
Občina Bohinj na podlagi Odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2020 (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 2/2020, 6/20) objavlja naslednji  

 
 

 JAVNI RAZPIS  
za sofinanciranje izvedbe programov lovskih družin v  Občini Bohinj za 

leto 2020 
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 
Razpisno dokumentacijo lahko dobite na občinski upravi  ali na spletni strani 
občine https://obcina.bohinj.si/ - razpisi. Vloga mora vsebovati: 
• predstavitev izvajalca programa,  
• dokazilo o registraciji izvajalca programa, 
• vsebinska predstavitev programa, 
• morebitna potrebna soglasja za izvedbo programa,  
• finančna predstavitev programa. 
 
4. Vzorec pogodbe 
Vzorec pogodbe je potrebno prebrati, s podpisom izjave iz prijavnega obrazca pa 
se prijavitelj zaveže, da je prebral vzorec pogodbe o sofinanciranju in se strinja z 
njeno vsebino (vzorca pogodbe ni potrebno prilagati). Pogodba bo dejansko 
podpisana v primeru, če bo program sprejet v sofinanciranje. V tem primeru bo 
opremljena z dejanskimi konkretnimi podatki, ki so v vzorcu puščeni prazni. 
Komisija si pridržuje pravico, da vsebino pogodbe pred podpisom dopolni ali 
spremeni. 
 
5. Rok za prijavo  
Razpisno dokumentacijo je potrebno poslati najkasneje do vključno 3. 8. 2020 v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica, s 
pripisom “Sofinanciranje programov lovskih družin”, s pripisom »NE ODPIRAJ«.  
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno 
pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno dne 3. 8. 2020, in vloge, 
poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče – sprejemno 
pisarno Občine Bohinj prispele do dne 3. 8. 2020. Osebno oddane vloge se bodo 
upoštevale kot pravočasne, če bodo oddane v poslovnem času v vložišču – 
sprejemni pisarni Občine Bohinj do dne 3. 8. 2020.  
Vloge prispele po roku, bodo zavržene. 

https://obcina.bohinj.si/


Razpisno dokumentacijo lahko dobite v tajništvu in na spletni strani Občine 
Bohinj. 
 
6. Informacije v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo 
Informacije v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo lahko dobite na občinski 
upravi pri Katarini Košnik ali po telefonu št. 04 577 01 22 ter preko e-pošte: 
katarina.kosnik@obcina.bohinj.si. 
 
 
7. Odpiranje in dopolnjevanje vlog 
Po poteku razpisnega roka komisija za izvedbo postopka javnega razpisa in 
vrednotenje programov (v nadaljevanju komisija), ki jo imenuje župan hkrati 
odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.  
Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna ali jo je podala oseba, ki 
izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba), in ali je popolna 
glede na besedilo javnega razpisa (formalna popolnost).  
Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, komisija zavrže s 
sklepom.  
Če je vloga formalno nepopolna, bo prijavitelj pozvan, da jo dopolni. Prijavitelj 
mora vlogo dopolniti v petih (5) dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Dopolnitev 
vloge mora vsebovati obvezno oznako, na kateri razpis in vlogo se nanaša. 
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, ali tistih 
elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove 
vloge glede na preostale vloge, ki jih je Občina v postopku dodelitve sredstev 
prejela. Če prijavitelj vloge ne dopolni ali ustrezno ne dopolni v zahtevanem roku, 
komisija vlogo zavrže s sklepom.  
Javni odpiranje prispelih vlog bo potekalo v sejni sobi občinske uprave Občine 
Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica, po poteku roka za oddajo vlog. 
Odpiranju prispelih vlog lahko prisostvuje prijavitelj oziroma njegov predstavnik. 
Datum javnega odpiranja prispelih vlog bo naslednji dan po zaključku razpisa  
objavljen na spletni strani Občine Bohinj: https://obcina.bohinj.si/ 
 
8. Obvestilo o izboru 
Komisija, ki jo imenuje župan, bo na osnovi prispelih vlog pripravila predlog za 
sofinanciranje programov lovskih družin za leto 2020. O izboru bodo prosilci 
obveščeni v 20. dneh po zaključenem roku razpisa. 
 
9. Prednost pri izbiri bodo imeli programi 
• ki bodo izvajali izobraževalne programe za mlade,  
• ki bodo osveščali javnost o varovanju živali in varovanju naravnega okolja.  
 
 
10. Rok porabe dodeljenih sredstev  
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020. 
 
 
Številka: 41011-5/2020-3 
Datum: 3. 7. 2020                                     Občina Bohinj, Občinska uprava 
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