Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, objavlja na podlagi 3. člena Pravilnika o
sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov (Uradni vestnik Občine
Mengeš št. 6/11)

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH IN
SOCIALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ
Številka: 69-3/2013

1. Naročnik javnega razpisa
Naročnik javnega razpisa je Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja humanitarnih in socialnih programov in
projektov v občini Mengeš v letu 2013 v skupni višini 7.000,00 EUR.
Proračunska sredstva so zagotovljena na proračunski postavki: 20015 – Sofinanciranje
programov humanitarnih in socialnih programov in projektov.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov
in projektov v občini Mengeš se lahko prijavijo društva, zveze društev, klubi, združenja in
organizacije (v nadaljevanju društva), ki so registrirana za izvajanje humanitarne ali socialne
dejavnosti oziroma imajo humanitarno ali socialno dejavnost opredeljeno v svojem temeljnem
aktu in izpolnjujejo naslednje pogoje:
da imajo sedež društva v občini Mengeš ali da imajo sedež društva izven občine
Mengeš vendar sta med člani društva vsaj 2 občana občine Mengeš s stalnim
prebivališčem v občini Mengeš oziroma vsaj 2 uporabnika programa ali projekta s
stalnim prebivališčem v občini Mengeš
da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih;
da prijavijo program ali projekt, ki je predmet razpisa;
da program ali projekt izvajajo na področju občine Mengeš ali da program ali
projekt izvajajo izven nje in v njem aktivno sodelujejo člani ali prostovoljci, ki
imajo stalno prebivališče v občini Mengeš;
da imajo humanitarno dejavnost ali dejavnosti socialnega varstva opredeljeno v
svojih aktih;
da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Mengeš;
da delujejo najmanj eno leto;
da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev prijavljenih programov in projektov;
da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon
o društvih;
da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi.
4. Posebni pogoji javnega razpisa
Izvajalci, ki v letu 2012 niso v celoti izpolnili pogodbenih obveznosti, ne morejo kandidirati
na javnem razpisu za leto 2013.
5. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi javnega razpisa morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12.
2013.

6. Razpisni rok
Rok za prijavo je 13. 03. 2013 do 12.00 ure.
7. Način dostave vlog za sofinanciranje programov
Vlogo - prijavo za sofinanciranje posameznih vsebin in programov mora predlagatelj izpolniti
na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, v
zaprti ovojnici s svojim naslovom in s pripisom JR HUMANITARNI IN SOCIALNI
PROGRAMI IN PROJEKTI 2013 - NE ODPIRAJ – VLOGA.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na
pošti s priporočeno pošiljko do 12.00 ure, ali do 12.00 ure v vložišču Občine Mengeš,
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.
8. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij
Informacije in navodila za sodelovanje pri javnem razpisu dobijo zainteresirani kandidati na
sedežu Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.
Kontaktna oseba: Marko Kocjan, telefonska št.: 01/7247107, elektronski naslov:
marko.kocjan@menges.si.
9. Informacije o razpisni dokumentaciji
Predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v času uradnih ur na sedežu Občine
Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
spletni strani Občine Mengeš (www.menges.si), pod rubriko OBJAVE/Javni razpisi/Javni
razpis 2013.
10. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu javnega razpisa
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno in/ali pravilno označene, ne bodo obravnavane in se
neodprte vrnejo vlagateljem.
Odpiranje prispelih vlog bo opravila strokovna komisija. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku osmih (8) dni
od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku osmih (8) dni dopolnijo.
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu
razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje.
Pravočasne prispele, pravilno izpolnjene in popolne prijave bodo ovrednotene na osnovi
Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/2011).
Z izbranimi izvajalci bo Občina Mengeš sklenila pogodbo o sofinanciranju programov in
projektov.
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