Župan Občine Logatec, Tržaška c. 50 A, 1370 Logatec na podlagi 6. člena Pravilnika o vrednotenju
mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 11/16), objavlja

SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE
MLADINSKIH PROJEKTOV, KI SO V OBČINI LOGATEC V JAVNEM INTERESU ZA LETO 2019

Predmet razpisa: so finančna sredstva Proračuna občine Logatec za leto 2019, namenjena
sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (projekti v mladinskem
sektorju).

Področja projektov v mladinskem sektorju, ki so predmet javnega razpisa:
- avtonomija mladih,
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
- zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Predlagatelji so lahko: mladinske organizacije, organizacija za mlade, mladinski svet in javni zavodi, ki
delujejo v mladinskem sektorju.

Merila:
V skladu z 10. členom Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem
interesu (Logaške novice, št. 11/16) se višina sofinanciranja določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih
meril:

Točkovnik za vrednotenje mladinskih projektov oziroma projektov za mlade v Občini Logatec
Št. točk
1. Dejavnost društva v rednih tedenskih terminih na področju mladine - glede na
število ur, ki jih za izvedbo projekta namenijo prostovoljci, člani društva skupaj:
- do 500 ur / projekt
5
- 500-1000 ur / projekt
10
- 1000-1500 ur / projekt
15
- 1500 ali več ur / projekt
30
2. Društev in klubov znotraj občine, ki sodelujejo pri realizaciji projekta:
- sodeluje 1 društvo/klub
- sodeluje do 2 društev/klubov
- sodelujejo 3 ali več društev/klubov
3 Glede na lastnosti projekta (utemeljitev oceni Komisija za vrednotenje)

5
10
25

-

inovativnost projekta
oglaševanje / obveščanje javnosti o izvedbi projekta
spodbujanje delovanja nadarjenih mladih iz občine Logatec
drugi viri financiranja izvedbe projekta
ustrezne materialne zmogljivosti za izvedbo projekta (ustrezna oprema, tehnična
sredstva, prostori, človeški viri)

4 Glede na raven izvajanja projekta
- projekt se izvaja na ožji lokalni ravni
- projekt se izvaja na ravni občine

1-10
1-10
1-10
1-10
1-10

10
30

5 Glede na cilje projekta
- organiziranje in izvedba tekmovanj, okroglih miz, javnih tribun, razstav, tečajev, 30
delavnic, izletov…
- prireditve v večjem obsegu, ki združujejo mladino z ostalimi občani
40
- izvedba umetniških avtorskih projektov mladih
20
- osveščanje in vzgoja mladih
40

Posebna določila:
Komisija lahko glede na poročilo posebne/izstopajoče projekte (glede na obisk, promocijo, odziv
medijev...) doda s korekcijskim faktorjem do 30 odstotkov.
V kolikor vloga pri določenih segmentih ne bo vsebovala prilog in dokazil, bo pri teh merilih
predlagatelj dobil 0 točk.
V kolikor je izvajalec aktivni član Mladinskega sveta Logatec, in ima za to ustrezno potrdilo s strani letega, se mu skupno število točk pri posameznem projektu poveča za 30 odstotkov.
V kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju (in komisija
tako ne bo mogla projekta oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih predlagatelj dobil 0 točk, razen,
če že razpisna dokumentacija zahteva, da mora biti s strani sofinancerja pripravljeni obrazec razpisne
dokumentacije pravilno in popolno izpolnjen.
Vsa merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako leto posebej na podlagi
razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk odobrenih projektov.
Občina v okviru projektov/programov ne bo sofinancirala nabave alkohola, tobačnih izdelkov in kazni.
Predlagatelj, ki s svojimi predlogi kandidira za proračunska sredstva na razpisu, ne sme kandidirati z
istimi predlogi na drugih razpisih Občine Logatec.
Če odobrena sredstva po razdelitvi sredstev s strani komisije pri posameznem projektu oziroma
programu presegajo s strani predlagatelja napovedano višino stroškovne vrednosti projekta /
programa, komisija presežek sredstev razdeli med predloge ostalih prijaviteljev proporcionalno.

