
Na podlagi 12. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno 
preživljanje prostega časa mladih (Uradni list RS, št. 77/09 in naslednji) Javni zavod Mladi 
zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih objavlja 
 

POVABILO K SODELOVANJU 
PRI PROGRAMU JAVNEGA ZAVODA MLADI ZMAJI  

V LETU 2018 - 2 
 

I. ORGANIZATOR POVABILA K SODELOVANJU  
Javni zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih (v 
nadaljevanju javni zavod), Resljeva 18, 1000 Ljubljana vabi k sodelovanju vse zainteresirane 
k oblikovanju in izvedbi programa javnega zavoda v letu 2018.  
 
Vse dodatne informacije o povabilu k sodelovanju, javnem zavodu in njegovih enotah, o 
samem namenu in viziji tega sodelovanja, so dostopne na spodnjih kontaktih :
 
ČMC BEŽIGRAD 
Urša Kaplan 051/659-025 
Maja Majcen 051/659-029 
mailto:cmcbezigrad@mladizmaji.si 
 
ČMC ČRNUČE 
Aleš Susman 051/659-026 
Mateja Maver 051/659-028 

mailto: cmccrnuce@mladizmaji.si 

 
 
ČMC ŠIŠKA  
Katarina Matić 051/659-027 
Alen Kraševec 051/659-030 
mailto:cmcsiska@mladizmaji.si 
 
ČMC ZALOG   
Doris Novak 051/659-023 
Marko Taljan 051/659-024 
mailto:cmczalog@mladizmaji.si 

 
Preko telefona so kontaktne osebe za posredovanje informacij dosegljive:  

15.1.2018 11.00-13.00 ure  

16.1.2018 11.00-13.00 ure 

22.1.2018 11.00-13.00 ure 

23.1.2018 11.00-13.00 ure 

25.1.2018 11.00-13.00 ure 

  
Dne 19.1.2018, od 10.00 do 12.00 ure, poteka predstavitev javnega povabila, na katerem 
bomo odgovarjali na vsa vprašanja zainteresiranih. 
 

II. NAMEN POVABILA K SODELOVANJU   
 
Javni zavod želi mladim iz območja Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL) zagotoviti 
možnosti razvoja in podpore na poti do njihove samostojnosti. Zagotoviti želi program, 
aktivnosti in dodatne priložnosti za aktivno participacijo mladih, ob tem pa vabi vse tiste, ki 
lahko k uresničitvi namena (so)prispevajo, da k realizaciji tega pristopijo v okviru povabila k 
sodelovanju.  
 
V okviru povabila k sodelovanju bo javni zavod preveril elemente in vsebino predlaganega 
programa prijavitelja, ga ocenil in tistega, ki bo uspešen, povabil k sodelovanju in oblikovanju 
skupnega programa javnega zavoda v letu 2018.  
 
Cilj programa javnega zavoda je mladim obiskovalcem Četrtnih mladinskih centrov v Mestni 
občini Ljubljana ponuditi možnost kakovostnega in varnega preživljanja prostega časa s 
spodbujanjem vseživljenjskega učenja in aktivnega državljanstva ter krepitve lastnosti, ki 
mlade spremljajo na poti oziroma po poti samostojnosti in neodvisnosti.  
 
 

mailto:cmcbezigrad@mladizmaji.si
mailto:cmccrnuce@mladizmaji.si
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mailto:cmczalog@mladizmaji.si


III. POTEK POVABILA K SODELOVANJU   

12.1.2018 Objava Povabila k sodelovanju na spletni strani javnega zavoda  

18.1.2018  
do 19.00 ure  

Prijava na predstavitev povabila k sodelovanju preko elektronskega 
naslova: mailto:info@mladizmaji.si 

19.1.2018 
od 10.00 ure 
do 12.00 ure 

Predstavitev povabila k sodelovanju in odgovarjanje na vprašanja 
zainteresiranih prijaviteljev, v Četrtnem mladinskem Bežigrad, Vojkova 
73 

26.1.2018 

Rok za oddajo vloge  
Za pravočasno se šteje vloga, ki je oddana priporočeno s povratnico 
zadnji dan na pošti, ali ki jo prijavitelj osebno vroči na sedežu javnega 
zavoda zadnji dan do 15.00 ure. 

