sofinanciranje delovanja in programov društev ter
sofinanciranje prireditev v občini Ankaran v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 imenoval komisijo, kot sledi
iz izreka tega sklepa.

Občina Ankaran
Gregor Strmčnik
ŽUPAN

Vročiti:
- Člani komisije osebno,
- OFR,
- Arhiv.
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