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Številka: 410-11/2017-1 
Datum: 08.03.2017
 
Na osnovi Pravilnika o vrednotenju mladinskih programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki 
se sofinancirajo iz proračuna Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2015)  in Odloka o 
proračunu Občine Makole za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 6/2017)  objavljamo 
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV  
IZ PRORAČUNA OBČINE MAKOLE V LETU 2017 

 
 
1. Naročnik: Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole 
 
2. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki:  

- vključujejo neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti,  
- vključujejo zastopanje in uveljavljanje interesov mladih,  
- vključujejo informativna središča in druge oblike informiranja ter svetovanja mladim,  
- vključujejo raziskovalno dejavnost mladih,  
- vključujejo mladinsko prostovoljno delo,  
- vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,  
- vključujejo programe za preprečevanje uživanja drog in drugih nevarnih substanc,  
- spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,  
- spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,  
- spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih. 

 
3. Pogoji za sodelovanje 
 
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov po tem pravilniku imajo neprofitne organizacije, 
zavodi, društva, zveze, zasebniki, mladinski sveti in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov, 
namenjenim mladim med 15. in 29. letom. 
 
4. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo in imajo sedež v Občini Makole;  
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev 

načrtovanih aktivnosti;  
- programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Makole (mladi od 15 do 29 let)  
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih 

programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in 
delež sredstev iz drugih virov;  

- vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo 
leto. 

 
5. Merila in kriteriji za vrednotenje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja 
Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projektov upoštevala 
naslednja merila in kriterije: 

- program oz. projekt vključuje mlade z manj priložnostmi, z manj priviligiranega socialno-
ekonomskega okolja, mlade iz ogroženih družin, šolske osipnike, družbeno izločeno mladino, 
invalide – 5 točk, 
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- sodelovanje z drugimi skupinami, organizacijami, institucijami v programu oz. projektu – 5 točk, 
- obseg in kvaliteta predlaganega programa oz. projekta – 10 točk, 
- spodbujanje sodelovanja med mladimi – 10 točk, 
- prostovoljno mladinsko delo – 10 točk, 
- spodbujanje osebne avtonomije mladih – 5 točk, 
- inovativnost programa oz. projekta oz. inovativnost pristopa k reševanju problemov z različnih 

področij življenja lokalne skupnosti – 5 točk, 
- program oz. projekt spodbuja neformalno izobraževanje mladih – 5 točk, 
- program oz. projekt je v korist lokalne skupnosti –10 točk, 
- preventivna narava programa oz. projekta (zloraba dovoljenih in nedovoljenih substanc, čustvena in 

fizična zloraba v družinah) – 5 točk, 
- spodbujanje družbene integracije mladih – 5 točk, 
- neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo – 5 točk, 
- mednarodno mladinsko delo – 5 točk, 
- mobilnost mladih – 5 točk, 
- informiranje in svetovanje za mlade – 5 točk. 

 
(2) Dodatno se točkuje število aktivnih vključenih članov v mladinskih programih in projektih: 

- do 10 aktivnih članov oz. nosilcev – 2 točki, 
- 11 do 20 aktivnih članov oz. nosilcev – 4 točke, 
- 21 do 30 aktivnih članov oz. nosilcev – 6 točk, 
- 31 do 40 aktivnih članov oz. nosilcev – 8 točk, 
- 41 in več aktivnih članov oz. nosilcev – 10 točk. 

 
6. Okvirna vrednost razpisanih sredstev: 
Višina razpoložljivih sredstev je 1.000 EUR in sicer iz proračunske postavke 018521 Dejavnost mladine. 
 
7. Obdobje za porabo sredstev: 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2017. 
Občina Makole bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta. 
 
8. Rok za oddajo vlog: 
Rok za oddajo vloge  na javni razpis je 31.03.2017 
 
9. Način dostave vlog: 
Izpolnjevanje kriterijev javnega poziva bo na podlagi vloge prijavitelja ugotavljala strokovna komisija, 
imenovana s strani župana občine Makole. 
 
Vlogo, izpolnjeno na ustreznem prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi 
prilogami dostavite v zaprti ovojnici v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti, kot priporočeno pošiljko na 
naslov: OBČINA MAKOLE, Makole 35, 2321 Makole z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis Mladinski 
programi  2017«. 
 
Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja - naziv oz. ime in priimek ter naslov. 
 
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge, ki niso bile podane v 
predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile dopolnjene, 
bodo zavržene. Občina Makole lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi 
ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 
 
9. Javni uslužbenci, pristojni za posredovanje informacij v zvezi z razpisom: 
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s pozivom pri: Igor Erker, tel: 02 80 29 201, 
elektronska pošta: igor.erker@obcina-makole.si.  
 
 
 Franc Majcen 
 Župan 
 Občine Makole 
 