 
Posamezna vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali vročena na sedežu javnega 
zavoda v zaprti ovojnici in z obveznim pripisom: 
 
»Ne odpiraj – vloga na Povabilo k sodelovanju pri programu Javnega zavoda Mladi zmaji 
v letu 2018 - 2«  
 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naziv in naslov prijavitelja. V primeru, 
da prijavitelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti. V primeru, da 
prijavitelj vloži več kot dve vlogi, bo tretja in vsaka naslednja zaprta vrnjena na naslov 
prijavitelja. V primeru prejema nepravilno izpolnjene ovojnice, bo slednja vrnjena pošiljatelju 
na naslov, naveden na ovojnici. Če naslov prijavitelja ne bo razviden, bo neodprta ovojnica 
ostala v hrambi javnega zavoda do dneva podpisa vseh pogodb na podlagi predmetnega 
javnega povabil k sodelovanju, potem pa bo uničena.  
 

1.2.2018- 
2.2.2018  

Odpiranje vlog prijaviteljev in pozivi na dopolnitev 
Odpiranje vlog ni javno. Na odpiranju vlog komisija preveri 
pravočasnost in formalno popolnost vloge.  

15.2.2018 Odločitev o izbiri prijaviteljev  

21.2.2018 Sklepanje pogodb o sodelovanju pri programu  

 
VLOGA PRIJAVITELJA SE ZAVRŽE v naslednjih primerih:  

1. Vlogo vloži neupravičeni prijavitelj.  
2. Vloga je prepozna.  
3. Vloga tudi po pozivu javnega zavoda ne vsebuje vseh obrazcev, kot jih zahteva 

povabilo k sodelovanju.  
4. Vloga, ki je oddana na drugih obrazcih ali v drugačni vsebini, kot jo je določil javni 

zavod v povabilu k sodelovanju ali kadar prijavitelj kakorkoli spreminja obrazce, ki jih 
je pripravil javni zavod.  

5. Kuverta vloge ni pripravljena skladno z določili povabila k sodelovanju.  
6. Če prijavitelj en program umesti v dva ali tri sklope.  
7. Če prijavitelj program umesti v očitno neustrezen sklop. 
8. Če prijavitelj prijavi večje število programov, kot je dovoljeno v povabilu k sodelovanju.  
9. Prijavitelj vloži tri ali več vlog.  

 
VLOGA PRIJAVITELJA SE ZAVRNE v naslednjih primerih:  

1. Prijavitelj ne izpolnjuje osnovnih pogojev za sodelovanje z javnim zavodom skladno z 
besedilom javnega povabila.  

2. Vloga je ocenjena s seštevkom 50 točk ali manj.  
3. Finančni načrt prijavitelja je pripravljen v nasprotju z navodili tega javnega povabila. 
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POPOLNA JE VLOGA, ki jo sestavljajo naslednji pravilno in v celoti izpolnjeni, podpisani in 
žigosani obrazci: 
 

ZŠ OBRAZEC  OZNAKA OPIS  Priloženo 

1 Vloga prijavitelja  OBR-1 izpolnjen, podpisan in 
žigosan  

da/ne  

2 Načrt prijavljenega 
programa 

OBR-2 izpolnjen, podpisan in 
žigosan 

da/ne  

3 Izjava o izpolnjevanju 
osnovnih pogojev  

OBR-3 izpolnjen, podpisan in 
žigosan 

da/ne 

4 Potrdilo o 
nekaznovanosti  

Priloga 1  izdano s strani Ministrstva 
za pravosodje - najkasneje 
30 dni pred dnevom objave 
povabila k sodelovanju  

da/ne  

5 Izjava o odbitnem 
deležu DDV 

OBR-4 izpolnjen, podpisan in 
žigosan 

da/ne  

6 Izjava o sprejemanju 
vseh določil pogodbe o 
sodelovanju pri 
programu 

OBR-5 izpolnjen, podpisan in 
žigosan 

da/ne  

7 Potrdilo o ogledu ČMC-
ja1 

OBR-6 izpolnjen, podpisan in 
žigosan 

da/ne  

 
V primeru, da prijavitelj ne uporablja žiga, slednje navede pri prvi vlogi ali priloži lastno izjavo.  
 
IV. UPRAVIČENI PRIJAVITELJI  

Na povabilo k sodelovanju pri programu Javnega zavoda Mladi zmaji v letu 2018 - 2 se lahko 
prijavijo pravne osebe, razen pravne osebe javnega prava (npr. javni zavod, javni sklad, javno 
podjetje), in fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki jo bodo v okviru sodelovanja pri 
programu javnega zavoda izvajale na podlagi sklenjene pogodbe o sodelovanju pri programu. 
 
