
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV/PROJEKTOV V LETU 2017 

 

 
ZAVOD ZA KULTURO, MLADINO IN ŠPORT LITIJA 
MLADINSKI CENTER LITIJA 
TRG NA STAVBAH 8A 
1270 LITIJA 
 
in 
 
KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV 
VALVASORJEV TRG 8 
1270 LITIJA 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
 

OBJAVLJATA 
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH 
PROGRAMOV/PROJEKTOV V LETU 2017 

 
 
 
 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA  
 
1. Podatki o javnem razpisu 
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na  javni razpis 
3. Področja javnega razpisa 
4. Merila za dodelitev sredstev 
5. Podpora pri pripravi razpisne dokumentacije in izvedbi projektov 
6. Obdobje, v katerem bodo porabljena sredstva sofinanciranja 
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve 
8. Datum odpiranja vlog 
9. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo 
 
 
 
 
 



JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV/PROJEKTOV V LETU 2017 

 

    1 Podatki o javnem razpisu 
 
1.1 Namen 
Namen javnega razpisa je spodbuditi aktivno participacijo mladih, omogočiti kakovostnejše mladinsko 
delo in podpreti izvedbo programov/projektov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo tiste vsebinske 
aktivnosti, ki mlade usposabljajo za aktivno družbeno delovanje ter prispevajo k osebnemu razvoju 
ustvarjalnih posameznikov in celotnega mladinskega dela. 
 
1.2 Predmet in upravičenci razpisanih sredstev 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih programov/projektov, ki jih pripravijo in izvajajo 
mladi med 15 in 29 letom starosti in so tudi namenjeni tej starostni skupini. Mladi se lahko na ta razpis 
prijavijo v okviru mladinskih društev, kulturnih in drugih društev, neformalnih skupin in drugih 
neprofitnih organizacij. Na ta javni razpis se lahko prijavijo tudi mladi/dijaki, ki niso člani društev in 
drugih neprofitnih mladinskih organizacij, v tem primeru je prijaviteljica lahko šola, katero dijak/i oz. 
dijakinja/je obiskujejo. 
 
1.3 Vrednost razpisa 
Skupna vrednost celotnega razpisa je 3.000,00 EUR. Polovico sredstev prispeva Klub litijskih in 
šmarskih študentov, polovico pa ZKMŠ Litija, Mladinski center. 
 
2 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis 
 
2.1. Formalni pogoji, ki veljajo za vse vloge na ta razpis: 

 Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na ustreznem razpisnem obrazcu MC Litija in 
KLIŠE, izpolnjena v slovenskem jeziku in mora vsebovati zahtevana dokazila iz razpisne 
dokumentacije; 

 vloga mora biti popolna, pravočasna in pravilno opremljena; 

 vlagatelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati z določili javnega razpisa in 
pripadajoče razpisne dokumentacije ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb v vlogi, da 
ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom; 

 vlagatelj mora s podpisom izjave jamčiti, da bo v skladu z določili iz razpisa namensko porabil 
dodeljena sredstva; 

 vsaj en član vlagatelja mora biti član Kluba litijskih in šmarskih študentov  
 

2.2 Splošni pogoji, ki veljajo za vse vloge na ta razpis: 

 vloga se mora nanašati na področja mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se 
štejejo za nosilce, izvajalce, udeležence in uporabnike rezultatov mladinskega projekta mladi v 
starosti od 15 do 29 let; 

 prijavljeni projekti na ta razpis morajo biti vsebinsko in terminsko, finančno zaokroženi; 

 z izjemo šol, morajo druge organizacije prijaviteljice projektov javnemu razpisu priložiti izjavo, da 
70% članstva organizacije ali sekcije znotraj organizacije (ki formalno obstajajo in je njihov obstoj 
zabeležen v temeljnem aktu organizacije), sestavljajo mladi v starosti od 15 do 29 let; 

 vlagatelj lahko v okviru javnega razpisa zaprosi za najmanj 200,00 EUR in največ 500,00 EUR,  

