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UVOD 

 

Občina Oplotnica je, dne 17.9.2012 na spletni strani občine objavila javni razpis za sofinanciranje 

mladinskih in otroških programov in projektov občine Oplotnica v letu 2012. Obvestilo o razpisu je 

bilo objavljeno tudi na oglasni deski občine. 

 

Osnova za objavo javnega razpisa je Pravilnik za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in 

projektov občine Oplotnica (Ur, list RS št. 35/2010) (v nadaljevanju: pravilnik). 

 

 

1. PREDMET RAZPISA 

 

1.1. Predmet razpisa je, na področju občine Oplotnica, sofinanciranje: 
- mladinskih programov (dejavnost -  kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti 

skozi večji del leta, vsaj 10 ur tedensko deset mesecev v letu, ob zaključku obvezna predstavitev 

dejavnosti širši javnosti);  

- stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov (neprogramski stalni stroški za izvedbo 

njihove dejavnosti (stroški čiščenja prostorov, pisarniškega materiala ipd. (stroški dela izvajalcev 

programov se ne sofinancirajo)). 

 

Vrednost razpisanih sredstev: 3.000,00 EUR 

Sredstva se lahko koristi v proračunskem letu 2012. 

 

Med prednostna področja sofinanciranja se uvrščajo:  

– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo;  

– prostovoljno mladinsko delo;  

– informiranje in svetovanje za mlade;  

– participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice;  

– mednarodno mladinsko delo;  

– mobilnost mladih;  

– vzpodbujanje k oblikovanju pozitivnih vrednot mladih;  

– aktualne mladinske iniciative;  

– raziskovalno delo mladih.  

 

Predmet sofinanciranja so lahko tudi:  

– aktivnosti, ki vzpodbujajo k strpnosti, nenasilju;  

– aktivnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa;  

– aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.  

 

1.2.  Predmet sofinanciranja po tem razpisu ne morejo biti mladinski programi, ki imajo 

naravo:   
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja;  

– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o  

   organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja;  

– investicij, nakupa opreme ali oglaševanja;  

– vključevanje odvisnikov v skupnosti za zdravljenje odvisnosti;  

– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja;  

– organizacije in izvedbe koncertov;  

– snemanj in izdelave spotov, CD … 

 

2. POGOJI SOFINANCIRANJA 

 

2.1. Na razpis lahko oddajo vloge kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
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- njihova vloga se nanaša na področja mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se 

štejejo za nosilce ali uporabnike mladinskega dela predvsem mladi v starosti od 7. do 29. leta;  

- so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je praviloma nevladna, neprofitna in opravlja 

registrirane dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mladino v skladu s pravilnikom;  

- so nosilci dejavnosti, ki imajo sedež v občini Oplotnica, oziroma ne glede na sedež, če je 

program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine Oplotnica;  

- da imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma zaposlenih in prostovoljcih, ki izvajajo mladinske 

programe;  

- da zagotavljajo ustrezne prostorske, tehnične, materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za 

izvedbo programov oziroma dejavnosti, ki jih opravljajo v skladu z veljavno zakonodajo;  

- da uveljavljajo pluralno programsko zasnovo, ki se odraža v letnem programu dela z več 

različnimi dejavnostmi oziroma programi;  

- da uveljavljajo takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in 

koordinacijo izvedbe planiranega programa;  

- dejavnosti, ki so predmet tega poziva, se morajo opravljati na območju občine Oplotnica ali 

območju več lokalnih skupnosti (z namenom teritorialnega ali programskega povezovanja. V 

tem primeru vsaj 80% na območju občine Oplotnica);  

- da za izvajanje programa zagotavljajo najmanj 50% delež finančnih sredstev sofinanciranja iz 

drugih virov in imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in 

odhodki izvajanja mladinskih programov, ki so predmet tega pravilnika, delež lastnih sredstev, 

delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov in pričakovano 

financiranje na podlagi tega pravilnika. Prihodki vlagatelja morajo biti enaki odhodkom. 

 

2.2. Pravice do sofinanciranja po tem razpisu nimajo: 

- pravne osebe, ki so ustanovljene in delujejo v skladu z določili Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami);  

- pravne osebe, ustanovljene po Zakonu o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in druge 

pravne osebe, ki se financirajo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo;  

- organizacije, ki so skladno z Zakonom o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični 

republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/76, 42/86, 5/90, Uradni list RS, št. 17/91-I s 

spremembami), registrirane kot verske skupnosti;  

- pravne osebe in organizacije, ki so registrirane po Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 

62/94 s spremembami). 

 

Pravna oseba, ki izvaja mladinske programe in je financirana iz kateregakoli drugega vira proračuna 

lokalne skupnosti, ne more biti predmet sofinanciranja po merilih in kriterijih tega razpisa. 

 

 

3. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE 

 

3.1.  Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinanciranje mladinskih programov upoštevala 

naslednja merila in kriterije: 

 
Zap. 

št. 

Kriterij Vrednotenje 

Točke 

1. delovanje društva (mat.stroški) 25    

2. Vključenost v nacionalne programe na področju 

mladinske politike 

10 

 Višina drugih virov (brez proračunskih sredstev 

Občine Oplotnica) financiranja programa 

(razvidno iz finančnega načrta organizacije za 

tekoče leto                                       

do 25 točk: 

od 51% do 55%            10 točk 

od 56% do 60%            15 točk 

od 61% do 70%            20 točk 

od 71%                         25 točk. 