Vsebina programa prijavitelja mora za javni zavod predstavljati doprinos oziroma dodano 
vrednost sicer pripravljenega in objavljenega programa javnega zavoda.  
 

V. OSNOVNI POGOJI  
Vloga prijavitelja, ki ne izkaže izpolnjevanja osnovnih pogojev povabila k sodelovanju, se 
zavrne.  

a. Sredstva za izvedbo prijavljenega programa 
Prijavitelj ne more kandidirati za sodelovanje pri programu javnega zavoda, če je za isti 
program že pridobil druga javna (občinska ali državna) sredstva. Dvojno sofinanciranje 
projekta ni dovoljeno.  
 
V primeru, da javni zavod ugotovi neizpolnjevanje tega pogoja, vlogo prijavitelja zavrne, 
če pa do tega pride v času sodelovanja pri programu, pa zahteva povračilo vseh 
izplačanih sredstev prijavitelju, in sicer z zakonskimi zamudnimi obrestim od dneva 
izplačila prijavitelju do dneva vračila. 
 

b. Nekaznovanost  
Prijavitelj, njegov zakoniti zastopnik oziroma njegova odgovorna oseba ter izvajalec 
prijavljenega programa ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj zoper spolno 
nedotakljivost in kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke.  

                                                      
1 Potrdila o ogledu ČMC-ja ni potrebno priložiti prijavitelju, ki je v ČMC-ju, za katerega oddaja vlogo, v letu 2017 izvajal aktivnost 
ali program.  



 
Izpolnjevanje pogoja se izkazuje s potrdilom o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za 
pravosodje. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni, šteto od dneva objave povabila k 
sodelovanju. 
 
Vlogo za pridobitev potrdila o nekaznovanosti najdete na spletni strani Ministrstva za 
pravosodje: Potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe.2 
(http://www.mp.gov.si/si/obrazci_evidence_mnenja_storitve/potrdila_in_obrazci/). 
 
Če prijavitelj pogoja nekaznovanosti ne izpolnjuje, se njegova vloga zavrne.  
 

c. Poznavanje ČMC-ja, za katerega prijavlja program 
Prijavitelj mora pred oddajo vloge na povabilo k sodelovanju opraviti ogled ČMC-ja, za 
katerega prijavlja program. Ogled mora opraviti zakoniti zastopnik prijavitelja ali odgovorna 
oseba prijavitelja ali tista oseba, ki bo za prijavitelja dejansko izvedla prijavljeni program. 
Potrdilo o opravljenem ogledu je obvezna priloga vloge na povabilo k sodelovanju. 
 
Izjema so tisti prijavitelji, ki so v letu 2017 v ČMC-ju, za katerega prijavljajo program, za javni 
zavod že izvajali dejavnosti, aktivnosti oziroma program. 
 
Če prijavitelj poznavanje ČMC-ja ne izkaže na nobenega od navedenih in opisanih 
načinov, se njegova vloga zavrne, saj s tem ne izpolnjuje osnovnih pogojev za 
sodelovanje z javnim zavodom. 
 

d. Varnost  
Skozi vlogo mora prijavitelj z gotovostjo izkazati zadostno organizacijo in skrb oziroma 
zagotovilo za varnost izvedbe prijavljenega programa. 
 
Če javni zavod oceni, da prijavitelj pogoja ne izpolnjuje, se njegova vloga zavrne. 
 

e. Plačljivosti udeležencev programa  
Udeležba na aktivnosti ali dejavnosti v okviru sodelovanja pri programu z javnim zavodom 
mora biti za vsakega udeleženca brezplačna.  
 
Izjema je izvedba počitniškega programa (SKLOP B), pri katerem se upoštevajo notranji akti 
javnega zavoda, ki določajo pravila za določanje cene oziroma prispevka udeleženca ali 
njegovega starša ali skrbnika. Prijavitelj z oddajo vloge za izvedbo počitniškega programa 
izjavlja, da soglaša z načinom določanja cene in obračunavanjem skladno z določili notranjega 
akta javnega zavoda. Notranji akt, ki opisuje postopek in način določanja (so)prispevka 
udeleženca ali njegovega starša ali skrbnika, lahko zainteresirani prijavitelj prejme na 
elektronski naslov, ki ga navede v svoji prošnji. Prošnja, ki je podpisana in žigosana, se pošlje 
v elektronski obliki na naslov info@mladizmaji.si najkasneje dne 24.1.2018 do 12.00 ure.  
 
