Na podlagi Odloka o proradunu Obdine Hrpelje-Kozina za leto 2015 (Ur.l. RS,
3t. l9l20l5), Zakona o izvr5evanju proradunov Republike Slovenije zaleti 2014
in20l5 (Ur.l. RS, 5t. l0ll20l3 s spremembami in dopolnitvami), Statuta Obdine
Hrpelje-Kozina (Ur.l. RS, 5t. 29l20ll in 7612012) in Pravilnika o sofinanciranju
programov, ki niso predmet drugih razpisov Obdina Hrpelje-Kozina objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v
Hrpelje - Kozina v letu 2015

Obiini

sredstva za izvedbo razpisa so zagotovljena v proraiunu Obiine na
postavki: 412000 0133 011 v viSini 9.600,00 evrov.

1. Finanina

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih neprofitnih programov z vsebinami:
Predmet javnega poziva je sofinanciranje programov (dejavnosti) oziroma projektov druStev,
organizacij in ustanov, ki niso predmet drugih javnih razpisov in pozivov, ki jih je objavila
Obeina Hrpelje-Kozinav letu 2015 oziroma niso financiraniiz drugih virov proraduna Obdine
Hrpelje-Kozina, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb obdanov,
izboljSanju procesov in pogojev delovanja ter Zivljenja v obdini, dostopnosti storitev obdanom
in prepoznavnosti obdine.

2.

3. Pogoji razpisa

Upraviden-ci-do siedstev so lahko fizidne in pravne osebe javnega prava ter pravne osebe
zasebnega prava, ki opravljajo neprofitno dejavnost in katerih namen oziroma cilji delovanja
SO:

- povezovanje, druZenje in uveljavljanje interesov ljudi Obdine Hrpelje - Kozina,
- Kozina, obidajev, ohranjanje ljudske besede z obmodja
- pro*o.ija obdine Hrpetje
Obdine Hrpelje - Kozina in ohranjanje kulturne zavesti ter povedevanje
prepoznavnosti obdine,

-

humanitami, dobrodelni ali drugade namenjeni ljudem, potrebnim materialne ali
nematerialne pomodi oziroma samopomoEi, zaradi materialne oziroma du5evne stiske,
invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ali drugih podobnih razlogov.

Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim politidnih strank.

-

lzvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-

1. da so registrirani

-

2. da imajo sedeZ ali registrirano podruZnico v Obdini Hrpelje - Kozina oziroma de
tega nimajo, da je njihov program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vkljuduje
obdurr. Obdine if.p.[" - kozine in se del prijavljenih aktivnosti izvaja na obmodju
Obdine Hrpelje - Kozina;

in delujejo najmanj eno leto;

-

3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske moZnosti
za uresniditev nadrtovanih aktivnosti;

-

4- da imajo izdelano finandno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanjaprograma, deleZ lastnih sredstev, deleZ javnih sredstev.

4.

-

Vsebina vloge
Razpisna dokumentacija, ki jo predpi5e obdinska uprava OHK,

5.

Rok in naiin prijave

Javni poziv je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 30.10.2015. Skrajni rokza
oddajo vlog je najpozneje do 30.10.2015. V kolikor bodo sredstva javnega poziva
porabljena pred skrajnim rokom, bo Obdina Hrpelje-Kozina objavila zakljudek javnega
poziv a na spletnern portalu : www.hrpelj e-kozina. s i.

Na ovojnici mora biti napisano sledeie:
o
polni naslov poSiljatelja,
o
polni naslov prejemnika,

NE ODPIRAJ - ''JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJU PROGRAMOV,
PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBdINI HRPELJE _ KOZINA 2OI5'
PTiPiS:

6. Postopek obravnave

KI

NISO

vlog

Odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla vse prispele vloge in ugotovila ali
izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po tern, ko so bila siedstva Ze
razd,eljena, bodo zavrZene.

Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vlogo dopolnijo v petih dneh. V
kolikor kandidat v dolodenem roku vloge ne dopolni, bo le-ta zavrzena.

Programi kandidatov bodo obravnavani na podlagi mei,l za izbor izvajalcev, dolodenih v
Pravilniku. O dodeljenih sredstvih bodo kandidati obve5deni po po5ti v roku 5 dni.

ovrednotenje programov potrdi zupan, ki tudi sklene pogodbo z izvajalci.

7. Razpisna dokumentacija
Javni poziv je objavljen v Obdinskem glasilu Obdine Hrpelje-Ko zina inna spletni strani
Obdine Hrpelj e-Kozina: www. hrpelj e-kozina. si.
Prijavni obrazci so v dasu objave in do izteka prijavnega roka dosegljivi v glavni pisami
Obdine Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Re5ka cesta 14, 6240 Kozina in na ipleti strani Obdine
Hrpelje-Kozina: www.hrpelje-kozina.si. Informacije: tel. St. 05l620 S1 eg oz. nae-naslov:
vasj a.valencic@hrpelj e. si
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