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Občina Mislinja na podlagi 5. člena Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za 

sofinanciranje pokroviteljstva v občini Mislinja   (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/15, 

53/17, 55/17), objavlja 

 

JAVNI RAZPIS 

ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE 

POKROVITELJSTVA V OBČINI MISLINJA V LETU 2018 

 

 

 

 

1. NAVEDBA NAROČNIKA  

 

NAROČNIK  Občina Mislinja 

NASLOV NAROČNIKA: Šolska cesta 34, 2382 MISLINJA 

TELEFON: 02/ 88 57 342 

FAX: 02/ 88 57 340 

DAVČNA ŠTEVILKA NAROČNIKA: 87944154 

 

2. PREDMET RAZPISA  

 

Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje pokroviteljstva v občini 

Mislinja v letu 2018 za izvajanje dejavnosti oziroma projektov z vsebinami :  

 ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove 

pravice in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike 

Slovenije); 

 ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraţevalne, športne, humanitarne, 

veteranske in podobne narave; 

 ki promovirajo občino, njene kraje in prebivalce oziroma širijo njene razvojne 

potenciale; 

 ki so neposredno vezana na medobčinsko,  med regijsko in mednarodno 

sodelovanje;  

 ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druţenje med druţbeno aktivnimi občani; 

 ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitev ob 

pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priloţnosti oziroma pomoč pri tem; 

 ki spodbujajo prostovoljstvo in udeleţevanje v skupinah za samopomoč, oziroma 

organiziranega sistema zaščite in varstva ljudi, narave in premoţenja, oziroma 

izobraţevanja in usposabljanja na teh področjih. 
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3. OPREDELITEV UPRAVIČENCEV, KI SE LAHKO PRIJAVIJO NA RAZPIS  

 

Na razpis za sofinanciranje programov se lahko prijavijo  nevladne, neprofitne organizacije in 

društva, zdruţenja in drugi neprofitni izvajalci ter fizične osebe, ki imajo sedeţ na območju 

občine Mislinja, oziroma izvajajo  programe in projekte za občane in občino Mislinja. 

 

4. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI UPRAVIČENCI  

 

Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje :  

 

 so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Mislinja, 

 

 so registrirani in delujejo na področju neprofitnih dejavnosti, 

 imajo sedeţ v občini Mislinja in izvajajo programe v občini Mislinja, 

 imajo sedeţ izven občine, vendar izvajajo programe in projekte za občane in občino  

Mislinja, 

 za izvedbo projektov  niso prejeli sredstev iz katerekoli druge proračunske postavke  občine 

Mislinja, 

 da  občini Mislinja ob zaključnem računu  predloţijo končno poročilo o izvedbi prevzetih 

projektov in namenski porabi dodeljenih sredstev, 

 izpolnjujejo druge pogoje iz pravilnika in tega razpisa.  

 

5.  FINANČNA SREDSTVA  

 

Sredstva za sofinanciranje pokroviteljstva  v občini Mislinja,  so predvidena v proračunu Občine 

Mislinja za leto 2018 v višini 15.500,00 €, na proračunski postavki 04005-pokroviteljska 

dejavnost.    

 

Občina si pridrţuje pravico do  nerazdelitve sredstev, v kolikor projekti ne bodo ustrezni, kot 

tudi nerazdelitve v višini, določeni v proračunu občine.  

 

6. MERILA ZA RAZDELITEV SREDSTEV IN VIŠINA SREDSTEV ZA 

SOFINANCIRANJE POKROVITELJSTVA:  

 

Komisija bo pri odločanju o predlogu dodelitve sredstev upoštevala predvsem naslednja merila:  

- pomembnost prijavljenega programa oziroma prireditve za občino Mislinja (na lokalni in 

drţavni ravni), 

- število vključenih izvajalcev iz občine Mislinja, 

- tradicionalnost, 

- promocijski učinek za občino in za druţbeno ţivljenje občanov, 

- izvirnost oz. inovativnost projekta. 
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Na podlagi navedenih meril se ovrednotijo programi  (za nevladne, neprofitne organizacije, 

društva, zdruţenja in druge neprofitne izvajalce) na naslednji način: 

1. Opis vsebine  projekta (pomembnost projekta  oziroma prireditve za občino Mislinja na 

lokalni  in drţavni ravni) : se ovrednoti s številom točk od 0 do 70 točk 

 

2. predvideno število  vključenih izvajalcev iz občine Mislinja - se ovrednoti s št. točk od 0 do 15 

in sicer: 

