OBČINA HRPEUE - KOZINA
Hrpelje, Reška cesta 14
SI - 6240 KOZINA

T: 05 6800 150
F: 05 6800 180
E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
www. hrpelje-kozina.si

Občina Hrpelje- Kozina na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Uradni list RS, št. 50/2007) in na pocflagi določil Odloka o proračunu Občine
Hrpelje - Kozina za leto 2020 objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV ZA OHRANJANJE NARODNE
ZAVESTI za leto 2020
1. SOFINANCER: Občina Hrpelje- Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.
2. PREDMET RAZPISA: Občina Hrpelje- Kozina razpisuje finančna sredstva iz
proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2020, postavka »Društva za ohranjanje
narodne zavesti
3. PRAVNA PODLAGA: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni
list RS, št. 50/2007) in odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2020
UPRAVICENCI
ZA DODELITEV SREDSTEV:
4.
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oz. projektov:
- fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in
javnih zavodov, ki imajo sedež na območju Občine Hrpelje-Kozina,
- druge fizične in pravne osebe, organizirane v ob1iki društev, klubov, zvez,
združenj in javnih zavodov, če se programi oz. projekti nanašajo ali se odvijajo
na območju Občine Hrpelje-Kozina oz. za občane Občine Hrpelje-Kozina
Prijavitelji ne morejo biti gospodarske družbe, samostojni podjetniki
posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna združenja, podružnice
tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. 1ist RS,
štev. 65/2009-UPB-3 s spremembami).
5. IZVAJALCI PROGRAMOV OZ. PROJEKTOV MORAJO IZPOLNJEVATI
NASLEDNJE POGOJE:
- da izvajajo programe oz. projekte, ki so predmet razpisa,
- da imajo sedež na območju Občine Hrpelje-Kozina oziroma izvajajo programe oz.
projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine HrpeljeKozina,
- da programi oz. projekti omogočajo vk1jučevanje ali uporabo članov oziroma
uporabnikov iz Občine Hrpelje-Kozina,
- da prijavljeni programi oz. projekti niso bi1i sofinancirani iz proračuna Občine
Hrpelje- Kozina in tudi ne bodo prijavljeni na katerikoLi drugijavni razpis Občine
Hrpelje-Kozina, za leto 2020,

Izpo1njevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo iinenuje Župan, za
področje, ki je predmet razpisa.
6. VIŠINA razpisanih sredstev znaša 2.000,00 EUR.

7. ROK za predložitev prijav
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslov prejemnika: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška
cesta 14, 6240 Kozina.
vloge morajo biti oddane do ponedeljka, 6.4.2020. Pošiljke, oddane po pošti, morajo
biti oddane obvezno s priporočeno pošto, najpozneje v ponedeljek, 6.4.2020 (datum
poštnega žiga na dan 6.4.2020).
8. POPOLNE VLOGE z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji na naslov:
OBČINA HRPELJE-KOZINA, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Na ovojnici
mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, VLOGA ZA JAVNI RAZPIS Društva za ohranjanje narodne zavesti. Na hrbtni strani mora biti označen
pošiljatelj.
9. O IZBORU IN VIŠINI SREDSTEV, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji
obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi na seji komisije. Z izbranimi
izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.
10. OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
11.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v
sprejemni pisarni Občine Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,6240 Kozina ali
na internetni strani Občine Hrpelje-Kozina.
12.

PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA DAJANJE INFORMACIJ IN POJASNIL:
Vasja Va1enčič, vasj a.va1encic(hrpe1je.si

13. VSEBINA VLOGE OZIROMA PRIJAVE:
Vloge oziroma prijave na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
fotokopijo odločbe o vpisu v register društev, (društvom, ki so bi1a sofinancirana
v letu 20 19, tega letos ni potrebno oddati),
- kratko vsebinsko poroči10 (opis dosedanjega dela in izvedenih aktivnost)

Hrpelje, 28.2.2020
Stevilka: 410-10/2020-1
ŽUPANJA
ša Likavec Svetelšek

