
 

Vprašanja Info dan, 26. 1. 2022 

1. Kakšen procent udeležencev do 15 let in nad 30 let se lahko udeležuje naših 

programov? 

Za sofinanciranje programov po merilih javnega poziva so merodajni podatki o ciljni 

skupini mladih, kot jih opredeljuje prva alineja 3. člena ZJIMS:  »mladi« so mladostniki 

in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta. Delež 

ostalih udeležencev je za javni poziv zgolj informativne narave in ne vpliva na 

razdelitev sredstev. 

2. Kako lahko opredelimo online dogodke? Se lahko to opredeli v točki kraj in regija 

izvedbe? 

Drži, za aktivnosti, ki bodo potekale preko spleta, v tabeli aktivnosti pod točko 

Načrtovani program mladinskega dela v stolpec Kraj in regija izvajanja vpišete kraj in 

regijo, od koder se aktivnost izvaja ter dopišite, da se aktivnost odvija spletno. 

3. Zakaj lokalni mladinski sveti niso upravičeni do prijave? 

Eden od pogojev za prijavitelje na Javni poziv za sofinanciranje programov 

mladinskega dela je pridobitev statusa v javnem interesu v mladinskem sektorju 

skladno z 11. in 12. členom ZJIMS. 

Mladinski sveti lokalnih skupnosti status v javnem interesu v mladinskem sektorju 

pridobijo skladno z 9. členom ZJIMS, zato niso upravičeni do prijave. 

4. Kolikšen delež sredstev lahko porabimo za stroške dela (plače in kar sodi zraven)? 

Stroški dela (bruto plače, pogodbe o delu) v letih 2022 in 2023 lahko segajo do 50% 

vseh odhodkov programa. Temu ustrezno je prilagojena tudi tabela v vlogi, ki 

onemogoči nadaljevanje izpolnjevanja prijavnega obrazca v primeru, da stroški 

presegajo omejitev. 

Za leto 2021 v tabeli omejitev ne velja, saj je bila omejitev zaradi pandemije 

odpravljena. 

5. Ali lahko ena organizacija prijavi dva programa. Recimo program DNO in MC? 

Organizacija se na javni poziv lahko prijavi samo z enim programom. 

6. Kaj točno pomeni "podporni program za mladinsko" in "koordinacija podpornega 

programa" (točka VI. prijavnega obrazca pri DNO)? 

Podporni programi so dolgotrajnejši programi z velikim učinkom pri dvigu kakovosti 

mladinskega dela. Podprejo delovanje širšega spektra organizacij mladinskega 

sektorja z omogočanjem sodelovanja in povezovanja za dosego skupnih ciljev ter 

izmenjave dobrih praks med organizacijami. 

7. Druge NVO: Pred 2 leti so bile najvišje dotacije ok. 22.000 €, zdaj, ko je 30% več 

sredstev, pa je najvišja dotacija po simulaciji 23.000 €. Lahko razložite vzroke? (Matej 

Cepin, SA) 



Podrobneje je razdelitev sredstev opisana v točki 5.5. Način določanja deleža 

sofinanciranja, ki ga prejme posamezni prijavitelj razpisne dokumentacije. 

Najvišja vsota odobrenih sredstev v skupini DNO posamezni organizaciji na javnem 

pozivu v letih 2020-21 je znašala 22.625 EUR na letni ravni. Simulacija za leti 2022 in 

2023  je temeljila na izračunu vrednosti točke pri 33 uspešnih prijaviteljih v skupini DNO 

in skupnem številu njihovih točk 1815. Najvišja možna odobrena sredstva na osnovi 

teh podatkov znašajo 23.475,00 EUR na letni ravni. 

Končni parametri izračuna vrednosti točke in s tem dejanskih deležev sofinanciranja 

posameznih programov pa bodo v skladu z razpisno dokumentacijo znani ob koncu 

ocenjevanja.  

8. V finančnem delu obrazca se morajo odhodki ujemati s prihodki. Kaj naredimo, če 

se v letu 2021 niso ujemali? 

