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Številka: 6003-1/2021/16
Datum: 6. 9. 2021 

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. 11/11 – uradno 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 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),  4. in 18. člena Zakona  o  samoupravn ih  
narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94 in 71/17 – ZFO-1C), Zakon o ratifikaciji 
sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski 
in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, 
št. 6/93),Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021) (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) ter 11. do 
18. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list 
RS, št. 47/11), Sklepa o začetku postopka za dodelitev sredstev za sofinanciranje mladinskih 
programov ali programov za mlade na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske 
skupnosti v letu 2021, št. dok. 6003-1/2021/1 z dne 29. 06. 2021,   Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, objavlja 
naslednji 

S K L E P 

o izboru izvajalca javnega razpisa za sofinanciranje mladinskega programa ali programa 
za mlade na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti v letu 2021

1. Prijavi prijavitelja, Pomursko madžarsko mladinsko društvo - Muravidéki Magyar Ifjúsági 
Szervezet, Glavna ulica 124, 9220 Lendava, ki ga zastopa Teodor Varga, ki izpolnjuje 
pogoje predmetnega javnega poziva, se ugodi in se mu dodelijo sredstva za sofinanciranje 
mladinskega programa ali programa za mlade na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone 
madžarske skupnosti v letu 2021.

2. Ta sklep o izboru izvajalca je informacija javnega značaja in bo objavljen na spletnih 
straneh razpisovalca.

3. Prijavitelju, ki je pridobil 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. 
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O b r a z l o ž i t e v :

Urad Republike Slovenije za mladino (v nadaljevanju: Urad) je dne 9. 7. 2021 objavil javni 
razpis za sofinanciranje mladinskega programa ali programa za mlade na območju, kjer živijo 
pripadniki avtohtone madžarske skupnosti v letu 2021 (Uradni list RS, št. 108/21; v 
nadaljevanju: Javni razpis).

V skladu s četrtim odstavkom 21. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju 
(Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: 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 sofinanciranje mladinskega 
programa ali programa za mlade na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske 
skupnosti v letu 2021 št. dok. 6003-1/2021/1 z dne 29. 6. 2021 je bila s Sklepom o imenovanju 
izbirne komisije št. dok. 6003-1/2021/7 z dne 13. 8. 2021 imenovana izbirna komisija v sestavi 
Nataša Lombergar -predsednica komisije, Andraž Zgonc - član in Igor Jesih - član (v 
nadaljevanju: komisija), ki je bila zadolžena za ocenjevanje prijav za dodelitev sredstev 
upravičencem iz javnega razpisa za sofinanciranje mladinskega programa ali programa za 
mlade na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti v letu 2021. Komisija je 
bila pri svojem delu zavezana se ravnati v skladu z določbami 7. odstavka 21., 22. in 23. člena 
ZJIMS ter 2. odstavka 13., 14., 16., 17. in 18. člena Pravilnika. 

Komisija  je dne 16. 8. 2021, št. dok. 6003-1/2021/9 izvedla odpiranje prispelih prijav. Na javni 
razpis je prispela samo ena prijava, in sicer prijavitelja Pomursko madžarsko mladinsko društvo 
- Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet, Glavna ulica 124, 9220 Lendava. Komisija je ugotovila, 
da je bila prijava pravočasna in pravilno odpremljena – v zaprti ovojnici in pravilno označena. 
Komisija je odprla pošiljko in ugotovila, da je prijavnica izpolnjena v celoti, podpisana in 
ožigosana. Izbirna komisija je ugotovila, da je prijava formalno popolna in je nadalje preverila 
dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogojev, ki jih je prijavitelj priložil prijavnici. Iz priloženih 
dokazil je bilo razvidno, da prijavitelj izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa, tako da se je izbirna 
komisija odločila, da bo nadaljevala z ocenjevanjem prijavnice po merilih za vrednotenje 
prijavljenega programa. 

Komisija je dne 17. 8. 2021, št. dok. 6003-1/2021/10 v okviru ocenjevanje prijave ugotovila, da 
se pri finančni konstrukciji prijave prihodki in odhodki ne ujemajo, zato se je komisija odločila, da 
bo prijavitelja pozvala k pojasnilu finančne konstrukcije. Komisija se je tudi odločila, da bo 
nadaljevala z ocenjevanjem prijave, ko oz. če bo prejela pojasnilo vlagatelja glede finančne 
konstrukcije. 

Dne, 18. 8. 2021, št. dok. 6003-1/2021/11, je bil prijavitelju posredovan dopis k pojasnilu 
finančne konstrukcije.  Prijavitelj je posredoval pojasnilo dne 30. 8. 2021, št. dok. 6003-
1/2021/12.

Komisija je dne 31. 8. 2021, št. dok. 6003-1/2021/13, ugotovila, da je bilo pošiljka prijavitelja 
posredovana pravočasno in da je bila pošiljko pravilno odpremljena. Komisija je preučila 
pojasnilo in ugotovila, da je ustrezno ter se tako zaključi z ocenjevanjem vloge.

Komisija je dne 1. 9. 2021, št dok. 6003-1/2021/14, prosila za mnenje v zvezi s pravnim 
tolmačenjem pojasnila, ki ga je posredoval prijavitelj. Pravnica Urada RS za mladino, Sabina 
Rajgelj, je pregledala pojasnilo in podala mnenje, in sicer, da iz same vsebine dokumenta 
izhaja, da se pojasnilo ne more šteti kot dopolnitve vloge. Komisija je to obrazložitev sprejela in 
se odločila, da je ocenjevanje vloge zaključeno. 
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Komisija je sprejela skupno oceno, št. dok. 6003-1/2021/15, in sicer je prijava prijavitelja 
ocenjena s 39 točkami od 44. Za dodelitev sredstev je bilo potrebno doseči najmanj 50% 
možnih točk. Komisija je ugotovila, da je prijavitelj dosegel zadostno število točk na podlagi 
katerih je upravičen do dodelitve sredstev iz javnega razpisa. Ker se je na razpis prijavil samo 
en prijavitelj, se Pomursko madžarskemu mladinskemu društvu - Muravidéki Magyar Ifjúsági 
Szervezet, Glavna ulica 124, 9220 Lendava, dodelijo sredstva javnega razpisa. Zato je 
odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka.

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 dokumentacije se 
Sklep o izboru izvajalca mladinskega programa ali programa za mlade na območju, kjer živijo 
pripadniki avtohtone madžarske skupnosti v letu 2021 objavi na spletni strani Urada RS za 
mladino. Zato je odločeno tako kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

V skladu s prvim odstavkom 25. člena ZJIMS, drugim in tretjim odstavkom 17.člena Pravilnika in 
tretjim odstavkom točke 5.6. razpisne dokumentacije se bo prijavitelju, ki je pridobil pravico do 
sofinanciranja mladinskega programa ali programa za mlade na območju, kjer živijo pripadniki 
avtohtone madžarske skupnosti v letu 2021, vročila individualna odločba o upravičenosti do 
pridobitve finančnih sredstev in njihov obseg glede na izbrani program. Skupaj z odločbo prejme 
udi predlog pogodbe za sofinanciranje v podpis. Zato je odločeno tako kot izhaja iz 3. točke 
izreka tega sklepa.

Pripravila: 

Sabina Rajgelj
Podsekretarka   

mag. Dolores Kores
Direktorica 

                                                                                                

Objaviti: 
- na spletni strani Urada Republike Slovenije za mladino.

Vročiti: 
- Arhiv, tu.
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