 vlagatelj ima sedež, izpostavo ali enoto v občini Litija ali Šmartno pri Litiji, 

 posamezen vlagatelj lahko odda le dve vlogi, 

 prejemnik sredstev na tem razpisu mora v 30 dneh po zaključku programa/projekta oddati 
razpisovalcu poročilo o izvedenem projektu/programu in sicer najkasneje do 30.11.2017. 
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3 Področja javnega razpisa 
MC Litija in KLIŠE bosta sofinancirala izvajanje projektov, ki jih bodo izvajali mladi od njihovega začetka 
do formalnega zaključka in se bodo nanašali na naslednja področja: 

- projekti sodelovanja mladih pri pomembnih dogodkih v lokalnih okoljih  (vključevanje mladih 
v projekte lokalne skupnosti), 

- neformalno izobraževanje (usposabljanja za mladinsko delo in osebni razvoj), 
- projekti informiranja in svetovanja mladim (publikacije, informativni dnevi, informativne 

točke, informativni projekti, …), 
- šport (športna tekmovanja in programi), 
- inovativnost in kulturna ustvarjalnost, predvsem projekti digitalne kulture (spletni projekti, 

video produkcija, fotografija, spletne socialne mreže, vizualizacije in drugi projekti digitalne 
kulture), 

- ekologija in trajnostni razvoj (projekti reševanja ekoloških vprašanj, ki se jih lotevajo mladi), 
- ustvarjalne delavnice za mlade (delavnice, ki jih vodijo mladi in so namenjene mladim in 

združujejo vsaj tri področja javnega razpisa) 
- socialno vključevanje mladih, 
- prostovoljno mladinsko delo (izvedba prostovoljnih projektov, usposabljanje za prostovoljno 

delo). 
 
4 Merila za dodelitev sredstev 
Merila za dodelitev sredstev iz javnega razpisa se nanašajo na celovito utemeljitev potrebe po izvedbi 
projekta/programa in bodo ovrednotena v naslednji strukturi: 
 

Iz nadaljnjega obravnavanja bodo izločene vse vloge, ki ne bodo dosegle minimalnega števila 
zahtevanih točk vsakega merila posebej. Pri tem se upošteva, da mora minimalno število točk projekt 
doseči s strani ocene vsaj dveh članov strokovne komisije. 
 
O dodelitvi sredstev bo odločala strokovna komisija, ki aktivno deluje na področju mladinskega dela. 
Višina sredstev bo odvisna od števila točk, ki jih bo strokovna komisija dodelila posameznemu projektu. 
Odločitev strokovne komisije bo dokončna in na njo ne bo možna pritožba. 
 
Nosilci mladinskih projektov, ki bodo izbrani s strani strokovne komisije, bodo z razpisovalcem 
podpisali pogodbo o sofinanciranju projektov. V njej se bodo izvajalci projekta zavezali; da bodo 

MERILA VREDNOST 

1. Vsebina projekta: kakovost predloženega 
projekta, projekt ima jasno opredeljene cilje, 
projekt ima izdelan časovni načrt, kvantitativne 
in kvalitativne rezultate. 

20 točk 
(minimalno št. točk, ki jih mora projekt doseči – 12) 
 

2. Mladi so udeleženi v vseh fazah projekta 
(načrtovanje, izvajanje, vrednotenje). 

10 točk 
(minimalno št. točk, ki jih mora projekt doseči – 6) 
 

3. Utemeljitev potrebe po izvedbi projekta: 
projekt temelji na ugotovljenih potrebah 
mladih po aktivni participaciji in ustvarjalnosti. 

10 točk 
(minimalno št. točk, ki jih mora projekt doseči – 6) 
 

4. Finančna konstrukcija: projekt ima jasno 
utemeljene namene uporabe sredstev ter 
tudi druge vire financiranja. 

6 točk 
(minimalno št. točk, ki jih mora projekt  doseči – 4) 
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sredstva porabili namensko in za to predložili dokazila; pri predstavitvah projekta uporabili logotip 
razpisovalcev; v kolikor bo narava projekta omogočala bodo projekt izvedli v programu razpisovalcev in 
na zahtevo razpisovalcev, osebno predstavili projekt in njihov rezultat. 
 
