
Občina Bohinj na podlagi Odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2019 (Uradni vestnik 
Občine Bohinj, št. 2/2019) objavlja naslednji 
 

 
 JAVNI RAZPIS  

za sofinanciranje izvedbe mladinskih projektov  
v  Občini Bohinj za leto 2019 

 
1. Predmet razpisa 
Občina Bohinj s tem razpisom določa, da je predmet javnega razpisa sofinanciranje 
mladinskih projektov, ki bodo izvedeni v letu 2019. 
Mladinski projekt je aktivnost izvajalca – posamični vsebinsko zaključen enkratni 
dogodek (npr. tabor, delavnica, predavanje in podobne dejavnosti). 
 
2. Pogoji razpisa 
Projekti se morajo izvajati na območju občine Bohinj. Na razpisu  ne morejo sodelovati 
organizacije, društva in drugi posamezniki, ki programe za mlade izvajajo v okviru redne 
dejavnosti in za to prejemajo proračunska sredstva občine Bohinj iz druge proračunske 
postavke. 
2.a  Splošni pogoji 
Na javni razpis se lahko prijavijo mladinske organizacije, druge organizacije ter 
posamezniki, ki so nosilci projektov, namenjenim mladim med 12. in dopolnjenim 27. 
letom starosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- so registrirani za opravljanje prijavljene dejavnosti najmanj od 1. 1. 2018 dalje 

- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 
realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju mladinskih dejavnosti, 

- vodijo evidenco o izvedenih programih in projektih, 

-  vsaj 70% udeležencev aktivnosti, ki jih nosilec prijavlja, so mladi med 12. do      
    27. letom starosti, 
- prednost pri vključitvi v projekte imajo mladi s stalnim bivališčem v občini Bohinj. 
 
 
3. Merila za ocenjevanje in vrednotenje predlogov mladinskih programov in 

projektov 
Ocenjevanje in vrednotenje mladinskih projektov bo izvedeno v skladu z merili, ki so 
opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Posamezne aktivnosti bodo sofinancirane do višine 
razpoložljivih sredstev, vendar največ do 80% vrednosti prijavljenega programa ali 
projekta. Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezen projekt bo izračunana na podlagi 
točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja na podlagi meril dobila posamezna prijava, in ne 
more presegati višine zaprošenih sredstev na razpisu.  
 
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev 
Okvirna višini sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvedbe mladinskih projektov v letu 
2019 znaša 10.000,00 EUR in sicer za: 
- izobraževanje in usposabljanje mladih, v višini 3.000,00 €, 
- inovativne programe s področja kulture 2.500,00 € 
- programi s področja zdravja in športa za mlade v višini 2.000,00 €, 
- aktivna izraba prostega časa v višini 2.500,00 €. 
Občina bo sofinancirala le upravičene stroške povezane z izvedbo projekta. 
 
5.  Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija 

- predstavitev izvajalca programa,  
- dokazilo o registraciji izvajalca programa, 



- vsebinska predstavitev programa, 
- morebitna potrebna soglasja za izvedbo programa,  
- finančna predstavitev programa. 

 
6. Rok za prijavo  
Razpisno dokumentacijo, ki mora biti v celoti izpolnjena, je potrebno poslati najkasneje 
do vključno 13.5.2019 v zaprti kuverti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264 
Bohinjska Bistrica, s pripisom “sofinanciranje mladinskih projektov”. Vse dodatne 
informacije dobite na občinski upravi ali na tel. št. 577 0115. 
Razpisno dokumentacijo lahko dobite na občinski upravi in na spletni strani Občine 
Bohinj. 
 
7. Obvestilo o izboru 
Komisija, ki jo imenuje župan, bo na osnovi prispelih vlog pripravila predlog za 
sofinanciranje mladinskih programov v Občini Bohinj za leto  2019. O izboru bodo prosilci 
obveščeni v 30. dneh po zaključenem roku razpisa. 
 
8. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti 

- ki bodo brezplačni za uporabnike,  
- ki bodo trajali dalj časa,  
- aktivnega preživljanja prostega časa učencev, dijakov in mladostnikov, 
- s področja medgeneracijskega sodelovanja.  

 
Številka: 41011-3/2019-3 
Datum: 7.3.2019                                     Občina Bohinj, Občinska uprava 
 
 
 
 
 


