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Na podlagi 21. in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-uradno
prečiščeno besedilo, 89/07-odl.US, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12–ZVRS-F, 21/12,
47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 106.g člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št.
75/19), Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), Resolucije o Nacionalnem
programu za mladino 2013-2022 (Uradni list RS, št. 90/13), 17. do 25. člena Zakona o javnem
interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), 11. do 18. člena Pravilnika o izvajanju
Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11) ter Javnega poziva
za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 2/20)
izdaja direktor Urada Republike Slovenije za mladino naslednji

SKLEP
o izboru izvajalcev programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

1. Prijavam prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje predmetnega javnega poziva in dosegajo vsaj
minimalno število točk znotraj posamezne skupine programov, se ugodi in se jim dodelijo
sredstva sofinanciranja programov mladinskega dela za leto 2020 in 2021 kot je razvidno iz
priloge, ki je sestavni del tega sklepa.
2. Prijave prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje predmetnega javnega poziva in ki niso dosegle
vsaj minimalnega števila točk znotraj skupine posameznega programa, se zavrnejo, kot je
razvidno iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa.
3. Prijave prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev predmetnega javnega poziva, se zavrnejo, kot
je razvidno iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa.
4. Ta sklep o izboru izvajalcev je informacija javnega značaja in bo objavljen na spletnih
straneh razpisovalca.
5. Prijaviteljem, ki pridobijo pravico do sofinanciranja programov na podlagi tega sklepa, se
izda posamična odločba o upravičenosti do sofinanciranja, ki se prijavitelju pošlje skupaj s
pogodbo o sofinanciranju v podpis.
6. Prijaviteljem, katerih prijave so zavrnjene, se izdajo posamične odločbe o zavrnitvi njihove
prijave na Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021in
se jih pošlje prijaviteljem.

Obrazložitev:
Urad Republike Slovenije za mladino (v nadaljevanju: Urad) je dne 10. 1. 2020 objavil Javni
poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021 (Uradni list RS, št.
2/20; v nadaljevanju: Javni poziv), namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih
2020 in 2021, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacij v
javnem interesu v mladinskem sektorju v skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem
sektorju Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS) in javnih zavodov, ki delujejo v
mladinskem sektorju in v okviru katerih je zagotovljena avtonomija mladih.
V skladu s četrtim odstavkom 21. člena ZJIMS) in tretjim odstavkom 11. člena Pravilnika o
izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS št. 47/11; v
nadaljevanju: Pravilnik) in na podlagi Sklepa o začetku postopka za dodelitev sredstev
sofinanciranja programov mladinskega dela 2020-2021 št. 6003-3/2019/1 z dne 18. 12. 2019 je
bila s Sklepom o imenovanju izbirne komisije št. 6003-3/2019/2 z dne 7. 1. 2020 in spremembo
sklepa št. 6003-3/2019/151 z dne 31. 3. 2020 imenovana izbirna komisija v sestavi Zvijezdan
Mikić, predsednik, Nataša Lombergar, namestnica predsednika, Andraž Zgonc, član, Zorko
Škvor, član, Zdravko Fujan, član, Natalija Ravnikar, članica, Andreja Košir, članica, Sabina
Rajgelj, članica, Anton Simonič, član, zadolžena za vodenje postopka za dodelitev sredstev
upravičencem iz Javnega poziva za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in
2021. Izbirna komisija je bila pri svojem delu zavezana ravnati v skladu z določbami 7. odstavka
21., 22. in 23. člena ZJIMS ter 2. odstavka 13., 14., 16., 17. in 18. člena Pravilnika.
Iz zapisnikov izbirne komisije št. 6003-3/2019/30 z dne 13. 2. 2020, št. 6003-3/2019/150 z dne
2. 3. 2020 in št. 6003-3/2019/152 z dne 4. 5. 2020 izhaja, da je ta skladno s svojimi
pristojnostmi opravila odpiranje prispelih prijav na javni poziv, kjer je ugotovila, da je na javni
poziv prispelo 121 prijav, ki so bile vse pravočasno oddane in pravilno opremljene. 119 prijav je
bilo pravilno izpolnjenih in označenih, pri dveh prijaviteljih pa obrazec s črtno kodo ni bil
naveden na kuverti ampak je bil priložen v kuverto. Komisija se je strinjala, da sta prijavi kljub
temu ustrezni. Izbirna komisija je sprejela sklep, da so vse prijave pravilno izpolnjene oz.
označene.
Nadalje je izbirna komisija je ugotovila, da je 117 prijav formalno popolnih in štiri formalno
nepopolne. Tako je izbirna komisija na podlagi točke 5.2. razpisne dokumentacije dne 24. 2.
2020 pozvala vse štiri prijavitelje, da dopolnijo prijave v 8 dneh od prejema poziva za
dopolnitev. Vsi štirje prijavitelji so dopolnili prijave v roku.
V skladu s sedmim odstavkom 17. člena ZJIMS in točko 5.4. razpisne dokumentacije je izbirna
komisija pričela s preverjanjem izpolnjevanja razpisnih pogojev ter vrednotenjem popolnih prijav
na podlagi meril Javnega poziva. Na podlagi zapisnika št. 6003-3/2017/152 z dne 4. 5. 2020 je
izdelala predlog 110 upravičencev za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in
2021.
Zavrženih prijav ni bilo.
Trije prijavitelji niso izpolnjevali pogojev iz 5. točke Javnega poziva, zato je izbirna komisija
predlagala, da se njihove prijave zavrnejo. Osem prijaviteljev ni doseglo minimalnega števila
točk znotraj posameznega programa, zato je izbirna komisija predlagala, da se njihove prijave
zavrnejo.
Predlog odločitve je izbirna komisija predložila predstojniku razpisovalca, ki ga v celoti potrjuje s
tem sklepom.
Skladno z določbo 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS,
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US,
102/15 in 7/18)), 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja (Uradni list RS, št. 24/16) v povezavi z drugim odstavkom točke 5.6. razpisne
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dokumentacije se Sklep o izboru izvajalcev programov mladinskega dela v letih 2020 in 202
objavi na spletni strani Urada RS za mladino.
V skladu s prvim odstavkom 25. člena ZJIMS, drugim in tretjim odstavkom 17.člena Pravilnika in
tretjim odstavkom točke 5.6. razpisne dokumentacije se bodo prijaviteljem, katerim je bilo
odobreno sofinanciranje programov mladinskega dela v okviru Javnega poziva za
sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021, vročile individualne odločbe o
upravičenosti do pridobitve finančnih sredstev in njihov obseg glede na izbrani program. Skupaj
z odločbo prejmejo tudi predlog pogodbe za sofinanciranje v podpis.
Prijavitelju, katerega prijava na Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v
letih 2020 in 2021 je bila zavrnjena, bo vročena individualna odločbe o odločitvi razpisovalca.
Pripravil:
Zvijezdan Mikić
Predsednik Izbirne komisije

Tin Kampl
Direktor Urada RS za mladino

Objaviti:
- na spletni strani Urada Republike Slovenije za mladino.
Vročiti:
- Arhiv, tu.
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