5 Podpora pri pripravi razpisne dokumentacije in izvedbi projektov  
Informacije in podporo pri pripravi razpisne dokumentacije lahko zainteresirani dobijo na 
elektronskem naslovu info@mclitija.si.   
 
6. Obdobje, v katerem bodo porabljena sredstva sofinanciranja: 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2017. 
 
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: 
Vlagatelj mora vlogo za sofinanciranja programov/projektov po tem javnem razpisu poslati izključno s 
priporočeno pošto na naslov ZKMŠ Litija Mladinski center, Ponoviška cesta 12, 1270 Litija, najpozneje 

do 8.5.2017. Šteje se, da je vloga predložena pravočasno, če je najkasneje zadnji dan 
roka, 8.5.2017 oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 

 
Opremljenost vloge: 
Vlogo na ta javni razpis je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti vidna ustrezna 
označba: 

- “Ne odpiraj - Vloga za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2017” 
 

Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan naslov vlagatelja. Veljavna bo vloga, ki bo pravilno 
opremljena in pravočasno predložena razpisovalcu. Neveljavne vloge (nepravilno opremljene in 
nepravočasno prispele) bodo vrnjene vlagateljem. 
 
8. Datum odpiranja vlog 
Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog bo opravila komisija, imenovana s strani razpisovalca. Komisija 
bo odprla vloge v sredo, 10.5.2017. 
Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo pregledala in ocenila le popolne vloge. Vlagatelji bodo o 
rezultatih obveščeni v roku 21 dni od odpiranja vlog. Razpisovalec bo hkrati z izdanim sklepom o 
rezultatih javnega razpisa pozval upravičence k sklenitvi pogodbe. V primeru, da se upravičenec v roku 
8-ih dni od prejema rezultatov razpisa ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od vloge. 
 
9. Kraj, čas in naslov kjer lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: 
Razpisno dokumentacijo zainteresirani vlagatelji dobijo v ZKMŠ Litija Mladinski center Litija, Ponoviška 
cesta 12, 1270 Litija, ali na spletnih straneh MC Litija www.mclitija.si/ in Kluba litijskih in šmarskih 
študentov http://www.klise-klub.si/ .  Ta razpis prične veljati dne 7.4.2017. 
 
 
Litija, 7.4.2017 
 
Zavod za kulturo, mladino in šport  Litija                    Klub litijskih in šmarskih študentov  
direktorica Alenka Urbanc     predsednica Marisa Mrzel 
 
_________________________________   ______________________________ 
 
 
 

mailto:info@mclitija.si
http://www.mclitija.si/
http://www.klise-klub.si/
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OBRAZEC ZA PRIJAVO PROGRAMOV/PROJEKTOV 
 
 
OPOZORILO! SPREMEMBE OBRAZCA NISO DOVOLJENE! V KOLIKOR OBRAZEC NE BO VSEBOVAL 
ZAHTEVANIH PODATKOV, BO VLOGA IZLOČENA IZ JAVNEGA RAZPISA. UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA 
V OBRAZCU ZA PRIJAVO PROGRAMOV/PROJEKTOV. 

 
VSEBINA OBRAZCA: 
1 PODATKI O VLAGATELJU 
2  IZJAVA 
3 PODATKI O PROGRAMU/PROJEKTU 
4 FINANČNA STRUKTURA PROGRAMA/PROJEKTA 
5 OBVEZNE PRILOGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 PODATKI O VLAGATELJU 
 
Vlagatelj: 
Naslov vlagatelja: 
Telefon: 
Elektronski poštni naslov: 
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Spletna stran: 
Matična številka vlagatelja: 
Davčna številka vlagatelja: 
Tekoči račun vlagatelja: 
 
ODGOVORNA OSEBA VLAGATELJA: 
(V kolikor je prijavitelj na javni razpis mlajši od 18 let, je odgovorna oseba zakoniti zastopnik) 
 
Ime in priimek odgovorne osebe: 
Naslov: 
Telefon: 
Elektronski poštni naslov: 
 
 
 
 
 
 
 
2  IZJAVA 
 
S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujem, da soglašamo z določili, navedenimi v tem javnem razpisu 
in pripadajoči razpisni dokumentaciji, ter da so vse navedbe v vlogi resnične in ustrezajo dejanskem 
stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom. 
 
