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Obdrna Hrpelje- Kozina na podlagl Pravilnika o postopkih za izvr5evanje proraduna
RS (Uradni list RS, St. 50 /2OO7l in na podlagi dolodil Odloka o proradunu Obaine
Hrpelje - Kozna zaleto 2O 19 objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUSTEV ZA OHRANJANJE NARODNE
ZAVESTI z^ leto 2Ol9

1.

SOFINANCER: Ob6ina Hrpelje- Koziaa, Hrpelje, ReSka cesta 14,6240 Konna.

2.

PRTDMET RAZPISA: Obdina Hrpelje- Kozna razpisuje finaldna sredstva iz
proraduna Obdine Hrpelje -Konna zaleto 2019, postavka ,Dru5tva za ohranjanje
narodne zavestiu
3. PRAVNA PTODLAGA: Pravilnik o postopkih za irwievanje proraduna RS (Uradni
list RS, 5t. 50 /2OO7) in Odlok o proradunu Obdrne Hrpelje - Kozina za leto 2OL9
4. UPRAVIEENCI ZA DODELITETI SREDSTEV:
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oz. projektov:
- frzrdne in prar.ne osebe, organizirane v obliki drustev, klubov, zvez, zdntZenj irr
jar.rrih zavodov, ki imajo sedeZ na obmodju Obdine Hrpelje -Kozina,
- druge frziine in prarme osebe, organizirane v obliki druStev, k)ltbov, ntez,
zdnt7;enj in javnih zavodov, de se programi oz. projekti nanaSajo ali se odvijajo
na obmodju Obcine Hrpelje -Koztna oz. za obiarte Obdine Hrpelje-Kozina
Prijavitelji ne morejo biti gospodarske druZbe, samostojni podjetniki
posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna zdruZenja, podruZnice
tujih podjetij in druge osebe po Zakolrtt o gospodarskih druZbah (Ur. list RS,
Stev. 65/2009-UPB-3 s spremembami).
5. IZVA.'ALCI PROGRAMOV OZ. PROJEKTOV MORAJO IZPOLNJEUATI
ITASLEDNJE FOGIOJE:
- da izvajajo programe oz. projekte, ki so predmet razpisa,
- da imajo sedeZ na obmodju Obdine Hrpelje -Kozna oziroma inajajo programe oz.
projekte, ki se preteZno nana5ajo ali se odvijajo na obmodju Obcine HrpeljeKoziurta,

-

da programi oz. projekti omogodajo vkljudevanje ali uporabo dlanov oziroma
uporabnikov iz Obdine Hrpelje-Kozina,
da prijavljeni progra-rri oz. projekti niso bili sofinancirani iz proraduna Obdine
Hrpelje- Kozna in tudi ne bodo prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis Obdine
Hrpelje-Kozina , zaleto 2019,

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija,
podroije, ki je prerlmet razpisa.

6.

ki jo imenuje Zupan, za

VISINA razpisarrih sredstev znaSa 2.000,OO EUR.

7. ROK za predlodtev prijav
Moge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati s priporodeno poSiljko
ali oddati osebno na naslov prejemnika: Obdina Hrpelje - Koztna, Hrpelje, Re5ka
cesta 14, 6240 Konna.
Vloge morajo biti oddane do poaedeljka, 15.4.2019. PoSiljke, oddane po poSti,
morajo biti oddane obvezno s priporodeno poSto, najpozneje v ponedeljek, 15.4.2019
(datum poStne ga Ztga na dan 15.4.2O 19).
8.

POPIOLI{E VLOGE z vsemi zahtevanimi prilogami poSljejo prijavitelji na naslov:
OBCINA HRPEIJE-KOZINA, Hrpelje, Reska cesta 14, 6240 Konna. Na ovojnici
mora biti na vidnem mestu napis rNE ODPIRAJ, VLOGA ZA JAVNI RAZPIS Dru6tva za ohranjalje natodne zavestin. Na hrbtni strani mora biti oznaden

poSiljatelj.

9.

O TZBORU IN VISIM SREDSTEV, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji
obveSdeni najkasneje v 3O dneh po sprejeti odlocitvi na seji komisij e. Z izbrarimi
izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.

10.

OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, v skladu s predpisi, ki
dolodajo izr,rSevanj e proraduna.

11.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v
sprejemni pisarni Obdine Hrpelje-Kozina, Hrpelje, ReSka cesta 14,6240 Kozina ali
na internetni strani Obdine Hrpelje-Kozina.

12.

PRISTOJNI USLUZBENCI ZA DAJANJE INFORMACIJ IN POJASML:
Vasja Valencic, r,asja.valenci@Jrrpelje.si

13. VSEBINA VLOGE OZIROMA PRUAVE:
Vloge oziroma prijave na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- v celoti izpolnjen prijavni obraznc,
- fotokop{o odlodbe o rpisu v register druStev, (druStvom, ki so bila sofinancirana
v letu 2018, tega letos ni potrebno oddati),
- kratko vsebinsko porodilo (opis dosedanjega dela in izvedenih aktivnost)
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