
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 

9/17,2/18) Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica objavlja 

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VESELIC IN OBLETNIC 

 V OBČINI BOHINJ V LETU 2018 

 

 

1. PREDMET RAZPISA  

 

Občina Bohinj objavlja razpis za sofinanciranje veselic, ki jih organizirajo prostovoljna 

gasilska društva v letu 2018.   

 

Predmet razpisa so:  

 veselice, ki jih organizirajo prostovoljna gasilska društva v letu 2018  

 

2. POGOJI RAZPISA  

 

Na razpis se lahko prijavijo prostovoljna gasilska društva, ki;  

- imajo sedež v občini Bohinj 

- imajo urejeno dokumentacijo o registraciji in evidenco članstva, kot to določa ustrezna 

zakonodaja (Zakon o društvih, o zavodih…)  

- imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo programa, ki je predmet razpisa  

 

3. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV IN UPRAVIČENI STROŠKI 

 

Višina razpoložljivih sredstev je 5.000,00 EUR. 

 

Občina Bohinj bo sofinancirala stroške honorarja nastopajočih na veselici. V primeru večjega 

števila vlog, bo Občina Bohinj sofinancirala stroške honorarja nastopajočih največ do 50%.  

 

V kolikor bo strošek ansambla nižji od predvidenega po predračunu, se sredstva ob 

nakazilu sorazmerno zmanjšajo. 

 

4. VSEBINA VLOGE IN ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA 

  

Vloga mora vsebovati:  

 navedbo organizatorja prireditve – obvezno  navesti  točen  naslov,  kontaktno  osebo, 

telefon, št. transakcijskega računa,  

 predstavitev prireditve (ime, termin, lokacija, nastopajoči, dodatna ponudba) 

 ponudbo oz. predračun nastopajočih na prireditvi   

 

Zahtevana dokumentacija je navedena v razpisni dokumentaciji. 

 

5. ROK ZA ODDAJO VLOG 

 

Vlogo je potrebno poslati po pošti ali dostaviti osebno v zaprti kuverti na naslov: Občina  

Bohinj,  Triglavska  35,  4264  Bohinjska  Bistrica.  



 

Rok za oddajo vlog je do vključno 29. 6. 2018 (na ta dan morajo biti vloge oddane na 

pošti in poslane s priporočeno pošiljko). 

 

Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti opremljeni z nazivom in naslovom na hrbtni 

strani kuverte.  

 

Na sprednji strani kuverte mora biti napisan naslednji tekst:  

»NE ODPIRAJ – Razpis za sofinanciranje veselic v  letu 2018«. 

 

6. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE 

 

Pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje 

župan. O dodelitvi sredstev bo na predlog komisije odločala občinska uprava.  

 

Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo 

zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.  

 

Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na 

dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne 

bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.  

 

Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najpozneje v roku 30 dni po izteku 

razpisnega roka. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni 

podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Sredstva bodo nakazana v 30 dneh po prejemu 

zahtevka za izplačilo sredstev, kateremu je priložen račun in dokazilo o plačanem računu. 

 

V primeru, da bo skupni znesek vlog presegel razpisana sredstva, se vsem prosilcem zniža 

zaprošeni znesek za enak sorazmerni del.  

 

7. DODATNE INFORMACIJE 

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na Marušo Velički Rozman, tel. št. 04/ 577 01 28, e-

pošta: marusa.velicki.rozman@obcina.bohinj.si  

 

Razpisna dokumentacija je na voljo v tajništvu Občine Bohinj in na spletni strani Občine 

Bohinj http://obcina.bohinj.si/ 

 

 

Številka: 41011-8/2018 

Datum: 25.5.2018 

            OBČINA BOHINJ 

       Franc Kramar,l.r. 

        ŽUPAN                                                                                              
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