Prijavitelj, ki bo za aktivnosti in dejavnosti v sodelovanju pri programu z javnim 
zavodom samostojno in avtonomno določal ceno (so)prispevka, bo prejel sklep javnega 
zavoda o zavrnitvi vloge. 
 

f. Področje izvajanja programa  
Prijavljeni programi prijavitelja naj se nanašajo na spodnja vsebinska področja: 

I. film in/ali fotografija, 
II. gledališče in/ali cirkuška delavnica, 

III. striparska in/ali grafitarska delavnica, 
IV. oblikovanje in vizualne komunikacije, 

                                                      
2 VLOGA MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE 
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V. ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost, 
VI. glasba in/ali ples, 

VII. oblikovanje in izdelava malih uporabnih predmetov, ročne spretnosti,  
VIII. nega telesa in ličenje, 
IX. športne aktivnosti na prostem in/ali v dvorani, 
X. pogovorne aktivnosti/delavnice, 
XI. izleti in tabori, 

XII. ekologija, 
XIII. igre, 
XIV. tehnične delavnice, 
XV. potopisna predavanja, 
XVI. računalniški tečaji, 

XVII. kuhanje in gospodinjska opravila, 
 
z namenom spodbujanja razvoja vseživljenjskih veščin, krepitve aktivnega in odgovornega 
državljanstva ter ozaveščanja mladih obiskovalcev ČMC-jev o naslednjih področjih: 
VII. nenasilje, 
VIII. solidarnost do drugih, 
IX. družbeno angažirano delovanje, 
X. socialno odgovorno delovanje, 
XI. sprejemanje drugačnosti, 

XII. medkulturno učenje, 
XIII. preprečevanje diskriminacije, 
XIV. usposabljanje za prostovoljno delo,  
XV. samostojno odločanje, 
XVI. zdrav način življenja. 
 
Če se vloga prijavitelja ne more umestiti pod nobeno od navedenih področij, se vloga 
zavrne.  
 

g. Časovna izvedba programa 
Prijavitelj lahko načrtuje izvedbo prijavljenega programa v obdobju od sklenitve pogodbe o 
sodelovanju pri programu do 31.12.2018. Predviden časovni okvir izvedbe programa prijavitelj 
predstavi v OBR-2 - Načrt programa. 
 
Program se mora izvajati v prostorih ČMC-ja ali njegovi bližnji okolici, za katero je prijavitelj 
pripravil vlogo za izvedbo programa ali na ravni javnega zavoda. Izvajanje programa izven 
prostorov ČMC-ja mora prijavitelj v svoji vlogi obrazložiti. V tem primeru je prijavitelj tisti, ki je 
dolžan zagotoviti vse ustrezne in potrebne prijave in dovoljenja za zakonito, kakovostno, 
strokovno in varno izvedbo programa. Po potrebi mora zagotoviti tudi nezgodno ali drugo 
zavarovanje za udeležence.  
 
Če se program izvaja izven navedenega obdobja, se vloga zavrne.  
 

h. Odgovorna oseba prijavitelja za izvedbo programa  
Prijavitelj v svoji vlogi določi odgovorno osebo za izvedbo programa v sodelovanju z javnim 
zavodom. Ta oseba se lahko izjemoma, le iz objektivnih okoliščin, spremeni v času od oddaje 
vloge do zaključka programa. V tem primeru mora prijavitelj priložiti pisno prošnjo za 
zamenjavo odgovorne osebe z obrazložitvijo razloga, ki je povzročil spremembo odgovorne 
osebe. Vlogi mora prijavitelj priložiti potrdilo o nekaznovanosti nove odgovorne osebe, ki ne 
sme biti starejše od 30 dni od dneva vložitve prošnje za zamenjavo odgovorne osebe. Nova 
odgovorna oseba lahko izvaja program po prejemu pisnega soglasja javnega zavoda k 
predlagani zamenjavi. 
 
V primeru, da prijavitelj v vlogi ne navede odgovorne osebe, se njegova vloga zavrne.  



 
i. Oprema za izvedbo programa  

Prijavitelj mora sam zagotoviti tehnično, programsko in drugo opremo, ki je potrebna za 
izvedbo prijavljenega programa. Oprema, ki jo prijavitelj nakupi za izvedbo programa, po 
zaključku programa ostane v lasti in uporabi javnega zavoda. 
 