- od 1 do 10 vključenih - 5 točk 

- nad 10 do 50 - 10 točk 

- nad 50   vključenih -15 točk                   

  

3.  tradicionalnost projekta : se ovrednoti s številom točk od 0 do 15 in sicer:  

- od 1 – 5 let - 5 točk  

- nad 5 – 10 let -10 točk  

- nad 10 let  in več -15 točk 

 

Na podlagi meril in ovrednotenja vsebine projekta, se lahko upravičencem dodelijo sredstva za 

izvedbo projekta v višini največ :  

- do 300 € za sofinanciranje manjših projektov, 

- do 600 € za sofinanciranje srednjih  projektov, 

- do 1.000 € za sofinanciranje velikih projektov oziroma aktivnosti, ki so za občino še 

posebej pomembne, 

- za manjše projekte se štejejo tisti, pri katerih znaša seštevek točk pod 40, 

- za srednje projekte se štejejo tisti, pri katerih znaša seštevek točk nad 40 do 70 

- za večje projekte se štejejo projekti, pri katerih je seštevek točk nad 70. 

 

Na podlagi navedenih meril se ovrednotijo programi (za fizične osebe) na naslednji način: 

 

1. Opis vsebine  projekta (pomembnost projekta  in promocijski učinek za občino Mislinja na 

lokalni  in drţavni ravni) : se ovrednoti s številom točk od 0 do 100 točk 

Na podlagi meril in ovrednotenja vsebine projekta, se lahko upravičencem dodelijo sredstva za 

izvedbo projekta v višini največ :  

- do 300 € za sofinanciranje manjših projektov, 

- do 600 € za sofinanciranje srednjih  projektov, 

- do 1.000 € za sofinanciranje velikih projektov oziroma aktivnosti, ki so za občino še 

posebej pomembne, 

- za manjše projekte se štejejo tisti, pri katerih znaša seštevek točk pod 40, 

- za srednje projekte se štejejo tisti, pri katerih znaša seštevek točk nad 40 do 70 

- za večje projekte se štejejo projekti, pri katerih je seštevek točk nad 70. 

http://t.to/
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7. ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS : 

 

Rok za prijavo na razpis in predložitev vseh zahtevanih dokumentov je od 2.2.2018 do 

7.12.2018  oziroma do porabe sredstev, na naslov: 

Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja. 

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako "Javni razpis za sofinanciranje 

pokroviteljstva 2018 ", ne odpiraj.  

 

Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije lahko dobite na Občinski upravi Občine 

Mislinja  tel.št. 02 88 57 342 ali na spletni strani: http://www.mislinja.si/. 

 

8. ROK V KATEREM BODO ZNANI REZULTATI RAZPISA  

 

Prosilci se lahko prijavijo na razpis najprej v 60 dneh pred izvedbo projekta.  

Prosilci, ki se bodo prijavili na razpis,  bodo  o  izbiri in sofinanciranju  programov, obveščeni  

predvidoma  v tridesetih dneh od prijave na razpis.  

Vloge se bodo obravnavale predvidoma enkrat mesečno oziroma po potrebi, po vrstnem redu, 

kot so prispele in sicer do porabe sredstev. 

Na podlagi  predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev posameznemu upravičencu, 

odloči ţupan s sklepom. Na podlagi sklepa ţupana, skleneta naročnik in upravičenec pogodbo o 

medsebojnih pravicah in obveznostih iz naslova dodelitve sredstev. 

 

9. SEZNAM VSEH PRILOG, KI JIH JE POTREBNO PRILOŽITI OB PRIJAVI 

 

Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in sicer: 

 

1. izpolnjeno vlogo,    

2. podpisano izjavo vlagatelja, 

3. izpolnjeno dokumentacijo:  vrednotenje programa.  

 

10. DRUGA DOLOČILA:  

 

Upoštevane bodo vloge na obrazcih, ki bodo pravočasno prispele na Občino Mislinja.  

Nepopolne vloge bo moţno dopolniti v roku 8 dni po prejemu obvestila komisije. V kolikor pa 

vloga ne bo pravočasno dopolnjena se zavrţe. 

Upravičenci morajo občini ob zaključnem računu predloţiti končno poročilo o izvedbi prevzetih 

projektov in namenski porabi sredstev.  

 

Številka:   410-01/2018 

Datum:    februar 2018  

 

 

                                                                                           Ţupan občine Mislinja 

                                                                                           Bojan Borovnik, mag.posl.ved, l.r. 

http://www.mislinja.si/

