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Št. 3331-13-0001 Ob-5323/12

-

o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, 

o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, 

kulturo in šport, Urad RS za mladino

javni poziv

 

v letu 2013

-

RS za mladino, Kotnikova 38, 1000 Ljub ljana.
2. Podatki o javnem pozivu
2.1. Namen javnega poziva

mladinskega dela v letu 2013, ki jih izvajajo organizacije 
v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacij v jav-
nem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki 
delujejo v mladinskem sektorju, ter ki ustrezajo ciljem 
in predmetu tega javnega poziva.

Urad RS za mladino vabi izvajalce, da pripravi-
jo predloge programov v mladinskem sektorju v skladu 
z vrstami programov v mladinskem sektorju, ki so pred-
met tega javnega poziva in ki izpolnjujejo kriterije za do-

2.2. Vrste programov v mladinskem sektorju, ki 
so predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva so programi neformalnega 

medkulturnih in socialnih kompetenc, še posebej mladih 

k vidnosti in razvoju mladinskega sektorja.
Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena 

oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mla-
di na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu 

prispevajo k razvoju skupnosti.

Na tem javnem pozivu lahko sodelujejo organizacije 
v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacij v jav-
nem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki 
delujejo v mladinskem sektorju ter ki izpolnjujejo splošne 
pogoje ter posebne pogoje po posameznih skupinah iz 
tega javnega poziva. Izvajalec, ki bo s prijavo na javni 
poziv izpolnjeval navedene splošne in posebne pogoje 

-

sredstev, navedenih v tem javnem pozivu, dosegel v po-

Urad RS za mladino (v nadaljevanju: razpisovalec) 
bo na osnovi pripravljenih predlogov programov v skladu 

-
ciranje programov po naslednjih skupinah:

– nacionalne mladinske organizacije,
– mladinski centri,
– druge nevladne organizacije.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
3.1. Splošni pogoji

pogoje:
a) izvajalec je organizacija v mladinskem sektorju, 

ki ima status organizacije v javnem interesu v mladin-
skem sektorju ali javni zavod, ki deluje v mladinskem 
sektorju;

2.2 tega javnega poziva in v zadostni meri izpolnjevati 

-

razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije razpi-
sovalca, izpolnjenem v spletni aplikaciji JP 2013 na 
naslovu https://razpisi.mlad.si, v slovenskem jeziku ter 
pripravljen v skladu z zahtevami iz razpisne dokumen-
tacije;

-
vilno opremljena;

e) izvajalec ne sme imeti neizpolnjenih pogodbe-
nih obveznosti do razpisovalca;

na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko 
odgovornostjo izjaviti, da proti njemu ni bila izdana 

mu bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega poziva. Prav tako mora izvajalec sogla-

navedb v predlogu programa, da ustrezajo dejanske-
-

nalom;
g) vsak izvajalec lahko kandidira za sredstva so-

h) izvajalec mora za izvajanje programa zagotoviti 
-

dnost prijavljenega programa sme znašati minimalno 
20.000 EUR in maksimalno 150.000 EUR;

-
nega programa.

3.2. Posebni pogoji
Poleg navedenih splošnih pogojev, morajo izvajal-

pozivom izpolnjevati še naslednje posebne pogoje po 
skupinah:

3.2.1. Dejavnost mladinskega centra
A. izvajalec mora zagotavljati obseg dejavnosti 

najmanj 1500 ur letno ter ustrezne prostorske pogoje 
za programe oziroma dejavnost, ki jih opravlja v skladu 
z veljavno zakonodajo, torej najmanj 150 m2 uporabnih 
in servisnih prostorov;

B. v primeru, da je izvajalec javni zavod, mora iz-
kazati avtonomijo mladih v organizaciji.

3.2.2. Dejavnost drugih nevladnih organizacij
Izvajalec mora zagotavljati redno delovanje (za re-

dno delovanje se šteje celoletna aktivnost brez daljših 
terminskih presledkov v obsegu najmanj 1500 ur letno. 
Izvajalec izvaja vsakotedenske aktivnosti, ne nujno 
vsakodnevne, ki so skoncentrirane po dnevih s 4-urnim 
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1. mora biti v prijavljenem programu iz vsake stati-
-

v tej regiji;
B. bodisi izvaja servisno dejavnost posebnega po-

mena v mladinskem sektorju.
4. Merila za dodelitev sredstev
4.1 Merila za dodelitev sredstev za programe naci-

onalnih mladinskih organizacij so:
1) doseg letnega programa. Kriteriji za izpolnjeva-

nje merila:

2012;

2012;
-

dnih organizacijah na dan 1. 10. 2012.
2) obseg prijavljenega programa v letih 2012 in 

2013. Kriterija za izpolnjevanje merila:

mladinske organizacije;

Kriteriji za izpolnjevanje merila:
– evalvacija izvedenega programa v letu 2012;
– metode dela;
– vidnost programa v javnosti;
– število objav na spletnem portalu mlad.si.

-
njevanje merila:

v letu 2012;

programa v letu 2013;

z vidika izvedljivosti.
4.2 Merila za dodelitev sredstev za programe mla-

dinskih centrov so:
1) obseg kapacitet. Kriteriji za izpolnjevanje merila:
– velikost prostorov;
– urnik rednega delovanja (merjen s številom ur 

na leto)
– število organiziranih dogodkov v letu 2012;
– število redno zaposlenih in rednih usposobljenih 

programskih delavcev.
2) servisna dejavnost in skupnostno delo v letu 

2012. Kriteriji za izpolnjevanje merila:
– skupnostno delo in obseg servisnih storitev;
– koordinacija izvajalcev informiranja za mlade;
– koordinacija projektov ali programov na nacio-

3) obseg in kvaliteta realiziranega in prijavljenega 
programa v letih 2012 in 2013. Kriteriji za izpolnjevanje 
merila:

– obseg in kvaliteta programov po prioritetnih pro-

– obseg in kvaliteta organiziranega klubskega pro-
grama;

grama.
4) vidnost delovanja. Kriterija za izpolnjevanje me-

rila:
– obseg in vrsta promocijskih elektronskih ali tiska-

nih gradiv ter medijska pokritost v letu 2012;
– število objav na spletnem portalu mlad.si.

v letu 2012;

programa v letu 2013.

v letih 2012 in 2013. Kriterija za izpolnjevanje merila:
– nastanitvene zmogljivosti;

v centru.

izvajalce, ki so ustanovljeni po Zakonu o javnih zavodih). 
Kriterij za izpolnjevanje merila:

– organiziranost javnega zavoda in stopnja avtono-
mije mladih v organizaciji.

4.3 Merila za dodelitev sredstev za programe drugih 
nevladnih organizacij so:

1) utemeljenost prijavljenega programa. Kriterij za 
izpolnjevanje merila:

evalvacije.
2) obseg prijavljenega programa. Kriteriji za izpol-

njevanje merila:
– število zaposlenih in rednih sodelavcev, ki skrbijo 

– koordinacija programa na nacionalni in/ali med-
narodni ravni;

– obseg programov po prioritetnih programskih po-

Kriteriji za izpolnjevanje merila:

na nacionalnem nivoju;
– vidnost in prepoznavnost programa;
– število objav na spletnem portalu mlad.si;
– uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, 

-
njevanje merila:

v letu 2012;

programa v letu 2013;
-

dika izvedljivosti.
5) izvajanje programa evropskega pomena, ki za-

gotavlja razvoj mladinskega dela in mladinske politike 
v RS. Kriterij za izpolnjevanje merila:

– koordinacija evropskih podpornih in servisnih in-
strumentov mladinske politike na nacionalni ravni.

5. Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago 
v okviru tega javnega poziva: okvirna višina sredstev 
javnega poziva za leto 2013 znaša 1.240.000 EUR.

6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena 

opremljenost

Izvajalec mora predlog programa oziroma razpi-

s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu 
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https://razpisi.mlad.si, povezava do nje pa tudi na naslo-
vu www.ursm.gov.si.