Izjavljamo (ustrezno obkroži): 

-  da 70% članstva naše organizacije sestavljajo mladi v starosti od 15 do 29 let, 
- da smo neformalna skupina mladih v starosti od 15 do 29 let, 
- da 70% članstva mladinske sekcije, ki je sestavni del organizacije 

………………………………………………… ……………………………. sestavljajo mladi v starosti od 15 do 29 let. 
                                                                                                                     
 
 
 
Podpis odgovorne osebe:                                                                                          Žig:  
 
 
Datum: 
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3 PODATKI O PROGRAMU/PROJEKTU 
 
V nadaljevanju navedite osnovne značilnosti načrtovanega programa/projekta, ki ga boste v letu 2017 
izvajali na področju, navedenem v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Prostor za odgovore po 
potrebi razširite. 
 
IME PROGRAMA/PROJEKTA:  

 

 
ČASOVNO IN KRAJEVNO OPREDELITE AKTIVNOSTI, KI JIH BOSTE IZVAJALI V OKVIRU 
PROGRAMA/PROJEKTA 

AKTIVNOST ČAS KRAJ 

   

   

   

   

 
ODGOVORNI ZA IZVEDBO PROGRAMA/PROJEKTA 
 

IME IN PRIIMEK STAROST NALOGA V PROGRAMU/PROJEKTU 

   

   

   

   

   

 
PREDVIDENO ŠTEVILO MLADIH, KI BODO V PROGRAMU/PROJEKTU AKTIVNO UDELEŽENI 

 

 
NAVEDITE KATERA PODROČJA JAVNEGA RAZPISA ZADEVA VAŠ PROGRAM/PROJEKT 

1. projekti sodelovanja mladih pri 
pomembnih dogodkih v lokalnih okoljih   

2. neformalno izobraževanje 

3. projekti informiranja in svetovanja 
mladim 

4. šport 

5. inovativnost in kulturna ustvarjalnost 6. ekologija in trajnostni razvoj 

7. ustvarjalne delavnice za mlade 8. socialno vključevanje mladih 

9. prostovoljno mladinsko delo  

 
JASNO OPREDELITE VSEBINO, NAMENE IN KONKRETNE (MERLJIVE) CILJE  PROGRAMA/PROJEKTA 

 
 
 
 
 
 

*Prostor v kvadratu po potrebi razširite. 
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JASNO OPREDELITE KVALITATIVNE REZULTATE (VPLIV NA MLADE) PROGRAMA/PROJEKTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPREDELITE KAKO BODO MLADI UDELEŽENI PRI NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN VREDNOTENJU 
PROGRAMA/PROJEKTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NATANČNO UTEMELJITE POTREBO MLADIH PO IZVEDBI PROGRAMA/PROJEKTA 
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4 FINANČNA STRUKTURA PROGRAMA/PROJEKTA 
 

Javni razpis ZA PROJEKTE/PROGRAME MLADIH  (min. 200 EUR in max. 500 EUR) 

PRIHODKI ODHODKI 

vrsta prihodka znesek vrsta odhodka znesek 

    

    

    

    

    

    

SKUPAJ:  SKUPAJ:  

Znesek prihodkov in odhodkov se mora ujemati.  
 
 
OPREDELITE, KJE BOSTE GLEDE NA STRUKTURO PROGRAMA/PROJEKTA OBJAVILI LOGOTIP 
RAZPISOVALCEV IN JU NAVEDLI KOT SOFINANCERJA PROGRAMA/PROJEKTA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                         
Podpis odgovorne osebe:                                                                 Žig pravne osebe: 
 
 
Datum: 


