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skih občin, št. 12/13) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 
ZA MLADE V OBČINI MISLINJA  

V LETU 2019
1. PREDMET RAZPISA 

Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in pro-
jektov z vsebinami, ki spodbujajo mladino k izvajanju aktiv-
nosti lokalnega in širšega pomena na najrazličnejših podro-
čjih delovanja mladih. 

2. OPREDELITEV UPRAVIČENCEV, KI SE LAHKO PRIJAVIJO NA 
RAZPIS 

Na razpis za sofinanciranje programov za mlade se lahko 
prijavijo: 
• nevladne, neprofitne organizacije, združenja, društva in 

zasebniki na območju občine Mislinja oz. navedene orga-
nizacije, društva in drugi neprofitni izvajalci s sedežem 
izven občine Mislinja, ki izvajajo programe za mlade v ob-
čini Mislinja. 

3. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI UPRAVIČENCI 

Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
• so registrirani in delujejo na področju neprofitnih dejav-

nosti, najmanj eno leto,
• imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentaci-

jo v skladu z določili o registraciji,
• imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrto-

vanih programov,
• imajo sedež v občini Mislinja in izvajajo programe v ob-

čini Mislinja,
• imajo sedež izven občine, vendar izvajajo programe za 

mlade iz občine Mislinja,
• za isti program niso financirani iz proračuna Občine 

Mislinja,
• za isti program ne kandidirajo po kateremkoli drugem 

pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine 
Mislinja,

• kandidirajo največ na dveh javnih razpisih za sofinancira-
ne programov Občine Mislinja,

• predložijo izpolnjeno vlogo z zahtevanimi prilogami, 
• izpolnjujejo druge pogoje iz pravilnika in tega razpisa.

4. FINANČNA SREDSTVA 

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z 
mladino, so predvidena v proračunu Občine Mislinja za leto 
2019 v višini 3.054,00 €, na proračunski postavki 18025. 

Občina si pridržuje pravico do nerazdelitve sredstev, v koli-
kor programi ne bodo ustrezni, kot tudi nerazdelitve v viši-
ni, določeni v proračunu občine. 

5. UPRAVIČENCI DO FINANČNIH SREDSTEV SO NA SPLETNIH 
STRANEH OBČINE MISLINJA DOLŽNI OBJAVITI: 

• program dela,
• poročila o delu,
• sodelovanje na prireditvah in aktivnostih občinskega po-

mena, ki se nanašajo na področje njihovega delovanja, po-
membnejše se obvezno vključijo v koledar prireditev ter 
opredelijo ob podpisu pogodbe ali posebnem dogovoru. 

6. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV 

Merila za dodelitev sredstev so določena v Pravilniku o sofi-
nanciranju programov za mlade v občini Mislinja (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 12/13).

Komisija za vodenje postopka javnega razpisa bo v skladu 
s Pravilnikom o sofinanciranju programov za mlade v ob-
čini Mislinja določila podrobnejša merila in kriterije za iz-
bor programov in projektov sofinanciranja, pri čemer bo pri 
programih dela posebej upoštevala in ocenila sodelovanje in 
pomoč pri prireditvah in aktivnostih občinskega pomena, 
ki se nanašajo na področje njihovega delovanja. 

7. ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS

Rok za prijavo na razpis in predložitev vseh zahtevanih do-
kumentov je do 3. 5. 2019 na naslov:

Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni 
razpis za sofinanciranje programov za mlade za leto 2019, 
ne odpiraj«. 

Interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajni-
štvu Občine Mislinja ali na spletu: www.mislinja.si, doda-
tne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na tel. št.: (02) 
88 57 342.
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8. ROK, V KATEREM BODO ZNANI REZULTATI RAZPISA 

Prosilci, ki se bodo prijavili na razpis, bodo o izbiri in so-
financiranju programov obveščeni predvidoma v tridesetih 
dneh po izteku roka za prijavo programov.
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