Na podlagi Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št.50/07), Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2009 (Ur.list RS,št. 110/08) in Statuta
občine Brezovica (Uradni list RS, št. 73/06), Občina Brezovica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v
občini Brezovica v letu 2009
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za delovanje neprofitnih
oblik sodelovanja kmetov in nekmetov povezanih v lokalna strokovna društva in
društev, ki delujejo na področju razvoja podeželja, informiranja, podajanja in
predstavitve vsebin povezanih z razvojem podeželja ter izvedbe strokovnih vsebin v
sklopu prireditev na podeželju.
2. Skupna okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja društev in
njihovih programov je 4.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu občine
Brezovica za leto 2009 na proračunski postavki 11022001, konto 4120.
3. Upravičenci za pridobitev sredstev po tem razpisu so pravne osebe, ustanovljene v
skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane in delujejo na lokalnem področju
Občine Brezovica.
4. Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa dela društva: skladnost s predmetom
razpisa ter celovit in jasen program dela društva, število članov društva, število
udeležencev na posamezni aktivnosti društva in delež lastnih sredstev pri izvedbi
programa.
5. Vlogo za dodelitev sredstev in dokumentacijo, ki mora biti priložen k vlogi je
potrebno oddati na razpisnem obrazcu, ki ga lahko dobite v času uradnih ur na Občini
Brezovica, Tržaška c. 390, Brezovica ali na spletni strani www.brezovica.si .
6. Vlogo je potrebno poslati priporočeno na naslov Občina Brezovica, Tržaška c. 390,
Brezovica, ali vložiti v sprejemni pisarni Občine Brezovica, na naslovu Tržaška c.
390, najkasneje do 20.5.2009.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in s
pripisom »Javni razpis – društva 2009 – področje kmetijstva«.
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, komisija ne bo upoštevala.
7. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Občini Brezovica, Tržaška
c. 390, Brezovica, kontaktna oseba je Stražišar Ivanka, telefon 360-17-85 v času
uradnih ur.
8. Odpiranje vlog bo opravila komisija, ki jo bo imenoval župan. Prepozno prispele
vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog se v roku osmih
dni pozove na pisno dopolnitev. Vlagatelji bodo v roku 30 dni od zaključka razpisa
obveščeni o izidu razpisa.
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