Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, Trg na Stavbah 8A, 1270 Litija, ki ga zastopa
direktorica Alenka Urbanc (v nadaljevanju ZKMŠ Litija)
in
Klub litijskih in šmarskih študentov, Valvasorjev trg 8, 1270 Litija, ki ga zastopa predsednica
Marisa Mrzel (v nadaljevanju Klub KLIŠE)

Objavljata:

JAVNI RAZPIS:

OMOGOČIMO ŠOLANJE 2017

Litija, 20.9.2017

1. Nameni in cilj razpisa
Omogočimo šolanje je humanitarna akcija s katero pomagamo mladim, ki si iz različnih razlogov ne
morejo pokriti stroškov izobraževanja.
Namen poziva je:
-

reševanje trenutne finančne stiske šolajočih se mladih

-

širjenje možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja šolajoče se mladine iz
prejšnje alineje

-

boljša socialna vključenost mladih

Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila
iz tega poziva in so na njem izbrani.
2. Razpisna sredstva
Sredstva za izvedbo razpisa se zbirajo s pomočjo lokalne skupnosti, ki od leta 2014 za namen
omogočanja šolanja zbira zamaške. Z zbranimi in lastnimi sredstvi sta za izvedbo razpisa
ZKMŠ Litija in Klub KLIŠE v letu 2017 skupno tako namenila 2000€.

•
•
•
•
•
•
•
•

3. Razpisni pogoji:
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 s podpisom in oddajo vloge jamči, da bo v skladu z določili tega razpisa namensko
porabil dodeljena sredstva, potrdi točnost navedb v vlogi in da le-te ustrezajo dejanskemu
stanju ter da vse priložene fotokopije ustrezajo originalom;
vlagatelj v okviru javnega razpisa zaprosi za 200,00€ finančne pomoči;
vlagatelj ima prijavljen stalni naslov v Občinah Litija ali Šmartno pri Litiji;
vlagatelj lahko prejme sredstva s tega razpisa enkrat (1x);
vlagatelj lahko odda le eno vlogo na razpisni rok;
vlagatelj mora biti član KLIŠE-ja.

4. Dokazila ki jih mora vlagatelj priložiti pravilno izpolnjeni vlogi:
- Fotokopija članske izkaznice KLIŠE-ja, ki dokazuje da si v šolskem letu 2017/2018 član
kluba;
- Izpis iz gospodinjske evidence (pridobiš ga na upravni enoti);
- Bančni izpiski za zadnje 3 mesece;
- Fotokopija spričevala oz. indeksa za šolsko oz. študijsko leto 2016/2017;
- Pravilno izpolnjena in podpisana vloga.
Razpisna komisija ne bo pozivala k dopolnjevanju vlog. Vse nepravilno izpolnjene vloge oz.
vloge z manjkajočimi dokazili bodo zavrnjene!
Za včlanitev v KLIŠE prinesi originalno potrdilo o vpisu tekočega šolskega leta in svojo sliko v času
KLIŠE-jevih uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek od 17:00 do 20:00) ter izpolni prijavnico.
Vpis je BREZPLAČEN.
Član KLIŠE-ja je lahko vsak študent in dijak s stalnim prebivališčem v UE Litija in Šmartno pri Litiji, ki ni
redno zaposlen.

5. Rok za predložitev, način predložitve ter opremljenost vlog
Komisija bo za tekoči mesec pregledala samo vloge, ki bodo najkasneje do 20. dne v mesecu
oddane na pošti, s priporočeno pošiljko, na naslov:
ZKMŠ Litija – Enota mladinski center, Trg na Stavbah 8A, 1270 Litija.
Kuverta mora biti opremljena s pripisom:
NE ODPIRAJ! – Vloga za razpis Omogočimo šolanje 2017.
Prvi rok za oddajo vlog je 20. oktober.