Javni zavod ima v posameznih ČMC-jih opremo, ki je na voljo za izvajanje različnih programov, 
katero lahko uporabi tudi prijavitelj. Seznam opreme je naveden spodaj:  
 

ČMC  Opis opreme  

ČMC Zalog o prenosni računalnik,  
o fiksen projektor,   
o fiksno ozvočenje,  
o stena z ogledali za športne vadbe,  
o 8x steper,  
o 8x telovadna podloga,  
o ročke za vadbo,  
o lestvenik,  
o klop z utežmi,  
o večnamenska fitnes naprava,  
o žar,  
o stepalnik,  
o palični mešalnik,  
o indukcijska grelna plošča,  
o kuhinjska pečica,  
o hladilnik,  
o namizni nogomet.  

ČMC Črnuče  TEHNIKA: 
o mini glasbeni stolp, 
o TV sprejemnik, 
o LCD projektor, 
o stacionarni računalnik, 
o prenosni računalnik, 
o glasbeni studio z 48 kanalno mešalno mizo, studijskimi zvočniki, 

pripadajočimi mikrofoni, opremo in računalnikom za produkcijo zvoka, 
o ozvočenje Yamaha z dvema aktivnima zvočnikoma in tremi sub-

wooferji, 
o 8 kanalna mešalna miza Behringer z USB priklopom (prenosno, na 

voljo vsem ČMCjem), 
o 2 aktivna zvočnika Behringer (s stojali) (prenosno, na voljo vsem 

ČMCjem), 
o 2 mikrofona (prenosno, na voljo vsem ČMCjem). 
 
KUHINJA: 
o električni grelni plošči, 
o električni žar,  
o kombinirana kuhinjska pečica,  
o stepalnik, 
o palični mešalnik, 
o hladilnik, 
o zamrzovalnik. 
 
ŠPORT: 
o mini goli, 
o miza za namizni tenis. 



ČMC Bežigrad  o mini glasbeni stolp s CD predvajalnikom, 
o LCD projektor, 
o stacionarni računalnik, 
o prenosni računalnik, 
o računalniški zvočniki, 
o električne grelne plošče, 
o stepalnik (kuhinjski mešalnik) 
o palični mešalnik, 
o kuhinjska pečica (ena velika stacionarna in dve manjši prenosni), 
o električne klaviature (2x), 
o akustična kitara (2x), 
o hladilnik z zamrzovalnikom, 
o aparat za peko kruha. 

ČMC Šiška  o mini glasbeni stolp, 
o 3x stacionarni računalnik, 1X računalniški zvočniki, 
o prenosni računalnik, 
o 2 Phillips mikrofona, Western digital prenosni disk 1 Tb, 
o električna grelna plošča in pečica, 
o TV sprejemnik, 
o DVD predvajalnik, 
o stepalnik,  
o palični mešalnik, 
o mikrovalovna pečica,  
o hladilnik in skrinja, 
o Senheiser on-ear slušalke, 
o Playstation 4. 

 
VI. SKLOPI POVABILA K SODELOVANJU   

Prijavitelj lahko program umesti v enega izmed spodnjih sklopov. Prijavitelj pri navedbi 
posameznega programa izbere le enega izmed navedenih sklopov, ki je vsebinsko najbolj 
primeren oziroma ustrezen. V primeru, da prijavitelj izbere sklop, v katerega prijavljenih 
program očitno ne spada, se njegova prijava zavrne. Vloga se prav tako zavrne v primeru, da 
prijavitelj označi več kot en sklop.  
 
SKLOP A: DOGODKI 
Dogodek je samostojna aktivnost prijavitelja, ki se izvede enkratno ali večkratno vendar tako, 
da poteka strnjeno v določenem času (v trajanju najmanj dve uri na dan) na eni lokaciji, na 
primer v okviru festivala, praznika ali dogodka v lokalni skupnosti, na katerega je povabljena 
širša množica ljudi. Dogodek lahko predstavlja tudi pripravo vsebin spremljevalnega programa 
(dogodka Mladih zmajev). 
*pomembno je, da se izpostavi priprava spremljevalnega programa dogodka 
 
SKLOP B: POČITNIŠKI PROGRAM  
Počitniški program predstavljajo različne aktivnosti in dejavnosti prijavitelja, ki se izvajajo v 
času šolskih počitnic: 

 Prvomajske počitnice: 27. 4. 2018 – 2. 5. 2018 
 Poletne počitnice: 26. 6. 2018 – 31. 8. 2018  
 Jesenske počitnice: 29. 10. 2018 – 2. 11. 2018 

 
Za počitniški program ne šteje delavnica ali dogodek, ki ga prijavitelj izvede v tem času. Gre 
za program, ki traja strnjeno dva ali več dni in zajema vsebinsko, organizacijsko in oblikovno 
celoto.  
 
