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Vprašanje: Pri VII. točki znotraj javnega poziva je potrebno napisati vire prihodkov, tudi s strani 
Urada za mladino. Zato me zanima na kakšen način izpolnim vire prihodkov s strani Urada za 
mladino, če še ni znano koliko sredstev bomo prejeli glede na ocenjevanji in podelitev točk s 
strani komisije? 
Odgovor: V prihodkovnem delu finančnega načrta programa vpišete pričakovani (želeni) prihodek s 
strani Urada RS za mladino, ki ne sme biti višji od 50% vrednosti programa. Ne pozabite, da se 
prijavljeni program po finančnih kriterijih ocenjuje tudi z vidika razdelanosti finančne strukture 
programa, narave virov sredstev z vidika trajnosti ter skladnosti vsebinskega in finančnega načrta. 

 
Vprašanje: V razpisu je zapisano, da ustrezne prostorske pogoje prijavitelj za programsko 
skupino Mladinskih centrov izkazuje z izpolnjenim prijavnim obrazcem iz katerega mora biti 
razvidno, da prijavitelj razpolaga z najmanj 150 m2 neto javno dostopnih prostorov za potrebe 
izvedbe programov mladinskega dela. Ali to pomeni da mora imeti prijavitelj prostor v uporabi 
izključno za dejavnost MC oz. ali je dovolj, da ima prijavitelj možnost souporabe ustreznega 
prostora. 
Odgovor: Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021 od 
prijaviteljev programov "Mladinski centri" zahteva izkazovanje razpolaganja z ustreznimi prostori za 
potrebe izvedbe programov mladinskega dela. Ti prostori morajo zajemati vsaj 150 m2 neto javno 
dostopnih notranjih površin med katere ne sodijo podporni oz. povezovalni prostori (hodniki, sanitarije, 
kurilnice...). Z vidika Javnega poziva je pomembno, da prijavitelj dejansko razpolaga z omenjenimi 
prostori za izvedbo prijavljenega programa mladinskega dela. To pomeni, da mora prijavitelj izkazovati 
pravno osnovo iz katere izhaja pravica do uporabe omenjenih prostorov. Prostori so tako lahko v lasti 
prijavitelja, solastništvu, najemu, uporabi ali souporabi.  
 
Vprašanje:  V našem mladinskem centru imamo in v toplejših mesecih za dogodke 
uporabljamo pokrito teraso (zlasti za družabne dogodke, koncerte itd.). To je zunanji 
prireditveni prostor, vendar se stika s hišo in je uporaben tudi v primeru dežja. Zanima me, ali 
bo ta štet kot zunanja ali kot notranja površina. 
Odgovor: Terasa ne more biti obravnavana, kot notranja površina. 
 
Vprašanje:  V razpisni dokumentaciji je zabeleženo, da se bo upoštevala površina notranjih 
prostorov, v razpredelnici pa je mogoče izbrati tudi zunanje površine (npr. zunanji športni 
prostori in igrišča) in se njihove površine prištevajo k skupni vsoti. Zato me zanima, ali naj 
zunanje površine, ki jih občasno uporabljamo za izvajanje programa (travnik) tudi vpišemo na 
seznam ali to ni smiselno?  
Odgovor: S prijavo na Javni poziv zbiramo tudi podatke o vseh prostorih in površinah, ki jih za 
izvajanje programov mladinskega dela uporabljajo mladinski centri zaradi vzpostavitve enovitega 
razvida razpoložljivih prostorov in površin s katerimi razpolagajo mladinski centri v Sloveniji. Površina 
zunanjih površin pa ne bo štela v predpisani minimum površin, ki ga zahtevajo merila za sofinanciranje 
programa Mladinski centri. 
 
Vprašanje:  V zvezi z razpisom vas prosim za razjasnitev naslednje zadeve, ki se tiče financ oz. 
ovrednotenja programa, saj ugotavljamo, da si več ljudi različno razlaga zadevo. 
-> Predlog programa mora biti ovrednotenem z min. 20.000 € in max. 150.000 €. 
Torej programa ovrednotenega recimo 160.000 € ne moremo prijaviti, ne glede na to koliko bi 
imeli sofinanciranja še iz drugih virom (poleg urada za mladino)? 
Odgovor: Predlog programa (prijavljeni program) mora biti ovrednoten z minimalno 20.000,00 EUR in 
maksimalno 150.000,00 EUR. Prijava programa, katere vrednost bo manjša od 20.000 EUR ali pa bo 
presegala 150.000 EUR na letni ravni bo zavržena, saj takšen program ne bo izpolnjeval enega od 
osnovnih pogojev. 
 
