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Rotary klub Kočevje na podlagi Pravilnika, sprejetega na skupščini, dne 10. 12. 2019, objavlja 
 
 

JAVNI RAZPIS 
 

ZA DODELITEV BIENALNE DENARNE PODPORE VITA ORAŽMA 
V SPOMIN NA DANO LOVŠIN ZA LETO 2020 

 
 
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je objava pogojev in načina vložitve vloge za uveljavljanje pravice do denarne 
podpore Vita Oražma z imenom ''Bienalna denarna podpora Vita Oražma v spomin na Dano Lovšin'' za 
leto 2020, navedba dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji dostaviti in s katero dokazujejo izpolnjevanje 
pogojev ter višina denarne podpore. 
 
2. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV DENARNE PODPORE 
 
Na razpis se lahko prijavijo osebe ali organizacije, ki raziskujejo ali opisujejo predmet, ki je neposredno 
vezan na mesto Kočevje (težišče) ali Kočevsko (možno) s področja humanističnih, naravoslovnih ved, 
ali umetniškega področja. 
 
Po obliki je to lahko diplomska naloga (bachelor ali master), magisterij, doktorat ali druga oblika 
raziskovalnih nalog. 
 
Naloge morajo voditi do cilja in obenem do objave: zaključnega izpita, predavanja, publikacije, 
razstave, predstave, oddaje itd. 
 
Prednost ima vlagatelj, ki ima stalno bivališče zunaj kočevske občine. 
 
3. VIŠINA DENARNE PODPORE 
 
Vito Oražem, v organizaciji Rotary kluba Kočevje, donira za leta 2016, 2018, 2020, 2022 in 2024 
denarno podporo v višini 1.000 evrov, skupno 5.000 evrov. 
 
Tako v letošnjem letu Vito Oražem že tretjič donira denarno podporo v višini 1.000 evrov. 
 
4. OBVEZNOSTI PREJEMNIKA DENARNE PODPORE 
 
Dobitnik denarne podpore se obvezuje, da pri vseh objavah in/ali predstavitvah doda dobro berljivo  
naslednje besedilo: 
 
„Ta projekt je bil podprt z Bienalno denarno podporo Vita Oražma v spomin na Dano Lovšin.“ 
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5. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA     
 
Vlagatelj mora za uveljavljanje pravice do denarne podpore predložiti: 
 
• izpolnjen obrazec vloge za uveljavljanje pravice do denarne podpore (obrazec je na voljo na 

sedežu Radia Univox, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje) 
• opis projekta, kjer je izpostavljen odnos do Kočevja oz. Kočevske (1 stran A4) 
• življenjepis vlagatelja (do 1 stran A4) 
• dopis vlagatelja, kjer le-ta potrjuje, da je imetnik avtorskih pravic projekta, da ni v pravnem sporu 

zaradi projekta, da se zavezuje, da objavi rezultate najkasneje do 31.05.2021, sicer je zavezan           
k vračilu prejetih denarnih sredstev. Če je projekt skupinsko delo, je potreben podpis vseh avtorjev 
zahtevka ter informacija, s katero osebo se komunicira med procesom izbire. 

 
Dodatne informacije o projektu do dveh strani A4 so možne. Zahtevki so razen v slovenščini lahko 
napisani tudi v nemškem ali angleškem jeziku. 
 
6. ODDAJA VLOGE IN ODLOČANJE 
 
Vlogo in zahtevano dokumentacijo vlagatelji pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov:  
Rotary klub Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje  
Za: Denarna podpora 2020/VO 
 
Termini: 
- projekt lahko prijavite v času od 8. 2. 2020, do 30. 4. 2020, 
- žirija bo izbrala najprimernejšega kandidata, do 15. 5. 2020, 
- rezultati bodo objavljeni dne 18. 5. 2020, 
- svečana podelitev bo dne 28. 5. 2020. 
 
O podelitvi denarne pomoči odloča petčlanska komisija: predsednik Rotay kluba, ter štirje člani, ki jih 
določita predsednik Rotary kluba in Vito Oražem soglasno. Vsak član ima en glas. Prenos glasu in prijave 
članov komisije niso možne. 
 
V primeru, da ni prijav oz. če komisija odloči, da nobena od prijav ne ustreza pogojem, lahko komisija 
naslednjič podeli dve denarni podpori. Naslednja podpora se podeli 2022. 
 
Vloga je popolna, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke. 
 
Nepravočasno vložene vloge in nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu z zahtevo 
za dopolnitev, bodo zavržene. O rešitvi vlog za dodelitev denarne podpore bodo vlagatelji pisno 
obveščeni.  
 
Rotary klub Kočevje je odgovoren za administracijo in komunikacijo pri izvedbi javnega razpisa, pravna 
pot je izključena. 
 
Podrobnosti javnega razpisa s prijavno dokumentacijo zahtevajte na elektronskem naslovu 
info@univox.si ali po telefonu 01/893 99 10. 
 

 
 
Kočevje, 8. 2. 2020      Rotary Klub Kočevje 

      Janez Smola, predsednik 
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