SKLOP C: MLADINSKI CENTRI  



Aktivnosti mladinskih centrov so programi, ki se izvajajo v času dnevnega centra ali izven 
delovnega časa in potekajo v obliki pogovornih, ustvarjalnih, gledaliških, plesnih in drugih 
delavnic, predavanj ipd. Potekajo v času dnevnega centra, ki je objavljen na spletni strani 
javnega zavoda, lahko pa tudi v drugih obdobjih, po dogovoru s koordinatorjem ČMC-ja, v 
katerem se program izvaja.  
 
ŠTEVILO PRIJAVLJENIH PROGRAMOV PRIJAVITELJA 
Prijavitelj lahko prijavi največ dva programa. Programa se lahko izvajata v istem sklopu ali 
različnih sklopih. En program se izvede praviloma v enem ČMC-ju. Drugačna izvedba 
dogovora je mogoča ob predhodnem soglasju javnega zavoda. V primeru, da prijavitelj prijavi 
dva programa, mora oddati dve ločeni vlogi na povabilo k sodelovanju in na način, da se vsaka 
vloga lahko obravnava in ocenjuje ločeno. Za vsak program se sklene tudi samostojna 
pogodba o sodelovanju pri programu. 
 
Obveznosti prijavitelja pri vsakem sklopu so opisane v pogodbi o sodelovanju pri programu, 
ki je Priloga 2 tega povabila k sodelovanju.  

 
VII. MERILA ZA OCENJEVANJE PROGRAMA  

 
Vsak sklop povabila k sodelovanju se ocenjuje po različnih kriterijih. Pri vsakem sklopu lahko 
prijavitelj prejme največ 100 točk. Posamezno točkovanje meril je za vsak sklop predpisano v 
prilogi 1 tega povabila k sodelovanju. Pogoj za sodelovanje z javnim zavodom pri programu v 
letu 2018 je pridobitev najmanj 50 točk na posamezno vlogo prijavitelja. Vloge, ki bodo 
ocenjene z manj kot 50 točkami, bodo zavrnjene. 
 
VIII. VIŠINA FINANČNEGA SOPRISPEVKA JAVNEGA ZAVODA K IZVEDBI 

PROGRAMA  
 
Javni zavod lahko za programe, ki jih izvaja v sodelovanju s prijavitelji, porabi največ 29.000,00 
EUR v letu 2018, in sicer za vse sklope skupaj. Za posamezni program javni zavod soprispeva 
največ v višini, opredeljeni spodaj:  
1. SKLOP A: 1.500,00 EUR  
2. SKLOP B: 3.700,00 EUR  
3. SKLOP C: 1.000,00 EUR (v nadaljevanju delež sofinanciranja javnega zavoda).  
 
Za vsak program prijavitelj pripravi finančni načrt izvedbe, iz katerega izhaja skupna vrednost 
upravičenih stroškov programa (v EUR z vključenim DDV) in skupna vrednost vseh stroškov 
programa (v EUR z vključenim DDV) in delež sofinanciranja javnega zavoda (delež 
sofinanciranja javnega zavoda = skupna vrednost upravičenih stroškov programa x % glede 
na število prejetih točk).  
 
Javni zavod lahko na podlagi točk, ki jih prijavitelj prejme na podlagi meril ocenjevanja, 
soprispeva k izvedbi programa do 90% skupne vrednosti upravičenih stroškov. V primeru 
soprispevka javnega zavoda nižjega od 90%, mora prijavitelj preostali del stroškov za izvedbo 
programa zagotoviti sam oziroma z drugimi sredstvi.  
 
IX. UPRAVIČENI STROŠKI PROGRAMA  

 
Med upravičene stroške prijavljenega programa štejejo:  
 
1. Stroški dela - to so stroški, ki za prijavitelja nastanejo zaradi plačila dela oseb, ki v okviru 
programa opravljajo posamezne naloge oziroma obveznosti, temelji pa na sklenjeni pogodbi 
o zaposlitvi, podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, izdani študentski napotnici. Za stroške dela 
šteje tudi povračilo stroškov službene poti (prevoz na lokacijo izvajanja programa in nazaj na 
lokacijo pričetka poti). Regres za prehrano je strošek, ki ga krije sam prijavitelj. 