Vprašanje:  Ali lahko Javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju, kot dokazilo »fotokopija 
izpisa iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejša od 30 dni« predložijo spletni izpis s 
spletne strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). 
Odgovor: Da, kot izpis iz poslovnega registra šteje tudi spletni izpis s spletne stran www.ajpes.si in 
sicer iz Poslovnega registra Slovenije (ePRS) dostopen na povezavi https://www.ajpes.si/prs/. 
 

Vprašanje:  Imamo vprašanje na temo meril za vrednotenje podpornih programov Drugih 

nevladnih organizacij. Naše društvo ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem 

sektorju. Ali moramo kljub temu vseeno opisati aktivnosti za druge organizacije, ki so 

http://www.ajpes.si/
https://www.ajpes.si/prs/
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navedene na seznamu? Bi bilo tu primerno, da pišemo o povezovanju naših projektov pod 

okriljem društva? Te projekte kot društvena centrala tudi koordiniramo.  
Odgovor: Merilo št. 5 "Izvajanje podpornih programov za zagotavljanje razvoja mladinskega dela, 
mladinskega sektorja in mladinske politike v RS" znotraj Meril in kriterijev za dodelitev sredstev za 
programe "Druge nevladne organizacije, ki izvajajo program mladinskega dela" je kompleksno merilo 
z zahtevnimi selektivnimi kriteriji namenjenim pripoznavanju večjih dosežkov organizacij znotraj 
mladinskega sektorja. Torej uvrstitev na seznam organizacij, ki imajo status v javnem interesu v 
mladinskem sektorju še ne pomeni izpolnjevanje kriterijev iz merila št. 5. Ocenjevalci bodo podporne 
programe ocenjevali glede na kriterije: obseg podpornega programa, koordinacija podpornega 
programa, učinki podpornega programa na nacionalno in/ali mednarodno raven ter izvajanje podpore 
mladinskemu sektorju glede na cilje NPM. Podporni program je usmerjen navzven oziroma se vrednoti 
v odnosu do drugih organizacij v mladinskem sektorju z namenom nudenja podpore pri izvajanju 
njihovih programov. 
 
Vprašanje:  Ob pripravi vsebine za JP 2020-2021 se pojavlja vprašanje glede točke  »Doseganje 
vidnosti izvedenega programa mladinskega dela v obdobju 2018-2019 (mlad.si, 
lokalni/regionalni/nacionalni mediji)«. V naši organizaciji smo namreč izdajatelji spletne revije, 
ki je registrirana pri Ministrstvu za kulturo že več, kot 10 let in v katerem 11x letno objavimo v 
povprečju 15 prispevkov, poleg tega pa še 20+ na www.mlad.si ter na desetine radijskih in 
televizijskih prispevkov. Samo izpolnjevanje tabele bi tako pomenilo okrog 400 vpisov, brez 
upoštevanja vidnosti na socialnih omrežjih, kjer imamo objave na dnevnem nivoju. V smislu 
kriterijev razpisa in točkovanja me zanima, ali je pri kriteriju 3.1. kakršna koli dodana vrednost 
pri naštevanju več, kot 30 prispevkov? V kolikor ne, bomo navedli nekaj več, kot 30 objav z 
naslovi in datumi v želji doseganja največjega števila točk pri kriteriju. 

Odgovor: Merilo "Doseganje vidnosti izvedenega programa mladinskega dela v obdobju 2018-2019" 

prevedeva vrednotenje z 0 do 3 točkami pri čemer 3 točke prejmejo prijavljeni programi za katere 

prijavitelj izkaže, da je v letih 2018 in 2019 zagotovil 15 ali več upravičenih objav letno (na portalu 

www.mlad.si in/ali v lokalnih/regionalnih/nacionalnih medijih). Odločitev o tem koliko objav navesti v 

prijavi je v pristojnosti prijavitelja. Razpisovalec ne more in ne sme biti soudeležen pri sooblikovanju 

vlog prijaviteljev. Za vrednotenje prijav je zadolžena Izbirna komisija imenovana za potrebe javnega 

poziva zaradi česar na vprašanje kakršna naj bi bila dodana vrednost pri naštevanju več, kot 30 

prispevkov v okviru merila ne moremo odgovoriti. 
 
Vprašanje:  Kaj je treba vnašati v rubriko »Naziv objave« pri merilu »Vidnost in odmevnost 
prijavljenega programa«? 

Odgovor: V rubriko »Naziv objave« prijavitelj vnaša naslov objave v izbranem mediju (naslov članka, 

naslov oddaje). 
 
 
 
 

http://www.mlad.si/
http://www.mlad.si/

