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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 vsakega 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 največ dve vlogi,
 prejemnik sredstev na tem razpisu mora v 30 dneh po zaključku programa/projekta oddati
razpisovalcu poročilo o izvedenem projektu/programu oziroma najkasneje do 30.11.2018.

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:
MERILA
1. Vsebina projekta: kakovost predloženega
projekta, projekt ima jasno opredeljene
cilje, projekt ima izdelan časovni načrt,
kvantitativne in kvalitativne rezultate.
2. Mladi so udeleženi v vseh fazah projekta
(načrtovanje, izvajanje, vrednotenje);
Projekt oz. program se bo delno ali v celoti
izvajal v prostorih sofinancerjev

3. Utemeljitev potrebe po izvedbi projekta:
projekt temelji na ugotovljenih potrebah
mladih po aktivni participaciji in
ustvarjalnosti.
4. Finančna konstrukcija: projekt ima jasno
utemeljene namene uporabe sredstev ter
tudi druge vire financiranja.

VREDNOST
20 točk
(minimalno št. točk, ki jih mora projekt doseči –
12)
9 točk
3 točke
(minimalno št. točk, ki jih mora projekt doseči –
8)
10 točk
(minimalno št. točk, ki jih mora projekt doseči –
6)
6 točk
(minimalno št. točk, ki jih mora projekt doseči
– 4)

5. Vidnost projekta in njegovih sofinancerjev: 4 točke
projekt ima jasno zastavljeno strukturo (minimalno št. točk, ki jih mora projekt doseči promocije
2)
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
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@mc-litija.si. Za potencialne prijavitelje bo organizirana tudi
informativna delavnica in sicer: Mladinski center Litija, Ponoviška cesta 12, Litija, 12.4.2018 ob
17.00.
6. Obdobje, v katerem bodo porabljena sredstva sofinanciranja:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2018.
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 20.4.2018. Šteje se, da je vloga predložena pravočasno, če je

najkasneje zadnji dan roka, 20.4.2018, 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 2018”
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 prispele vloge odprla dne 26.4.2018 ob 12.00.
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.mc-litija.si/razpisi in Kluba
litijskih in šmarskih študentov http://www.klise-klub.si/. Ta razpis prične veljati dne 3.4.2018.

Litija, 4.4.2018
Zavod za kulturo, mladino in šport Litija
direktorica Alenka Urbanc

Klub litijskih in šmarskih študentov
predsednica Jasna Sitar
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