 
2. Stroški potrošnega materiala, kamor sodi tista oprema oziroma material, ki se pri izvedbi 
programa v celoti porabi in je namenjen izključno prijavljenemu programu. 
 
V primeru, da po izvedbi programa določen material ostane neporabljen, preide v last in posest 
javnega zavoda. 
 
Pri stroških potrošnega materiala je prijavitelj dolžan pri pripravi vloge in izvedbi upoštevati in 
preveriti ali material, ki ga za izvedbo programa potrebuje, naročnik morda že ima na voljo. V 
primeru, da prijavitelj nabavi potrošni material, ki je sicer že na voljo v ČMC-ju, v katerem je 
izvedel aktivnost, se ta strošek v finančnem delu poročila ne upošteva in se šteje kot 
neupravičen strošek.  
 
3. Stroški zunanjih storitev, med katere sodijo najem, zakup opreme, plačilo prevoza 
udeležencev programa (npr. avtobus, javni prevoz, taksi), plačilo drugih podpornih storitev za 
izvedbo programa (promocija, tiskanje, raznos gradiva ipd.). 
 
Tudi davek na dodano vrednost (DDV) je upravičen strošek, razen za prijavitelje, ki imajo 
pravico do odbitka vstopnega DDV. Prijavitelj dejstvo, ali ima pravico do odbitka vstopnega 
DDV ali ne, potrdi s pisno izjavo, ki je obvezna priloga vloge prijavitelja - OBR-4. V primeru 
dvoma si naročnik pridržuje pravico, da od prijavitelja zahteva ustrezno potrdilo pristojnega 
davčnega organa. 
 
Omejitev višine stroškov dela 
Stroški dela lahko predstavljajo največ spodaj določen delež glede na končno vrednost 
upravičenih stroškov, in so odvisni od sklopa, v katerem prijavitelj prijavlja program.  
 

SKLOP: Stroški dela - največ  

A: Dogodki  40% 

B: Počitniški program  50% 

C: Mladinski center  85% 

 
Stroški dela so navzgor omejeni glede na skupno vrednost upravičenih stroškov programa. 
Slednje pomeni, da lahko prijavitelj predvidi za stroške dela manjši % od maksimuma, ki je 
določen zgoraj, nikakor pa ga ne sme preseči. Če prijavitelj pripravi finančni načrt izvedbe 
programa na način, da navedeni delež stroškov dela presega, se njegova vloga zavrne. V tem 
primeru popravek finančnega načrta ne bo dopusten. 
 
Obdobje nastanka upravičenih stroškov  
Upravičeni so tisti stroški, ki se neposredno povezani z izvedbo programa, nastali pa so od 
dneva sklenitve pogodbe o sodelovanju pri programu do 31.12.2018 (strošek nastane z dnem 
opravljene storitve).  
 
Dokazilo o nastanku upravičenega stroška  
Prijavitelj nastanek upravičenega stroška izkazuje na podlagi veljavnega računovodskega 
izkaza oziroma verodostojne listine, ki se glasi na prijavitelja, in iz katerega izhaja neposredna 
povezanost s prijavljenim in izvedenim programom. Če naročnik ugotovi, da je vlagatelj 
veljaven računovodski izkaz ali verodostojno listino uveljavil še na katerem drugem programu 
ali projektu, je naročnik upravičen do vračila povračila za ta strošek, in sicer z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva izplačila prijavitelju do dneva vračila. V tem primeru ima javni 
zavod tudi pravico odstopiti od pogodbe, ki jo ima sklenjeno s prijaviteljem.  
 
Za vsak upravičen strošek, pri katerem naročnik ob pregledu zahtevka za izplačilo ne ugotovi 
neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo programa oziroma ugotovi, da 
nastali stroški niso neposredno povezani z izvedbo aktivnosti, lahko javni zavod od prijavitelja 



zahteva dodatna pojasnila ali izjave, ki dokazujejo nastanek upravičenosti stroška za izvedbo 
aktivnosti. Če iz predloženih pojasnil ali izjave neposredna povezava ni razvidna oziroma, če 
prijavitelj ne predloži pojasnil ali izjave, se sofinanciranje tega stroška zavrne. 
 

