Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, objavlja na podlagi 2. člena Pravilnika o
sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št.
3/12)

JAVNI RAZPIS
za
sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš
1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA RAZPISA
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, matična št.: 5880483, davčna št.: 74039059.
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki so namenjeni mladim v
osnovni starostni skupini do 29 let.
3. SUBJEKTI, KI SE LAHKO PRIJAVIJO NA JAVNI RAZPIS IN POGOJI, KI JIH MORAJO
IZPOLNJEVATI PREDLAGATELJI
Na javni razpis se lahko prijavijo društva, zveze društev, zavodi, klubi, združenja in organizacije (v
nadaljevanju: kandidati), ki izvajajo programe oziroma projekte, namenjene mladim v osnovni skupini do
29 let, ki delujejo neprofitno, njihovi programi oziroma projekti pa so v interesu Občine Mengeš in
izpolnjujejo še naslednje pogoje:
- so registrirani za izvajanje mladinske dejavnosti oziroma imajo mladinsko dejavnost opredeljeno
v svojem temeljnem aktu;
- imajo sedež v občini Mengeš in večinski del članstva oziroma uporabnikov storitev iz občine
Mengeš;
- so registrirani v skladu z zakonom;
- prijavijo program ali projekt, ki je predmet razpisa;
- program ali projekt izvajajo na območju občine Mengeš;
- nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Mengeš;
- delujejo najmanj eno leto;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev
prijavljenih programov in projektov;
- imajo urejeno evidenco in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon;
- dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi.
Kandidati morajo predložiti podroben opis prijavljenega programa oziroma projekta in načrt za njegovo
izvedbo.
4. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV IN ROK ZA PORABO SREDSTEV
V proračunu Občine Mengeš za leto 2012 je na proračunski postavki 18031 (Sofinanciranje programov
in projektov mladinskih organizacij) namenjenih 5.500,00 evrov. Dodeljena sredstva je potrebno porabiti
do 31.12.2012.
5. MERILA IN KRITERIJI
Občina Mengeš bo prijavitelja programa oziroma projekta sofinancirala na podlagi naslednjih meril in
kriterijev:
1. Izvajanje programa oziroma dejavnosti (največ 100 točk):
a) več kot pet dni v tednu in več kot tri ure na dan – 100 točk,
b) od dva do pet dni v tednu in več kot eno uro na dan – 80 točk,
c) en dan v tednu – 30 točk,
d) enkrat na mesec – 10 točk.

2. Dostopnost programa oziroma dejavnosti.
Splošna dostopnost (ni pogojeno s članstvom in/ali plačilom za udeležbo) – 20 točk.
3. Ostala merila in kriteriji (največ 80 točk):
– sodelovanje z drugimi skupinami, organizacijami, institucijami v programu oziroma projektu – 5
točk;
– obseg in kvaliteta predlaganega programa oziroma projekta – 10 točk;
– spodbujanje sodelovanja med mladimi – 10 točk;
– prostovoljno mladinsko delo – 10 točk;
– spodbujanje učinkovite izrabe prostega časa mladih – 5 točk;
– program oziroma projekt spodbuja neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih – 5 točk;
– preventivna narava programa oziroma projekta (npr. zloraba dovoljenih in nedovoljenih
substanc, čustvena in fizična zloraba v družinah, …) – 5 točk;
– spodbujanje družbene integracije mladih – 5 točk;
– program oziroma projekt pomaga odpravljati različne oblike diskriminacije ter spodbuja boljše
razumevanje bogastva različnosti – 5 točk;
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo – 5 točk;
– informiranje in svetovanje za mlade – 5 točk;
– participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice – 5 točk;
– število udeležencev v mladinskih programih in projektih ter programih za mlade:
do 5 udeležencev – 1 točka,
6–10 udeležencev – 2 točki,
11–20 udeležencev – 3 točke,
21–30 udeležencev – 4 točke,
31 ali več udeležencev – 5 točk.
Projekti oziroma programi se vrednotijo z določitvijo točk po posameznih merilih in kriterijih. Vrednost
točke se dobi tako, da se višina sredstev, ki so razpisana za namen izvedbe programov oziroma
projektov deli s seštevkom točk vseh programov oziroma projektov (200). Tako dobljena vrednost točke
se pomnoži s skupnim številom zbranih točk. Na ta način se določi višina sredstev sofinanciranja
programa oziroma projekta.
6. ROK, DO KATEREGA MORA BITI PREDLOŽENA VLOGA TER NAČIN DOSTAVE VLOG IN
OZNAČITEV OVOJNICE
Vloga mora biti predložena do 05.07.2012 do 11.00 ure, na naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta
30, 1234 Mengeš. Vloga, ki bo oddana kot priporočena pošiljka, mora biti oddana na pošti v
zahtevanem roku (upošteva se datum in čas poštnega žiga). Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z
oznako: Ne odpiraj – javni razpis št. 69-6/2012.
7. DATUM ODPIRANJA VLOG
Pravočasno prejete vloge se bodo odpirale 06.07.2012. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji
obveščeni predvidoma v roku 14 dni od dneva odpiranja vlog.
8. INFORMACIJE GLEDE RAZPISA
Besedilo javnega razpisa se objavi v glasilu Mengšan in na internetni strani Občine Mengeš:
www.menges.si, pod rubriko objave, razpisi, kjer je na voljo tudi razpisna dokumentacija. Kontaktna
oseba: Urban Kolar, tel. 723-70-81, elektronski naslov: urban.kolar1@menges.si
Mengeš, 15. Junij 2012
Številka: 69-6/2012
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