
Občina Bohinj na podlagi Odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2018 (Uradni vestnik 
Občine Bohinj, št. 9/2017) objavlja naslednji  

 
 JAVNI RAZPIS  

za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom v 
Občini Bohinj, za leto 2018 

 
1. Predmet razpisa 
Občina Bohinj objavlja razpis za podelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje 
programov društev, ki izvajajo programe za starejše. Višina razpoložljivih sredstev je 
8.000,00 EUR, na proračunski postavki 5000 Sofinanciranje društev in organizacij. Občina 
bo sofinancirala programe največ do 60 % vrednosti posameznega programa. 
Za sofinanciranje društev in organizacij so predvidena sredstva 

- v višini 6.000,00 EUR za sofinanciranje programov, 
- v višini 2.000,00 EUR za sofinanciranje osebnih prevozov. 

Obnova spominskih obeležij in spomenikov ni predmet razpisa. 
  
2. Pogoji razpisa 
Na razpis se lahko prijavijo društva, druge organizacije ter posamezniki, ki so nosilci 
programov, namenjenih starejšim in so za opravljanje navedene dejavnosti registrirani. 
Programi se morajo izvajati  na območju občine Bohinj ali pa izven območja občine 
Bohinj, vendar morajo vključevati uporabnike programa iz naše občine, kar je razvidno iz 
evidence članov ali uporabnikov s stalnim bivališčem v občini Bohinj. 
Na razpisu  ne morejo sodelovati organizacije, društva in drugi  posamezniki, ki programe 
za starejše izvajajo v okviru redne dejavnosti in za to prejemajo sredstva Občine Bohinj 
iz druge proračunske postavke. 
 
3. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija 
Razpisno dokumentacijo lahko dobite na Občinski upravi  ali na spletni strani občine 
www.obcina.bohinj.si razpisi. Vloga mora vsebovati: 
• predstavitev izvajalca programa,  
• dokazilo o registraciji izvajalca programa, 
• vsebinska predstavitev programa, 
• morebitna potrebna soglasja za izvedbo programa,  
• finančna predstavitev programa. 
 
4. Rok za prijavo  
Vloge pošljite, na predpisanih obrazcih, najkasneje do vključno 4.6.2018 v zaprti kuverti 
na naslov: Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom 
“sofinanciranje programov za starejše”. Vse dodatne informacije dobite na občinski upravi 
ali na tel. št. 577 0115. 
 
5. Obvestilo o izboru 
Komisija, ki jo imenuje župan, bo na osnovi prispelih vlog pripravila predlog za 
sofinanciranje programov v Občini Bohinj za leto  2018. O izboru bodo prosilci obveščeni 
v 20. dneh po zaključenem roku razpisa. 
 
6. Prednost pri izbiri bodo imeli programi 
• medgeneracijskega sodelovanja,   
• aktivnega vključevanja starejših oseb v programe, 
• ki bodo trajali dalj časa in bodo vključevali večje število oseb, 
• projekti aktivnega preživljanja prostega časa, 
• ki bodo usmerjali v informiranost, pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti, 

varovanje okolja ter kulturne dediščine. 
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