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Na podlagi Pravilnika o postopkih za iz\trievalrje proraauna RS (Uradni list RS, 5t.
50 /2OO7), Statuta Obcine Hrpelje - Koana (Ur. list RS, St. 51/2015), Pravilnika o
sofinanciranju programov na podroaju socia-lnih in humanitarnih dejavnosti v
Ob6ini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, St. 10/2011) in Odloka o proraaunu Obaine
Hrpelje- Koztna zaleto 2077 (Ur. list RS, St. 6/2017), , iz.dajan naslednji

SKLEP

o imenovanju komisije za izvedbo Jawaega razpisa za sofitrancir:r[je
humanitarnih organizacij in druStev s podroEja socialnega in zdravstvenega
varstva v Ob6ini Hrpelje- Kozina iz ob6inskega prora6una v letu 2O17

1

Za vodenje postopka javnega razpisa za sofinaciranje humanitarnih
organizacij in druitev s podrodja sociahega in zdravstvenega varstva, ki

se sofinanciratrJo iz obEinskega proraiuna v letu 2O17 imenujem komisijo
v naslednji sestavi:
- Maja Pami6 - predsednica komisije
- Vasja ValenEid - 6lan komisije
- Minka Kos - 6lanica komisija

2.

Imenovana komisija je dolina voditi postopek jawnega razpisa v skladu z
Pravilnikom o solinarlciranju programov na podrodju socialaih in
humanitarnih dejawnosti v Ob6ini llrpelje - Kozina in Odlokom o
proraiunu Ob6ine Hrpelje - Kozira ze leto 2OL7.

ObrazloZitev:
Obdinski svet Ob6ine Hrpelje - Kozina je na seji dne IO. 2. 2077 sprejel Odlok o
proradunu Obcine Hrpelje- Konna za leto 2077, ki na postavki 4L2OOO /O84O*O3
(sofrnanciranje programov s podrodja zdravstva in sociale) zagotavlja sredstva za
nosilce izvajanja programov z podro{a z&avstva in sociale. Namenska sredstva
bodo porazdeljena na podlagi postopkov, ki so dolodeni s Pravilnikom o postopkitr
za izwdevanje proraduna RS in Pravilnikom o sofinanciranju progrErmov na
podrodju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Obcini Hrpelje - Kozina. Ta pa v
svojih dolo-iJih narekuje postopek za izvedbo javnega razpisa za dodelitev sredstev
neposrednirr uporabnikom in v ztezt s tem imenovanje strokorme komisije, ki bo
postopek vodila. Po pravilniku morajo predsednik in dlani komisije imeti ustrezno
strokormo izobrazbo in izkuSnje s podro6ja, za katerega se dodeljujejo sredstva, ki
omogodajo stroko'"rro presojo vlog. Predsednik in alani komisije ne smejo biti s
prejemniki kakorkoli interesno povezani v smislu poslome povezanosti.

S tem sklepom imenovana komisija bo pri porazdelitvi sredstev upoStevala dolodila

Pravitrika o postopkih za izvrievanje proraduna RS in dolocila Pravilnika o
sofinanciranju progrzrmov na podrodju socia-lnih in humanitarnih dejavnosti v
Ob6ini Hrpelje - Kozina Na podlagi zgor4j navedenih ugotovitev imenujem kornisijo,
kot je v izreku tega sklepa.

PRAVNI PTOIIK: Zoper ta sklep je dovoljena pritoZba v roku 15 dni po prejemu tega
sklepa pri Obcinskem svetu Obdine Hrpelje- Kozina

Zrgal;ja
SaSa Likavec SvetelSek

Sklep prejmejo:
- Imenovani dlani komisije
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