6. Merila za dodelitev sredstev
Merilo
Aktivnost v mladinskih organizacijah
Opis osebne finančno/materialne situacije
Finančna konstrukcija
Učni uspeh
Osebni prihodek prosilca

Skupno število točk je 100
10
Do 50
10
Do 10
Do 20

Obrazložitev meril:
Aktivnost v mladinskih organizacijah:
Vlagateljica je aktivna vsaj v eni izmed mladinskih organizacij oz. organizacij za
mlade v Občinah Litija ali Šmartno pri Litiji. Svojo aktivnost razloži v 2. točki
razpisne vloge.
Opis osebne situacije:
Na podlagi opisa bo komisija odločala o primernosti kandidatke za dodelitev
sredstev.
Finančna konstrukcija:
Vloga vsebuje finančno konstrukcijo, kako bodo porabljena VSA sredstva z
razpisa.
Predvideni stroški so neposredno povezani z izobraževanjem.
Učni uspeh
Učni uspeh vlagateljica dokaže s fotokopijo spričevala oz indeksa za šolsko oz.
študijsko leto 2016/2017.
Glede na zaključeni uspeh v preteklem šolskem/študijskem letu:
Točke
Dijak
Študent
2
1
Do 6
4
2
6-7
6
3
7-8
8
4
8-9
10
5
9-10
Osebni prihodek prosilca
Glede na povprečni prihodek prosilca v zadnjih treh mesecih (seštevek vseh
prihodkov v zadnjih treh mesecih deljeno s 3):
Povprečni trimesečni prihodek v €
0-40
40,01-80
80,01-120
120,01-160
160,01-200
200,01+
Minimalno število točk za dodelitev sredstev: 50

Točke
10
8
6
4
2
0

Za dodelitev sredstev morajo vloge doseči minimalno število točk s strani ocene vsaj dveh članov
strokovne komisije.
7. Izbirni postopek in nakazovanje sredstev
Vsakomesečno odpiranje in ocenjevanje vlog po potekalo najkasneje do pet (5) dni po
preteku roka za oddajo vlog. Komisija bo svojo odločitev sporočila pisno najkasneje do
zadnjega dne tekočega meseca. Nakazila za odobrene vloge bodo izvedena po podpisu
pogodbe, do 15. v naslednjem mesecu.
Rezultatov razpisa zaradi varovanja osebnih podatkov ne bomo javno objavljali.

O dodelitvi sredstev bo odločala tričlanska komisija, ki aktivno deluje na področju mladinskega in
socialnega dela. Odločitev komisije bo dokončna in nanjo ne bo možna pritožba.
Prosilci za finančno pomoč, ki bodo izbrani s strani strokovne komisije, bodo z razpisovalcem
podpisali pogodbo. V njej se bodo zavezali, da bodo sredstva porabili namensko in za to
predložili dokazila.
Prosilci, katerih vloge bodo zavrnjene lahko na naslednjem roku ponovno kandidirajo z novo vlogo,
do porabe razpisnih sredstev.
8. Obdobje, v katerem bodo porabljena sredstva
Sredstva dodeljena s tem razpisom mora prosilec porabiti najkasneje do konca šolskega leta
2016/2017. In o tem poročati razpisovalcu.
9. Podpora pri pripravi razpisne dokumentacije:

Informacije in podporo pri pripravi razpisne dokumentacije lahko zainteresirani dobijo na
elektronskem naslovu info@mclitija.si. Organizirana bo informativna delavnica in sicer v
četrtek 5. 10.2017 ob 18.00 v prostorih MC Litija. Predhodna prijava ni potrebna.

10. Poročanje in predložitev dokazov o namenski porabi sredstev
Prosilci morajo najkasneje v roku 30 dni po porabi sredstev razpisovalcu posredovati,
račune, ki potrjujejo, da so bila sredstva porabljena za namen šolanja.
Ob zaključku leta razpisovalcu posredovati potrdilo o uspešno opravljenem
šolskem/študijskem letu.

11. Trajanje razpisa
Javni razpis je odprt od 20. septembra 2017 do porabe sredstev, vendar ne dlje kot do konca
šolskega leta 2017/2018.
Direktorica ZKMŠ

Predsednica KLIŠE:

Alenka Urbanc

Mateja Gracar

