
Občina Bohinj na podlagi Odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2018 (Uradni 

vestnik Občine Bohinj, št. 9/2017) objavlja naslednji 

 

 

 JAVNI RAZPIS  

za sofinanciranje izvedbe programov lovskih družin v  Občini Bohinj za 

leto 2018 

1. Predmet razpisa 

Občina Bohinj objavlja razpis za podelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje 

programov lovskih organizacij. Za sofinanciranje  programov so v proračunu 

občine Bohinj predvidena sredstva v višini  1.500,00 EUR. Občina bo sofinancirala 

programe največ do 70 % vrednosti posameznega programa. 

  

2. Pogoji razpisa 

Na razpis se lahko prijavijo organizacije ter posamezniki, ki so nosilci programov, 

namenjenih lovskim družinam in so za opravljanje navedene dejavnosti 

registrirani. Programi se morajo izvajati na območju občine Bohinj.  

 

Na razpisu  ne morejo sodelovati organizacije, društva in drugi  posamezniki, ki 

programe za lovske družine  izvajajo v okviru redne dejavnosti in za to prejemajo 

proračunska sredstva občine Bohinj iz druge proračunske postavke. 

 

3. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija 

 predstavitev izvajalca programa,  

 dokazilo o registraciji izvajalca programa, 

 vsebinska predstavitev programa, 

 morebitna potrebna soglasja za izvedbo programa,  

 finančna predstavitev programa. 

 

4. Rok za prijavo  

Razpisno dokumentacijo je potrebno poslati najkasneje do 7.5.2018 v zaprti 

kuverti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica, s 

pripisom “Sofinanciranje programov lovskih družin”. Vse dodatne informacije 

dobite na občinski upravi ali na tel. št. 577 0115. 

Razpisno dokumentacijo lahko dobite v tajništvu in na spletni strani Občine 

Bohinj. 

 

5. Obvestilo o izboru 

Komisija, ki jo imenuje župan, bo na osnovi prispelih vlog pripravila predlog za 

sofinanciranje programov lovskih družin za leto  2018. O izboru bodo prosilci 

obveščeni v 20. dneh po zaključenem roku razpisa. 

 

6. Prednost pri izbiri bodo imeli programi 

 ki bodo izvajali izobraževalne programe za mlade,  

 ki bodo osveščali javnost o varovanju živali in varovanju naravnega okolja.  

 

7. Obdobje izvajanja aktivnosti 

Programi morajo biti v celoti izvedeni v letu 2018. 

 

Številka: 41011-4/2018-2 

Datum: 26.3.2018                                     Občina Bohinj, Občinska uprava 