Odhodki in dohodki se morajo v poročilu in vlogi v vseh letih ujemati. Vaše poročilo je 

v primeru neujemanja zavrnjeno in ga morate ustrezno dopolniti. 

9. DNO: Prosim za dodatno pojasnilo delovanja v večih regijah. Poleg tega: ali se npr 

šteje tu delovanje študentskih organizacij znotraj 1 regije? In ali štejejo aktivnosti na 

zoomu? 

Za potrebe tega javnega poziva in za razumevanje pogoja teritorialnega principa 

oziroma teritorialne pokritosti velja vzorec razdelitve Republike Slovenije na statistične 

regije.  

Eden od pogojev za prijavo na javni poziv v skupini DNO je Izpolnjena Tabela 1 pod 

točko III a) Načrtovani program mladinskega dela in točka III f) Koordinacija programa 

na nacionalnem nivoju prijavnega obrazca za skupino DNO, iz katerih mora biti 

razvidno, da prijavitelj program izvaja v vsaj šestih statističnih regijah, v vsaki regiji pa 

mora biti vključenih vsaj 15 udeležencev. 

Zgolj spletna aktivnost kljub širšemu pokrivanju regij ne zagotavlja izpolnjevanja 

omenjenega pogoja.  

10. Pri DNO je v razpisu za leti 20 in 21 Podporni program organizacij postal del 

rednega točkovanja in tako pričakovana dejavnost organizacij. Glede na predstavitev 

razpisa 22 in 23 izgleda, da bo tako ostalo - podpornim programom je namreč 

namenjena četrtina točk, kar verjetno pomeni nujnost DNO za razvoj podpornih 

programov? 

V javnem pozivu v letih 2022 in 2023 je omenjeno merilo lahko ocenjeno z najvišjim 

možnim številom točk 18 od skupno 71 možnih. O nujnosti razvoja podpornih 

programov za skupino DNO v prihodnjih javnih pozivih pa v tem trenutku težko podam 

kakršno koli informacijo. 

11. Ali moramo mladinski centri priložiti nek ločen seznam naših prostorov (ali je dovolj 

ta, ki je že del obrazca)? 



Za preverjanje pogoja o ustreznosti prostorov zadošča pravilno izpolnjena Tabela 1 

pod točko II a) Velikost prostorov mladinskega centra, posebnih seznamov ni potrebno 

prilagati.  

12. Ali mora biti podpis na dokumentih fizičen ali je lahko elektronski? 

Podpis na dokumentih je lahko elektronski z ustreznim kvalificiranim digitalnim 

potrdilom. Novost letošnjega poziva v primeru uspešne prijave je sicer zahtevan 

elektronski podpis pogodbe na zgoraj omenjeni način. 

13. Doprinos mladinskemu sektorju - izobraževanja in publikacije so lahko tudi 

spletna? Je določeno število, obseg? 

Tako izobraževanja kot publikacije so lahko spletna. V primeru spletnih publikacij 

navedite delujočo spletno povezavo do publikacije. Obseg publikacij ni določen, za 

pridobitev točke pa mora prijavitelj v letu 2021 imeti izdano vsaj eno publikacijo in 

izvedeno vsaj eno izobraževanje, ki ni bilo interne narave. 

14. Ali lahko pod uporabo orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin in kompetenc 

posameznika, vpišemo svoj program, ki je veljaven v lokalnem okolju in spodbuja 

mlade k prostovoljnim aktivnostim in se ob koncu programa podeli priznanje na podlagi 

vodenja dnevnikov posameznika? Hvala. 

Spodbujamo uporabo vsakršnega orodja, pomembno pa je, da opišete katere podatke 

z njim beležite in na kakšen način lahko na podlagi podatkov izvedete analizo in 

evalvacijo izvedenih aktivnosti. 

Vprašanja, prispela po e-pošti pred in po Info dnevu do 27. 1. 2022: 

Ustanova pohorski bataljon 

15. V razpisni dokumentaciji zasledimo le skupno okvirno vrednost razpoložljivih 

sredstev za javni poziv za leti 2022 in 2023 (3.830.000,00 EUR) ne pa tudi razdelitve 

med štiri skupine upravičencev. Kakšna je porazdelitev sredstev med te 4 skupine 

upravičencev? 