-
ve predloga programa, mora izvajalec prijavo natisniti 

dokazujejo njegove navedbe.
Izvajalec mora natisnjeno prijavo predloga programa 

-
tnikova 38, 1000 Ljub ljana, najpozneje do 19. 2. 2013. Za 

Prijav, ki ne bodo elektronsko oddane, natisnjene in 

roku, razpisovalec ne bo upošteval.
Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in iz-

polnjevanje prijave, se nahajajo na spletnem naslovu 
https://razpisi.mlad.si in www.ursm.gov.si.

-
valca, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplika-

izvajalec svojo prijavo v celoti izpolni v dokumentu, ki bo 
objavljen na spletnih straneh, navedenih v prejšnjem od-

na spletni strani razpisovalca.
Prijave izvajalcev, ki se prijavijo z enakim ali podob-

nim predlogom programa, se s sklepom zavrnejo.
Prijave izvajalcev, ki ne izpolnjujejo meril in pogojev 

iz javnega poziva, se s sklepom zavrnejo.

Prijavo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem 

2. Na ovitku morata biti napisana naziv in naslov 
izvajalca,

3. Na sprednji ali zadnji strani ovojnice mora biti 

Veljavna bo prijava, ki bo pravilno opremljena in 
-

-
ne. Nepravilno opremljena prijava bo vrnjena izvajalcu 
neodprta, zato mora biti na hrbtni strani vsake kuverte 

-
sanem obrazcu.

Strokovna komisija bo v roku petnajstih dni po koncu 
odpiranja prijav pisno pozvala tiste izvajalce, katerih prija-
ve niso bile popolne, da jih dopolnijo v roku osmih dni od 
prejetja poziva. Poziv za dopolnitev prijav bo izvajalcem 
posredovan po pošti, na naslov izvajalca, ki je naveden 
na kuverti ali v prijavnici. Prijave, ki jih izvajalci ne bodo 
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev prijav, bodo 

8. Datum odpiranja prijav
Odpiranje in ocenjevanje prispelih prijav bo opravi-

la strokovna komisija, imenovana s strani razpisovalca. 
-

doma 25. 2. 2013.

o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sek-

javno.

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih 
vlog in jih ocenila na podlagi pogojev, kriterijev in meril 

-
vila, da prijavljeni program ne izpolnjuje pogojev tega 
javnega poziva, bo takšna prijava zavrnjena.

Strokovna komisija bo na podlagi ocenjevanja obli-

Sredstva tega javnega poziva bodo razdeljena med 
izvajalce, ki bodo dosegli najmanj minimalno število 

-
jalcev. Višina razpisnih sredstev v posamezni kategoriji 

vseh uspešnih izvajalcev v posamezni kategoriji, bo 

-

O dodelitvi sredstev po tem pozivu bo na predlog 

Sklep o izboru izvajalcev je informacija javnega 

-
meru, da se izbrani izvajalec v roku 8 dni od prejema 
poziva ne odzove s podpisom pogodbe, se šteje, da je 

-

oziroma rok prevzemanja obveznosti na podlagi tega 
javnega poziva se lahko spremeni, kolikor nastopijo 

prevzetih obveznosti delno ali v celoti.
-

vajalci dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija, ki bo izvajalcem podrob-

neje pojasnila pogoje, merila in kriterije za izpolnjeva-
nje meril tega javnega poziva, bo zainteresiranim izva-
jalcem dosegljiva na spletni strani razpisovalca www.
ursm.gov.si. in na podlagi zaprosila v tajništvu URSM 

Tajništvo razpisovalca je na naslovu: Ministrstvo 

mladino, Kotnikova 38, 1000 Ljub ljana.
Zainteresirani izvajalci se lahko vsak delov-

ni dan, med 10. in 12. uro, obrnejo na tajništvo Ura-
da RS za mladino za morebitna telefonska pojasnila, 

ali na kontaktno osebo razpisovalca: Barbara Hvastija.
Vse verzije razpisne dokumentacije, ne glede na 

medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno in vsebin-
sko enake. Izvajalci s tiskanjem elektronske oblike do-
kumentacije dobijo kopijo, enako pisni obliki.

11. Status delovanja v javnem interesu: razpiso-

delovanja v javnem interesu, ki bodo oddane vsaj tri 

o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju.

Ministrstvo  

 

Urad RS za mladino


