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Obãina Hrpelje- Kozina na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrevanje proraêuna
RS (Uradni list RS, t. 50/2007) in na podlagi doloöil Odloka o proraãunu Obãine
Hrpelje - Kozina za leto 2020 objavija
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUSTEV ZA OHRANJANJE NARODNE
ZAVESTI za leto 2020
1. SOFINANCER: Obëina Hrpelje- Kozina, Hrpelje, Reka cesta 14, 6240 Kozina.
2. PREDMET RAZPISA: Oböina Hrpelje- Kozina razpisuje finanãna sredstva iz
proraëuna Obôine Hrpelje-Kozina za leto 2020, postavka >Drutva za ohranjanje
narodne zavesth
3. PRAVNA PODLAGA: Pravilnik o postopkih za izvrevanje proraãuna RS (Uradni
list RS, t. 50/2007) in Odlok o proraöunu Obãine Hrpelje - Kozina za leto 2020
4. UPRAVICENCI ZA DODELITEV SREDSTEV:
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oz. projektov:
- fiziãne in pravne osebe, organizirane v obliki drutev, klubov, zvez, zdruenj in
javnih zavodov, ki imajo sede na obmoãju Obãine Hrpelje-Kozina,
- druge fiziãne in pravne osebe, organizirane v obliki drutev, klubov, zvez,
zdruenj in javnih zavodov, ãe se programi oz. projekti nanaajo au se odvijajo
na obmoãju Obãine Hrpelje-Kozina oz. za obãane Obãine Hrpelje-Kozina
Prijavitelji ne morejo biti gospodarske drube, samostojni podjetniki
posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna zdruenja, podrunice
tujih podjetij in druge osebe p0 Zakonu o gospodarskih drubah (Ur. list RS,
tev. 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 sede na obmoãju Obëine Hrpelje-Kozina oziroma izvajajo programe oz.
projekte, ki se preteno nanaajo au se odvijajo na obmoãju Obãine HrpeljeKozina,
- da programi oz. projekti omogoãajo vkljuãevanje au uporabo ãlanov oziroma
uporabnikov iz Obãine Hrpelje-Kozina,
- da prijavljeni programi oz. projekti niso bill sofinancirani iz proraãuna Oböine
Hrpelje- Kozina in tudi ne bodo prijavljeni na katenkoli drugi javni razpis Obãine
Hrpelje-Kozina, za leto 2020,

Izpo1njevanje razpisnih pogojev ugotavija kornisija, ki jo irnenuje upan, za
podroãje, ki je predmet razpisa. Upoteva se lahko e oddana vioga na objavijeni
in preklicani javni razpis, v kolikor se prijavitelj pri1oi izjavo, da e1i, da se
upoteva e oddana vioga.
6. VIINA razpisanih sredstev znaa 1.400,00 EUR.

7. ROK za pred1oitev prijav
Vioge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati s priporoöeno poiljko
au oddati osebno na naslov prejemnika: Oböina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reka
cesta 14, 6240 Kozina.
Vloge morajo biti oddane do ëetrtka, 2.7.2020. Poi1jke, oddane po poti, morajo biti
oddane obvezno s priporoáeno poto, najpozneje v ëetrtek, 2.7.2020 (datum potnega
iga na dan 2.7.2020).
8. POPOLNE VLOGE z vsemi zahtevanimi priogami po1jejo prijaviteiji na naslov:
OBOINA HRPELJE-KOZINA, Hrpelje, Reka cesta 14, 6240 Kozina. Na ovojnici
mora biti na vidnem mestu napis >>NE ODPJRAJ, VLOGA ZA JAVNI RAZPIS Drutva za ohranjanje narodne zavesti. Na hrbtni strani mora biti oznaêen
poi1jate1j.
9. 0 IZBORU IN VIINI SREDSTEV, dobljenih na tern razpisu, bodo viagateiji
obveãeni najkasneje v 30 dneh po sprejeti odloéitvi na seji komisije. Z izbranimi
izvajalci programov bodo skienjene pogodbe.
10. OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV:
Dodeijena sredstva morajo biti porabijena v letu 2020, v skiadu s predpisi, ki
doloöajo izvrevanje proraãuna.
11.

RAZPISNA DOK1JMENTACIJA:

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijaviteiji dvignejo vsak delavnik v
sprejemni pisarni Obãine Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reka cesta 14,6240 Kozina ali
na internetni strani Oböine Hrpelje-Kozina.
12.

PRISTOJNI USLUBENCI ZA DAJANJE INF0RMACIJ IN POJASNIL:
Vasj a Valenöiô, vasja.va1encichrpe1je. si

13. VSEBINA VLOGE OZIROMA PRIJAVE:
Vioge ozirorna prijave na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
fotokopijo odloöbe o vpisu v register drutev, (drutvorn, ki so bila sofinancirana
v letu 2019, tega letos ni potrebno oddati),
- kratko vsebinsko poroöilo (opis dosedanjega dela in izvedenih aktivnost)

Hrpelje, 15.6.2020
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