 



16. Ali med izobraževanja mladinskih delavcev lahko štejemo tudi lastna/notranja 

izobraževanja? 

Med izobraževanji lahko navajate tudi interna izobraževanja, za uspešno izpolnjen 
kriterij pa morate navesti vsaj tri izobraževanja/usposabljanja, od katerih sta bili vsaj 
dve zunanji in se jih je udeležil vsaj en mladinski delavec iz organizacije. 
 
Katoliška mladina 
 
17. Sodimo v Druge nevladne organizacije, zanima me glede sklenjenih partnerstev z 
drugimi organizacijami v javnem interesu. Koliko je priporočljivo št. sklenjenih 
partnerstev in kakšne formalne dogovore morata to partnerstvo obsegati? So 
definirana kakšna priporočila, kriteriji? 
 
Pri merilu 1.3. Sodelovanje z drugimi organizacijami s statusom v javnem interesu v 
mladinskem sektorju formaliziranje dogovorov ni potrebno, prav tako formalna določila 
glede tega ne obstajajo. Namen merila je spodbujanje sodelovanja in povezovanja 
med seboj ter izmenjevanje dobrih praks. Če imate s sodelujočimi organizacijami 
sklenjene dogovore, pa to seveda lahko tudi vpišete v vlogo. 
 
18. Glede delovanja Druge nevladne organizacije v različnih regijah to pomeni, da 
mora organizacija imeti formalne enote ali zadošča izvajanje vsebin programa po 
celotni Sloveniji? 
Zadošča izvajanje vsebin programa v zadostnem številu regij v Sloveniji. 

Pekarna Magdalenske mreže 

19. Na področju MC, se zdi, da se je povečalo število meril (in posledično možnost 
dobiti večje število točk), pri katerih so v izraziti prednosti javni zavodi. Poleg velikosti 
prostorov, namestitev, koordinacija programov na lokalnem, regionalnem in 
mednarodnem nivoju, sodelovanja v mednarodnih strukturah (Europlatforma, znak 
kakovosti Sveta Evrope itd.)  Ali je iz tega mogoče sklepati, da se URSM nagiba v smer 
večje centralizacije mladinskega dela, oziroma (v bližnji prihodnosti) enačenja statusa 
mladinskega centra izključno javnimi zavodi? 
 
Merila o velikosti prostorov in namestitev v predmetnem javnem pozivu ni, pri ostalih 
merilih, ki jih navajate, pa ni razbrati vpliva pravnoorganizacijske oblike organizacije. 
 
Urad RS za mladino se osredotoča na kakovost izvedbe programov mladinskega dela, 
zaveda se raznolikosti vseh organizacij sektorja in v skladu s tem namerava delovati 
tudi v prihodnje. 
 
20. Ali lahko pojasnite vzroke za uvedbo kategorije in merila supervizije za mladinske 

delavce_ke? 

Poleg tega, da spodbujamo dvig kakovosti mladinskega dela tudi s spodbujanjem 

usposobljenosti mladinskih delavcev, stanje v sektorju kaže, da so mladinski delavci 

deležni velikih obremenitev, še posebej v povezavi s situacijo zadnjih dveh let. 

Ustrezno vodena supervizija je namenjena opolnomočenju mladinskih delavcev in 

refleksiji njihovega dela. Omogoča jim, da se lažje soočijo s težjimi situacijami pri 

svojem delu in ustrezno pomagajo mladim v primeru različnih stisk. 



Zveza Škis 

21. Pojasnite kako naj vrednotimo prostovoljno delo in npr. kako naj vrednotimo 

nagrado za opravljeno prostovoljno delo. 

Prostovoljno delo urejata Zakon o prostovoljstvu (ZProst) in Pravilnik o področjih 

prostovoljskega dela in vpisniku, v katerih lahko najdete omenjene podatke. 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5532
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10787
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10787