X. NAČIN ODLOČANJA JAVNEGA ZAVODA O FINANČNEM SOPRISPEVKU K 
IZVEDBI PROGRAMA  

 
Prijavljeni program prijavitelja lahko prejme sofinanciranje s strani javnega zavoda v višini do 
90% skupnih upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za sklop A, 3.700,00 EUR za 
sklop B in največ 1.000,00 EUR za sklop C.  
 
Višina finančnega soprispevka javnega zavoda je odvisna od števila točk, ki jih prijavitelj 
prejme v postopku ocenjevanja vloge skladno z merilom. Minimalno število točk, ki jih prijavitelj 
mora doseči pri ocenjevanju, je 50 točk. Vloge, ki bodo ocenjene s številom točk, nižjim od 50, 
bodo zavrnjene.  
 

Število doseženih točk  Delež sofinanciranja  Opomba  

51-60 točk  50%  Vendar največ 1.500 EUR 
za sklop A, 3.700,00 EUR 
za sklop B in največ 
1.000,00 EUR za sklop C.  

61-70 točk  60%  

71 - 80 točk  70%  

81 - 85 točk  80%  

86 - 90 točk  85%  

91 - 100 točk  90%  

 
XI. IZVEDBA PROGRAMA  

 
O vsakršni spremembi časovnega načrta izvedbe programa, ki je predmet sofinanciranja, je 
potrebno takoj, najkasneje pa v roku 8 dni od nastanka spremembe, pisno obvestiti javni 
zavod. O časovni ali vsebinski spremembi programa skleneta javni zavod in prijavitelj aneks k 
sklenjeni pogodbi o sodelovanju pri programu.  
 
Po končani izvedbi programa v skladu s pogodbo o sodelovanju pri programu se izvede 
evalvacija programa s strani javnega zavoda in sodelujočih mladih v posameznih ČMC-jih, in 
sicer najkasneje v roku 30 od zaključka programa oziroma najkasneje 15.1.2019. Ocenjujejo 
se naslednji elementi:  

- pravočasnost izvajalca,  
- odzivnost izvajalca,  
- upoštevanje navodil javnega zavoda pri izvajanju programa s strani izvajalca,  
- zadovoljstvo mladih.  

 
Pri vsakem elementu je možno prejeti 5 točk. Za pridobitev ocene "zadovoljivo" mora izvajalec 
pri vsakem elementu prejeti vsaj 3 točke. V primeru, da vsaj pri enem elementu prejme nižje 
število točk (1 ali 2), se podeli ocena "nezadovoljivo". Tisti izvajalci, ki bodo za sodelovanje pri 
programu v letu 2018 prejeli oceno "nezadovoljivo", naslednje leto ne bodo mogli skleniti 
pogodbe o sodelovanju pri programu z javnim zavodom v letu 2019. Odpiranje ponudb v okviru 
povabila k sodelovanju pri programu v letu 2019 se izvede po oceni vseh programov v letu 
2018. 
 
XII. VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO IZVEDENEGA PROGRAMA  
 
Prijavitelj programa je dolžan pripraviti eno oziroma dve poročili (končno ali vmesno in končno 
poročilo), ki je sestavljeno iz vsebinskega in finančnega dela. Zgolj eno poročilo (končno 
poročilo) se pripravi, če je program zaključen najkasneje dne 30.6.2018 oziroma če začne z 
izvedbo po tem datumu. 
 



Rok za oddajo poročila/poročil je 15.7.2018 oziroma 15.1.2019. V primeru, da prijavitelj zamudi 
rok za oddajo končnega poročila, ni upravičen do povračila stroškov, ki so mu nastali z izvedbo 
programa. Poročilo se pošlje v fizični obliki na sedež javnega zavoda. Za pravočasno se šteje 
poročilo, ki je na zadnji dan oddano na pošto priporočeno s povratnico ali vročeno osebno na 
sedežu javnega zavoda do 15. ure.  
 
Obvezna priloga končnega poročila, ki se nanaša na finančni del je potrdilo o opravljenem 
izplačilu. Za vmesno poročilo zadošča le navedba vrste in višine stroška, neposredno 
povezanega z izvedbo programa ter pravna podlaga, na kateri je nastal upravičen strošek 
(sklenjena pogodba, izdana študentska napotnica ipd).  
 
Priloge povabila:  
Priloga 1: Merila za ocenjevanje vlog  
Priloga 2: Pogodba o sodelovanju pri programu Javnega zavoda Mladi zmaji v letu 2018  
 
Datum: 11.1.2018  

Ksenja Perko, direktorica 
 

 
 


