Obiina Hrpelje - Kozina na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 5t. 11/11, 14l13,
01/'l 3, 55/1 5 in 96/ l 5), 21 .dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94/07, 76/08,
79/09, 51i10, 4O112, 14115 in 76/16), Odloka o proradunu obiine Hrpelje - Kozina za leto 2019
in Pravilnika o sofinanciranju letovanja za otroke in mlade v obdini Hrpelje - Kozina objavlja
'l

Javni razpis
za sofinanciranje letovanja za otroke in mlade v obdini Hrpelje - Kozina v letu 2019
1. Naziv in sedei narodnika
Obdina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, ReSka cesta 14, 6240 Kozina
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letovanj za otroke in mlade.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdr2evanje in investicije v prostore in opremo za
izvajanje teh dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo:
a) druitva, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
so registrirana po veljavni zakonodaji;
imajo urejeno evidenco dlanstva;
imajo v letovanje vkljudene otroke in mlade s stalnim bivali5dem v obdini;
niso za isti namen sofinancirani z drugih virov proraduna obdine,
imajo izdelano finaneno konstrukcijo za prijavljena lelovanja,
imajo izdelan program letovanja, v katerem so opredeljene aktivnosti udele2encev,
so v celoti in pravocasno izpolnili pogodbene obveznosti do obdine na podlagi razpisa
predhodnega leta.

-

Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentacui
5. Okvirna visina sredstev
Visina razpisanih sredstev znasa 20.000 EUR
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2019 za lelovania, za
katere so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in naiin oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 3. junija 2019 do 14h ure na naslov
Obdina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reska c. 14, 6240 Kozina.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako >NE ODPIRAJ sofinanciranje
letovanj 2019<. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in postni naslov predlagatelja.

-

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
oddani po dolo6enem roku za oddajo predlogov,
neustrezno naslovljeni in
nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po iZeku roka za
dopolnitev predloga, ki bo dolo6en v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

-

8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prUav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi
predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji tega ne bodo storili,
bo predlog izloden kot nepopolna prijava.

9. lzid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obve5deni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z izbtanimi
predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.
10. Dodatne informacue in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Obdini Hrpelje - Kozina ali
na spletnih straneh www.hrpelje-kozina.si, dodatne informacije v zuezi z razpisom pa dobijo
na Obdini Hrpelje - Kozina, tel.: 05 l620 5374, e-mail: ester.mihalic@hrpelie.si
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