Poročilo o projektu lahko vsebuje:
- popis števila opravljenih prostovoljskih ur izvajalcev projekta,
- fotografije dogodka,

- popis oziroma opis načinov oglaševanja dogodka, ki vsebuje vrsto medijev ter fotografijo oglasa ali
besedilo radijskega oglasa,
- popis poročil o dogodku, ki so jih objavili mediji.

Pogoji za izbor: za popolno vlogo se šteje vloga, ki je bila oddana na obrazcih preko spletne
aplikacije, v kateri je elektronska razpisna dokumentacija in, ki morajo vsebovati vse zahtevane
podatke za predmet predlagateljevega predloga in obvezne priloge. V kolikor predlagatelj spletnih
obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju (in komisija tako ne bo mogla
programa oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih dobil 0 točk.
Razpisne dokumentacije ni potrebno tiskati, odda se samo kontrolni obrazec po navodilih, ki so
objavljeni v spletni aplikaciji na povezavi: http://logatec.tendee.net/ .
Vsebina obrazcev razpisne dokumentacije, obvezne priloge ter druge priloge:
Dokumentacija, navodila in obrazci so na spletni strani http://logatec.tendee.net/
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: 20.000,00 EUR.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: upravičenci morajo dodeljena sredstva porabiti
v proračunskem letu, za katerega velja razpis. Načine poročanja, ki so podlaga za izplačilo sredstev in
roke za poročanja bo določala pogodba o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v
javnem interesu za leto 2019.
Prijavni rok in način pošiljanja prijave ter podatki o razpisni dokumentaciji: dostopna je od 1.2.
2019, na aplikaciji http://logatec.tendee.net/. Za vse informacije v zvezi z javnim razpisom se obrnite
na uradno osebo Matjaža Martinška, osebno, preko elektronskega naslova mladi.logatec@logatec.si
ali po telefonu na številko 01/7590 606. Seznanjanje z spletno aplikacijo bo potekalo po vnaprejšnjem
dogovoru na gornje kontakte. Po potrebi bodo organizirane osebne ali skupinske konzultacije za
pravilno vpisovanje podatkov v aplikacijo.
Prijave (v obliki kontrolnega obrazca) se sprejemajo najkasneje do 4.3. 2019 do 12. ure v sprejemni
pisarni Občine Logatec ali priporočeno po pošti vključno z datumom 4.3.2019, s tem, da mora biti
pred tem vloga oddana preko spletne aplikacije.
Občina prevzame tudi prijave prejete po izteku roka, določenega v javnem razpisu in javnem pozivu,
vendar jih, zaradi prekoračitve roka, zapečatene vrne pošiljatelju.
Naslov: na vsaki ovojnici mora biti naveden naslovnik: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370
Logatec. Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »Javni razpis – sofinanciranje
mladinskih projektov, ki so v javnem interesu v občini Logatec za leto 2019 – ne odpiraj«. Kuverta
mora biti opremljena tudi z nazivom (imenom) predlagatelja in njegovim naslovom ter oznako ali gre
za vlogo ali dopolnitev vloge. Obrazec izrežite in ga nalepite na naslovno stran kuverte.
Plačilo upravne takse: V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10uradno prečiščeno besedilo), je treba plačati upravno takso v višini 22,66 EUR (tarif.št.1: 4,50 EUR in
tarif.št.3: 18,10 EUR). Takso lahko nakažete z UPN nalogom in sicer:
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa razpis – mladi
Znesek: 22,60 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134 referenca SI11 75639-7111002-019.

Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse, dokazilo lahko nalepijo tudi na sprednjo
stran kuverte.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in
društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z
opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Status dokazujejo s priloženo kopijo
odločbe oz. potrdila pristojnega organa, ki je status podelil.
Rok, v katerem bodo izdane odločbe v izbiri: 60 dni po preteku roka za oddajo prijav. Odločbe o
sofinanciranju bodo izdane z veljavnostjo Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2019.
Veljavnost sklepa: Ta sklep prične veljati prvi dan po objavi v Logaških novicah.

Številka: 6711-1/2019
Datum: 15.1. 2019
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