2. projekti 20  x število projektov 

3. izobraževanje  5   x število izobraževanj   

4. samostojne prireditve 10  x število samost.  prireditev 
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5. Razstave, tekmovanja,… 10  x št. razstav, tekm. … 

6. sodelovanje na prireditvah   3   x št. sodel.na prireditvah 

7. Akcije (okolje, promocija,…..)  3   x št. akcij 

 
Urnik rednega delovanja  

 

do 10 točk: 

od 5 do 10 ur tedensko      5 točke 

od 11 do 15 ur tedensko     10 točk 

8. število članov s plačano članarino  1   x  število članov s plačano članarino v tekočem 

letu    

Upošteva se vključenost v programe (v letu razpisa), ki se izvajajo na nacionalni ravni na naslednjih področjih: 

neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo, prostovoljno mladinsko delo, informiranje 

in svetovanje za mlade, participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice, spodbujanje strpnosti, 

mednarodno mladinsko delo, mobilnost mladih, raziskovalno delo mladih. Programi so namenjeni izboljševanju 

pogojev za življenje, delovanje in organiziranost mladih. 

Lastna spletna stran je aktivna, ažurirana (v zadnjem mesecu) in vsebuje lastno podatkovno bazo s podatki. 

Poleg informacij o lastni dejavnosti, projektih ali programih, spletna stran naj vsebuje tudi informacije iz 

področja občine in zajema vsaj šest različnih področij, ki so pomembni za mlade (formalno in neformalno 

izobraževanje,zdravje,prosti čas,mladinske organizacije,mednarodni programi za mlade,medsebojni 

odnosi,zaposlovanje,pomoč v stiski,varovanje okolja,duhovnost in religije,…). 

Vlagatelji lahko dosežejo za sofinanciranje mladinskih programov skupno 190 točk. 

Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. 

Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano 

leto. Višina sofinanciranja posameznega izvajalca je odvisna od skupnega števila zbranih točk vseh programov 

in vrednosti točke. Ne glede na število zbranih točk in vrednosti točk, se posamezen izvajalec sofinancira največ 

do 50% vrednosti vseh njegovih prijavljenih programov, ob upoštevanju razmerja v prijavi pričakovanih sredstev 

občine, glede na celotno vrednost programa. 

 

3.2.  Komisija bo za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov sofinancirala 

le tiste vloge izvajalcev, iz katerih izhaja, da je njihova dejavnost izključno izvajanje programov  za 

mlade in so širšega pomena za spodbujanje razvoja mladinske dejavnosti v Občini Oplotnica.  

 

 

3.3.  Komisija lahko, posameznemu izvajalcu, za višino dodeljenih finančnih sredstev za leto pred 

letom razpisa, ki niso bila realizirana, zmanjša dodeljena finančna sredstva v letu razpisa.  

 

4. NAČIN IN ROK PRIJAVE 

 

Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije: 

- en obrazec M1 (obvezen) – »Splošni podatki«, 

- obrazec M2 (obvezen) – »Mladinski program«, vloga lahko vsebuje več obrazcev, odvisno 

od števila prijavljenih mladinskih programov , 

- obrazec M3 (ni obvezen) – »Stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov«, 

 

Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: OBČINA OPLOTNICA, 

Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica. 

 

Prijava mora biti podana v zaprti kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis 

»RAZPIS – DEJAVNOST MLADINE 2012«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu. 

 

Prijave morajo biti predložene v tajništvu Občine Oplotnica najkasneje do 1. OKTOBER  2012. Po 

tem roku prejete prijave se v postopku točkovanja in razdelitve sredstev ne upoštevajo. 

Nepopolnih vlog komisija po preteku roka za oddajo vlog ne bo obravnavala in bodo s sklepom 

zavržene. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa. 
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Društva morajo pri prijavi upoštevati 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 

(Ur. l. RS št. 45/2010 in naslednje spremembe ter dopolnitve; v nadaljevanju ZIntPK). 

 

Stališče v zvezi z uporabo 35. člena ZIntPK je na svoji seji dne 03.02.2011 sprejela Komisija za 

preprečevanje Korupcije in je sestavni del razpisne dokumentacije. 

 

 

 

5. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE KANDIDATOV 

 

Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne dokumentacije in 

zahtevanimi prilogami.  

 

Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo v času od  17.9.2012 do 1.10.2012 na spletni strani 

Občine Oplotnica www.oplotnica.si,  oziroma v času uradnih ur v tajništvu Občine Oplotnica, Goriška 

cesta 4, Oplotnica. Razpisno dokumentacijo lahko zahtevate tudi po elektronski pošti na naslov: 

obcina.oplotnica@siol.net.  

 

Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslovu: 

OBČINA OPLOTNICA, Goriška cesta 4,  Oplotnica (kontaktna oseba: Irena Cehtl, tel. 845 09 07,  

e-mail: irenac.oplotnica@siol.net) 

 

 

6. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV 

 

V roku 30 dni od odpiranja vlog bo občinska uprava Občine Oplotnica obvestila o izboru, višini in 

namenu odobrenih finančnih sredstev izvajalce mladinskih programov in projektov, projektov za 

mlade.  

 

Z izvajalci mladinskih programov se sklenejo pogodbe o sofinanciranju mladinskih programov in  

stroškov delovanja mladinskih programov. 

 

 

http://www.slovenska-bistrica.si/
mailto:obcina.oplotnica@siol.net

