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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina) za leto 2020 (Ur.1. RS, št. 19/2015),
Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur.1. RS, št. 51/2015) in Pravilnika o sofinanciranju
programov, ki niso predmet drugih razpisov Občina Hrpelje-Kozina objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Hrpelje Kozina v letu 2020
1. Finančna sredstva za izvedbo razpisa so zagotovljena v proračunu Občine na
postavki: 412000 0133 011 v višini 10.000,00 evrov.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih neprofitnih programov z vsebinami:
Predmetjavnega pozivaje sofinanciranje programov (dejavnosti) oziroma projektov društev,
organizacij in ustanov, ki niso predmet drugihjavnih razpisov in pozivov, kijihje objavila
Občina Hrpelje-Kozina v letu 2020 oziroma niso financirani iz drugih virov proračuna Občine
Hrpelje-Kozina, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb občanov,
izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter življenja v občini, dostopnosti storitev občanom
in prepoznavnosti občine.
3. Pogoji razpisa
Upravičenci do sredstev so lahko fizične in pravne osebe javnega prava ter pravne osebe
zasebnega prava, ki opravljajo neprofitno dejavnost in katerih namen oziroma cilji delovanja
so:
povezovanje, druženje in uveljavljanje interesov ljudi Občine Hrpelje - Kozina,
promocija občine Hrpelje - Kozina, običajev, ohranjanje ljudske besede z območja
Občine Hrpelje - Kozina in ohranjanje kulturne zavesti ter povečevanje
prepoznavnosti občine,
humanitarni, dobrodelni ali drugače namenjeni ljudem, potrebnim materialne ali
nematerialne pomoči oziroma samopomoči, zaradi materialne oziroma duševne stiske,
invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ali drugih podobnih razlogov.
Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank.
- Izvaja1ci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1.da so registrirani in delujejo najmanj eno leto;
2. da imajo sedež ali registrirano podružnico v Občini Hrpelje - Kozina oziroma če
tega nimajo, da je njihov program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje
občane Občine Hrpelje — Kozine in se del prijavljenih aktivnosti izvaja na območju
Občine Hrpelje — Kozina;

3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
4. da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa, delež lastnih sredstev, deležjavnih sredstev.
4. Vsebina vloge
- Razpisna dokumentacija, ki jo predpiše občinska uprava OHK,
5. Rok in način prijave
Javni poziv je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 30.10.2020. Skrajni rok za
oddajo vlogje najpozneje do 30.10.2020. V kolikor bodo sredstvajavnega poziva
porabljena pred skrajnim rokom, bo Občina Hrpelje-Kozina objavila zaključek javnega
poziva na spletnern portalu: www.hrpelje-kozina.si.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
polni naslov pošiljatelja,
•
polni naslov prejemnika,
•
pripis: NE ODPIRAJ — JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJU PROGRAMOV, KI NISO
PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČNI HRPELJE — KOZNA 2020
6. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla vse prispele vloge in ugotovila ali
izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po tem, ko so bila sredstva že
razdeljena, bodo zavržene.
Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vlogo dopolnijo v petih dneh. V
kolikor kandidat v določenem roku vloge ne dopolni, bo le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavani na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v
Pravilniku. O dodeljenih sredstvih bodo kandidati obveščeni po pošti v roku 5 dni.
Ovrednotenje programov potrdi župan, ki tudi sklene pogodbo z izvajalci.

7. Razpisna dokumentacija
Javni poziv je objavljen v Občinskem glasilu Občine Hrpelje-Kozina in na spletni strani
Občine Hrpelje-Kozina: www.hrpelj e-kozina.si.
Prijavni obrazci so v času objave in do izteka prijavnega roka dosegljivi v glavni pisarni
Občine Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina in na spleti strani Občine
Hrpelje-Kozina: www.hrpelje-kozina.si. Informacije: tel. št. 05/620 53 69 oz. na e-naslov:
vasja.va1encichrpe1je.si
Hrpelje, 28.2.2020
Številka: 410-1 1/2020-1
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