Obdina Hrpelje - Kozina na podlagi Pravilnika za sofinanciranje dejavnosti druStev na
podrodju turizma v Obdini Hrpelje - Kozina in na podlagi Odloka o proradunu Obdine
Hrpelje - Kozina zaleto 2018 (Ur. l.RSSt.6,zdne 10.2.2017) objavlja
JA\TNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti dru5tev na podroiju turizma v letu 2018

1. Finanina

sredstva za izvedbo razpisa so zagotovljena v proradunu Obiine na

postavki: 412000 0840 04.

2.

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:

-

-

izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in Sir5ega pomena: predstavitev druStva in
obdine na razlidnih sejmih, razstavah in drugih prirediwah;
izdajanje promocijskegamateriala: zgibanke, razglednice;
spodbujanje lokalnega prebiva)stva za sodelovanje pri aktivnostih pospeSevanja in
razvoja turizma: organizacija in izvedba raznih natedajev;
akcije na podrodju kulturne in nara'sne dedi5dine, urejanja in olep5evanja okolj4
oblikovanje turistidnih produktov s podrodja rekreacijskih akti-mosti, urejanje in
vzdrLevN4e kolesarskih in sprehajalnih poti, distilne akcije in drugo;
organizacija in izvedba turistidnih prireditev lokalnega in SirSega pomena;
aktivnosti za zagolavljanje turistidnega podmladka: organizacija delavnic za otroke in
mladino;
oblikovanje turistidnih proizvodov in turistidne ponudbe kraja;
akcije na podrodju oZivljanja ljudskih obidajev in domade obrti;
Solanje in izpopolnjevanje kadrov za namene turizma.

3.

Pogoji razpisa,

-

da so registrirana v skladu z Zakonom o drustvih,

-

kijih

morajo dru5tva izpolnjevati:

-

da imajo sedeZ ali podruZnico v obiini Hrpelje - Kozina ali da na obmodju Obdine
Hrpelje - Kozina kontinuirano izvajajo svojo dejavnost, ki aktivno vkljuduje obdane
obdine Hrpelje Kozina,
da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
da imajo urejeno evidenco o dlanstvu, pladani dlanarini in ostalo dokumentacijo, kijo
doloda zakon o druStvih,
da imajo osnor.ne materialne, prostorske, kadrovske in organizacij ske pogoje za
izvaj anj e predloZenega programa,
da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.

4.

Vsebina vloge:

-

-

Izpolnjena razpisna dokumenlacija z razpisnim obrazcem,
dokazilo o registraciji, v kolikor se interesent prvid prijavlja na razpis na podrodju
turizma v Obdini Hrpelje - Kozina,
izjava o pobrani dlanarini zaleto 2077 ter poimenski seznam dlanov, ki so pladali
dlanarino.

I

5.

Rok in natin prijave

Vloga se Steje za pravodasno, de prispe na Obdino Hrpelje
2018.

-

Kozina najkasneje do 26. 03.

Na ovojnici mora biti napisano sledede:
polni naslov po5ilj atelj 4
1
2. polni naslov prejemnik4
3. pripis: NE ODPIRAJ -',JAVNI RAZPIS NA PODROCT TURZMA 2018',

.

6.

Postopek obravnave vlog

Odpiranje vlog ne bojavno. Razpisna komisija bo odprla vse pravodasno prispele vloge in
ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za
prij avo, bodo zavrlene.
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 zaviena.
Programi kandidatov bodo obravnavani na podlagi meil za izbor izvajalcev, dolodenih v
pravilniku. Strokovna komisija tudi ovrednoti programe na podlagi meril za izbor (uwSdanje v
programe) in sofinanciranje programov na podrodju turizma.
Owednotenje programov potrdi Zupan, ki tudi sklene pogodbo z izvajalci.

7.

Razpisna dokumentacija

Interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v sprejemni pisarni Obdine Hrpelje
Kozina ali iz intemetne strani Obdine Hrpelje - Kozina. Dodatne informacije v zvezi z
razpisom pa dobijo na tel. st. 05/6800 150.

Hrpelje,9. 3. 2018
Stevilka: 410 - 12 I 2017 - 2
Pripravila: Ester Mihalid
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