Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora una RS (Ur. l. RS št. 50/07), Statuta
Ob ine Brezovica (Ur. l. RS št. 73/06) in Odloka o prora unu Ob ine Brezovica za leto 2009
(Ur. l. RS št. 110/2008), Ob ina Brezovica objavlja:
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti društev upokojencev v Ob ini Brezovica v letu 2009
(v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JRU-09)
Naziv in sedež naro nika: Ob ina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet sofinanciranja so programi dejavnosti društev upokojencev, ki se izvajajo v ob ini
Brezovica.
Dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov v Ob ini Brezovica, kot tudi aktivnosti
komercialnega zna aja, se ne bodo sofinancirale.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Vloge na javni razpis lahko predložijo društva upokojencev, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- so že vsaj eno leto registrirana kot društva upokojencev in imajo urejeno evidenco o
lanstvu;
- imajo sedež v Ob ini Brezovica;
- imajo zagotovljene organizacijske pogoje za uresni itev na rtovanih aktivnosti;
- imajo izpolnjene vse morebitne pogodbene obveznosti do Ob ine Brezovica.
3. Splošni kriteriji javnega razpisa
Predlagani program ustreza splošnim kriterijem, e:
- je celovit in ima jasen, utemeljen koncept, ki izhaja iz potrebe lokalnega okolja in je v
ob inskem javnem interesu;
- ima predvideno izvedbo v letu 2009, v ob ini oziroma za ob ane Brezovice.
4. Merilo za ocenjevanje predlogov programov
-

število lanov društva s stalnim prebivališ em v ob ini Brezovica:
1 to ka/ lana
obseg programa v letu 2009 (brez programa, sofinanciranega na razpisu za šport): 0-200
to k

5. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa, znaša
6680,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.
6. Razpisni rok
Javni razpis se pri ne z dnem objave in je odprt do 24. 4. 2009.
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7. Dokumentacija javnega razpisa
Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na
naslovu naro nika, pri pristojnem strokovnem delavcu (Urban Acman, tel. 01/360-17-74) v
asu uradnih ur. Razpisna dokumentacija javnega razpisa je na voljo tudi na spletni strani
http://www.brezovica.si
Vloge na javni razpis morajo vsebovati vse predpisane obrazce in obvezne priloge, vsebovati
morajo vse zahtevane podatke in biti na ustreznih mestih podpisane in žigosane.
8. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: Ob ina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351
Brezovica pri Ljubljani in sicer do 24. 4. 2009 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot
priporo ena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zape atenem ovitku in ustrezno ozna ena. Na prednji strani ovitka
mora biti izpisano: "NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS JRU-09 – UPOKOJENCI". Na
zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
9. Obravnava vlog in obveš anje o izboru:
Strokovna presoja pravo asnih vlog, ki jih bodo vložile upravi ene osebe, bo izvedena v 30
dneh od dneva odpiranja vlog.
Ob ina Brezovica bo predlagatelje o svojih odlo itvah pisno obvestila najkasneje v dveh
mesecih od dneva odpiranja vlog, z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Datum: 16.3.2009
Župan Ob ine Brezovica
Metod Ropret
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