OBONA HRPEUE - KOZINA
Hrpelje, Reka cesta 14
SI - 6240 KOZINA

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

Na podlagi Odloka o proraunu Obine Hrpelje-Kozina) za leto 2020 (Ur.!. RS, t. 19/2015),
Statuta Obine Hrpelje-Kozina (Ur.1. RS, t. 51/2015) in Pravilnika o sofinanciranju
programov, ki niso predmet drugih razpisov Obina Hrpelje-Kozina objavija
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v Obini Hrpelje Kozina v letu 2020
1. Finanna sredstva za izvedbo razpisa so zagotovijena v proraunu Obine na
postavki: 412000 0133 011 v viini 7.000,00 evrov.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih neprofitnih programov z vsebinami:
Predmet javnega poziva je sofinanciranje programov (dejavnosti) oziroma projektov drutev,
organizacij in ustanov, ki niso predmet drugihjavnih razpisov in pozivov, ki jihje objavila
Obina Hrpelje-Kozina v letu 2020 ozirorna niso financirani iz drugih virov prorauna Obine
Hrpelje-Kozina, vendar pomenijo prispevek k zadovoijevanju javnih potreb obáanov,
izbo1janju procesov in pogojev delovanja ter iv1jenja v obëini, dostopnosti storitev obanom
in prepoznavnosti obáine.
3. Pogoji razpisa
Upravienci do sredstev so lahko fizine in pravne osebe javnega prava ter pravne osebe
zasebnega prava, ki opravijajo neprofitno dejavnost in katerih namen oziroma cilji delovanja
so:
- povezovanje, druenje in uveijavijanje interesov ijudi Obine Hrpelje - Kozina,
- promocija obine Hrpelje - Kozina, obiëajev, ohranjanje ljudske besede z obmoja
Obèine Hrpelje - Kozina in ohranjanje kulturne zavesti ter poveèevanje
prepoznavnosti obine,
humanitarni, dobrodelni au drugae namenjeni ijudem, potrebnim materialne au
nematerialne pomoi oziroma samopomoëi, zaradi materialne oziroma duevne stiske,
invalidnosti, bolezni, zasvojenosti au drugih podobnih razlogov.
Sredstva, dodeijena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim po1itinih strank.
- Izvaja1ci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- 1. da so registrirani in delujejo najmanj eno leto;
2. da imajo sede au registrirano podrunico v Obóini Hrpelje - Kozina oziroma ëe
tega nimajo, da je njihov program dejavnosti zastavijen tako, da aktivno vkljuèuje
obane Obëine Hrpelje — Kozine in se del prijavljenih aktivnosti izvaja na obmoju
Obine Hrpelje — Kozina;

3. da irnajo zagotovijene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske monosti
za uresnióitev nartovanih aktivnosti;
4. da imajo izdelano finanèno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa, de1e lastnih sredstev, de1ejavnih sredstev.
4. Vsebina vioge
- Razpisna dokumentacija, ki jo predpie obèinska uprava OHK,
5. Rok in nain 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
porabijena pred skrajnim rokom, bo Obina Hrpelje-Kozina objavila za1djuekjavnega
poziva na spletnem portalu: www.hrpelje-kozina.si.
Na ovojnici mora biti napisano s1edee:
•
polni naslov poi1jate1ja,
polni naslov prejemnika,
•
pripis: NE ODPIRAJ — "JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJU PROGRAMOV, KI NISO
PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBINI HRPELJE — KOZINA 2020"
6. Postopek obravnave viog
Odpiranje viog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla vse prispele vioge in ugotovila au
izpolnjujejo razpisne pogoje. Vioge, ki bodo prispele po tern, ko so bila sredstva e
razdeljena, bodo zavrene.
Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vioge, bodo pozvani, da viogo dopolnijo v petih dneh. V
kolikor kandidat v do1oenem roku vioge ne dopolni, bo le-ta zavrena.
Programi kandidatov bodo obravnavani na podlagi meril za izbor izvajalcev, doloenih v
Pravilniku. 0 dodeljenih sredstvih bodo kandidati obveeth PO poti v roku 5 dni.
Ovrednotenje prograrnov potrdi upan, ki tudi skiene pogodbo z izvajalci.
Upoteva se lahko tudi e oddano viogo na objavijeni in kasneje preklicani javni razpis, v
kolikor prijavitelj priloi izjavo, da e1i, da se obravnava e oddana vioga.
7. Razpisna dokumentacija
Javni pozivje objavijen v Obèinskem glasilu Obèine Hrpelje-Kozina in na spletni strani
Obine Hrpelje-Kozina: www.hrpelje-kozina.si.
Prijavni obrazci so v asu objave in do izteka prijavnega roka dosegijivi v glavni pisarni
Obèine Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reka cesta 14, 6240 Kozina in na spleti strani Obine
Hrpelje-Kozina: www.hrpelje-kozina.si. Informacije: tel. t. 05/620 53 69 oz. na e-naslov:
vasja.valencichrpelje.si
Hrpelje, 15.6.2020
tevi1ka: 410-11/2020-5
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