OBCINA
HRPEUE-KOZINA
Hrpelje, Reika cesta 14,6240 Kozina, tel.: 05.68.00.150, fax: O5-68.00.180, obcina-hrpelje-kozina@hryelje-si
sa b..L,pdFlo,touri

Obdina Hrpelje - Kozrna na podlagi 10. dlena Zakona o Sporlu (Uradni list RS, 5t.
221981, na podlagi Statuta Obdine Hrpelje- Kozrna (Ur. list RS, 51/2015,), Odloka o
proradunu Obdine Hrpelje - Kozira (Uradni list RS, St. 612017) za leto 2017 (in
Letnega progr.rma Sporta v Ob6ini Hrpelje - Kozina zaleto 2017 obj avlja

JAVM RAZPIS
za sofrtranciriaaje programov ,ta podro6ju Sporta v jawnem ittteresu
v Ob6iai llrpelje - Koziaa v letu 2017

1.

Predmet razpisa

Predmet razpisa

je

sofrnanciranje naslednjih

programov:

- programi Sportne vzgoje otrok in mladine,
- kakovostni Sport,
- whunski Sport,
- Sportna rekreacija,

-

Sport invalidov,
izobraZevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v Sportu,
propagandna dejavnost v sportu.

2.
2.7.

Pogoji razpisa
Usposobljenostkandidata

Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe jalrnega in zasebnega prava in
zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvalanje dejavnosti na podroaju
Sporta, izvajqjo programe v obsegu in nadinu, ki je predviden v Nacionalnem
programu Sporta v Republiki Sloveniji,

2.2.

in

imajo sedeZ v obaini Hrpelje

-

Koztna.

Ostali pogoji

Prednost bodo imeli izvajalcl, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in
znanje ter vklju6ujejo vedje Stevilo udeleZencev v posamezre programe.
Sportna druStva in njihova zdruZenja imajo pod enakimi pogoji predaost pri izvajanju
progrErmov Sporta v javnem interesu.

3.

VISINA SREDSTEV

Vi5ina razpisanih sredstev znaSa 7O.000,O0 EUR.

4.

Vsebina vloge

-

Razpisna dokumentacija z razplsnirn obrazcem,
dokazilo o registraciji (dru5tvom, ki so bila sofinancirana v letu 20lO ali prej
in so dokazilo o registraciji Ze odda1a, tega letos ni potrebno oddati),

OBEINA
HRPEUE.KOZINA
Hrpelje, ReSka cesta 14,6240 Kozina, tel.: 05.68-OO-15O, fax: 05-68.0O.180, obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
saa:Lt?.rj!-lorin..si

potrjeni rezultati panoZnll:, ztez (Sportna vzgoj a otrok, usme4'enih v kakovostni
in whunski Sport, kakovostni in vrhunski Sport).

4.

Rok in naiin prijave

Vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati s priporoaeno po5iljko ali
oddati osebno na naslov prejemnika: Obdina Hrpelje - Koztna, Hrpelje, ReSka cesta
14,6240 Kozina. Razpisni rok za oddajo vlog je ponedeljek 13.3.2017 do 13.ure.
Na ovojnici mora biti napisano sledede:

1. polni naslov posiljatelja,

2.

polni naslov prejemrika,
NE ODPIRAJ - "JAVNI RAZPIS NA PODROCJU SPORTA 2017"

3. pripis:

5.

Postopek obrav[ave vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna komisij a bo odprla vse pravodasno prispele vloge
in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem
roku za prijavo , bodo zavrZene.
Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vlogo dopolrrijo v petih
dneh. V kolikor kandidat v dolodenem roku vloge ne dopolrri, bo le-ta zavr ena.
Programi kardidatov bodo obravnavani na podlagi meril za izbor izvajalcev, dolodenih
v pravilniku. Strokorma komisija owednoti progrzrme na podlagi rr,et'L za izbor
(uwSdalje v programe) in sofinanciranje progralnov Sporta, ki so sestanmi del odloka.
Prijavitelji bodo obve5deni n{kasneje v roku enega meseca od i/teka razpisa.
Ovrednotenje progr.rmov potrdi Zupal, ki tudi sklene pogodbo z rz.rajalcr.

6.

Razpisnadokumeatacija
Razpisna dokumentacija je na internetni strani Obcine Hrpelj e - Kozirra :
http: / /www.hrpelje-kozina. si , lahko jo dvignete tudi v sprejemni pisarni Obcine
Hrpelje - Kozina. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri osebi zadolZerri za
razpis: Vasja Valendid, vasja.valenci@hrpelje.si.

Hrpelje, 27.2.2017
Stevilka:
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