Na podlagi 24. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61 / 2006), 104. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. list RS , št. 96 / 2002), 9. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Ur. list RS št. 93 / 05), Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij,
društev in posameznikov (Ur. list RS 12 / 2009) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50 / 07, 114 / 07 in 6 1/ 08) objavlja Občina Škofljica

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij in društev
v Občini Škofljica v letu 2009
1. Občina Škofljica poziva turistična in kulturna društva, veteranske organizacije, druga
posebna društva, društva, katerih dejavnost je delo z mladino, humanitarne organizacije,… ki
izpolnjujejo sledeče pogoje:
a) da so registrirana po Zakonu o društvih,
b) da imajo sedeţ društva oz. sedeţ enote v Občini Škofljica,
c) da imajo urejeno dokumentacijo, kot to določa zakonodaja,
d) da imajo urejeno evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima
članarine,
e) da program izvajajo v Občini Škofljica oz. izven, v primeru gostovanja,
f) da za isti program niso sofinancirani iz proračuna Občine Škofljica in ne kandidirajo po
katerem koli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Škofljica,
da oddajo vloge za dodelitev sredstev do ponedeljka, 06. aprila 2009, do 9.00 ure, na
naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
Ponudbe morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z navedbo naslova ponudnika in z oznako
»programi društev – ne odpiraj«. V primeru oddaje vloge na pošti, velja za oddano vlogo
datum odtisnjen na ovojnici.
2. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o vlagatelju,
b) podroben program prireditev za leto 2009, pripravljen po priloţenih navodilih,
c) izpolnjen koledar prireditev, kot je navedeno v navodilih,
d) izjavo o višini članarine oz. izjavo, da društvo nima članarine,
e) izjavo, da za programe, za katere društvo kandidira za sredstva na tem razpisu, ne
kandidira na drugih razpisih oz. drugih pravilnikih o sofinanciranju dejavnosti v Občini
Škofljica.
3. Sofinancirali se bodo sledeči programi v predvidenem obsegu sredstev 30.145,00 €:
a) programi ostalih društev:
b) turistični programi in ostale prireditve,
c) kulturni programi in prireditve,
d) humanitarni programi.
e) programi društev, katerih dejavnost je delo z mladino,
f) programi veteranskih organizacij.
4. Razpisna dokumentacija, ki jo izpolnite glede na vsebino programa, mora biti urejena
po vrstnem redu, ki je naveden v drugi točki razpisa. Vsi prijavljeni programi morajo biti
izvedeni v letu 2009.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na vloţišču Občine Škofljica, Šmarska cesta 3,
Škofljica v času uradnih ur, društvom, ki razpolagajo z e–pošto, pa jo bomo proti
povratnemu potrdilu o prejemu poslali na njihov naslov. Razpis je objavljen tudi na oglasni
deski in na spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica.si.
Dodatne informacije dobite med 8.00 in 11.00 uro na tel. številki: 01 360 16 32 ali na e
– pošti: joze.kastelec@obcina.skofljica.si

6. Odpiranje prispelih ponudb bo v torek 07. aprila 2009 ob 9.00 uri v sejni sobi občine
Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo strokovni
komisiji predloţiti pisno pooblastilo za zastopanje na odpiranju ponudb.
7. Programi se bodo ocenjevali na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih
organizacij, društev in posameznikov..
9. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 90 dni po
odpiranju ponudb. Sklep bo vseboval finančno ovrednoteno število točk, ki jih je prejel
ponudnik za prijavljene programe.
10. V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev in
posameznikom bomo upoštevali samo vloge, ki bodo vloţene pravočasno, izpolnjene po
priloţenih navodilih in na predpisani razpisni dokumentaciji.
Z vsakim ponudnikom, ki bo upravičen do dodelitve sredstev, bo sklenjena pogodba.
Datum: 01. marca 2009
Šifra:
007 – 04 / 2009

Občina Škofljica,
Boštjan Rigler, univ. dipl. inţ. grad., l.r.

ŢUPAN

