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OBČINSKI SVET
ZADEVA:
POROČILO
O
IZVAJANJU
JAVNEGA
RAZPISA
ZA
SOFINACIRANJE PROGRAMOV, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V
OBČINI HRPELJE-KOZINA ZA LETO 2015

POROČEVALEC: Vasja Valenčič
NAMEN: Poročilo po prvem letu izvajanja JR

1. Poročilo:
V letu 2015 je Občina Hrpelje – Kozina uvedla nov javni razpis in sicer Javni razpis za
sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov. Cilje katere se zasleduje z
uvedbo javnega razpisa, bi lahko v grobem razdelili na spodnje sklope in sicer, pomoč pri
izvajanju programov, ki niso predmet drugih razpisov v občini ali financirani iz drugih
proračunskih postavk, so v širšem interesu občanov in se izvajajo na območju Občine
Hrpelje – Kozina.
Na Javni razpis, ki je bil objavljen 15.7.2015 preko katerega je bilo na voljo 9.600,00 € je
prispelo 17 vlog. Dve izmed vlog nista izpolnjevali enega izmed pogojev razpisa, dve
vlogi nista zbrali zadostnega števila točk (vsaj 30), ostale vloge so sredstva prejele. V
skladu s pravilnikom je bila zgornja meja višine sredstev postavljena pri 576 € (6%
vrednosti celotnega razpisa). Izmed vlog, ki so sredstva dobila je bilo 6 takih, katerih
prijavitelji so registrirani v Občini Hrpelje – Kozina, 7 pa takih, ki sedeža nimajo v občini,
so pa v njih aktivni občani OHK, oziroma se je njihov program izvajal na območju občine.
Skupaj je bilo med 13 upravičenih vlog razdeljeno 3.826,80 €, kar v povprečju znaša
294,36 € na vlogo.
Javni razpis je v skladu s pravilnikom odprt do 31.10, oziroma do porabe sredstev, ker gre
za daljše časovno obdobje, se je komisija, ki je bila imenovana s strani županje pred objavo
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razpisa, sestala trikrat. Sestava komisije je bila sledeča, Vasja Valenčič – skrbnik javnega
razpisa, Maja Pamić in Teja Ljubič.

Vsebinsko so se vloge nanašale na sledeča področja:
- športne vsebine (3 vloge),
- promocija podjetništva (1 vloga),
- založništvo (2 vlogi),
- področje izobraževanja (2 vlogi),
- programi kulture (2 vlogi),
- humanitarne dejavnosti (1 vloga),
- organizacija prireditev (2 vlogi).

Pripravil: Vasja Valenčič-Občinska uprava
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