Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 7. člena
Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016 uradno prečiščeno
besedilo, 35/2016, 26/2017) in Sklepa o začetku postopka za izbiro otroških in mladinskih
programov ter projektov v občini Škofja Loka, ki jih bo občina Škofja Loka v letih 2019 in
2020 sofinancirala iz proračuna (št. 024-2/2018, izdan 21. 12. 2018)

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje otroških in mladinskih programov ter projektov v občini
Škofja Loka v letih 2019 in 2020
1. IME IN SEDEŽ NAROČNIKA
Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka
2. PREDMET RAZPISA
Občina Škofja Loka bo v okviru razpisanih sredstev sofinancirala otroške in
mladinske programe ter projekte za otroke in mladino do 29. leta starosti, ki so
namenjeni:
 celoletnemu kontinuiranemu delu z otroki in mladimi po načrtu
izobraževanja, z jasno zastavljenim namenom in preverljivimi cilji;
 delu neprofitnih organizacij, ki sistematično in brezplačno skrbijo za dvig
kakovosti življenja, za zmanjševanje socialne izključenosti ter za ustvarjanje
pogojev za enake možnosti kakovostnega preživljanja prostega časa za vse
otroke in mladostnike;
 počitniškim programom s poudarkom na programih za mlajše šolarje
(počitniške dejavnosti, tabori, izleti, akcije, …);
 enkratnim projektom za večje število otrok in mladih,
 preventivnim programom s področja zdravstvene vzgoje (zdravo in aktivno
življenje, zdrava prehrana, alkohol, spolnost, zasvojenosti, …);
 programom izobraževanja mladinskih voditeljev, mladinskih delavcev,
animatorjev ter delo s prostovoljci;
 neformalnemu izobraževanju, vključevanju mladih v različne dejavnosti,
sodelovanju mladih pri pripravi in izvajanju nalog in projektov, ki mladim
omogočajo graditev pozitivne samopodobe, medsebojno druženje,
medgeneracijsko sodelovanje ter izkustvo delovnih izkušenj in znanj, ki jih
obvezno izobraževanje ne zagotavlja;
 razvoju informacijskega središča, kulturnega, multimedijskega centra,
uresničevanju mladinskih izmenjav, prostovoljstvu, založništvu;
 razvoju lokalnih mladinskih politik na področju izobraževanja, zaposlovanja,
avtonomije mladih, stanovanjske problematike ipd.;
 vključevanju mladih z manj priložnostmi.
Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov programov in projektov
in niso namenjena sofinanciranju investicij in investicijskega vzdrževanja (npr.
obnova, gradnja, …).
Prijavitelji se z istimi programi ali projekti ne morejo prijavljati na druge javne
razpise Občine Škofja Loka in uveljavljati istih upravičenih stroškov.
3. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Na javni razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v
tem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vsak izvajalec - prijavitelj lahko odda prijavo samo za celoletni program ali samo za
otroške in mladinske projekte, pri čemer bodo vrednoteni največ štirje projekti
posameznega prijavitelja v obdobju dveh let oziroma dva projekta letno.
Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi zakona v eni od
naslednjih pravnoorganizacijskih oblik:
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društva in zveze društev, na podlagi Zakona o društvih,
zasebni zavodi, na podlagi Zakona o zavodih,
mladinski svet, na podlagi Zakona o mladinskih svetih,
druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije (izpolnjevanje tega
pogoja vlagatelji/izvajalci dokazujejo z izpiskom iz sodnega registra oziroma
izpiskom iz ustreznega razvida pravnih oseb, ki se ne vpisujejo v sodni
register).

Prijavitelji otroških in mladinskih programov ter projektov morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– delovati v občini in imeti registriran sedež ali podružnico v občini Škofja Loka;
– izvajati program ali projekte za otroke od 7. do 14. leta in/ali mladino od 14.
do 29. leta starosti;
– imeti urejeno evidenco o članstvu oz. voditi statistiko udeležencev;
– imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– imeti izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja otroških in mladinskih projektov, izkazati vsaj 10 % delež lastnih
sredstev in/ali sredstev uporabnikov; izkazati delež javnih sredstev ter delež
sponzorskih oziroma donatorskih sredstev,
– imeti z Občino Škofja Loka zaključene vse morebitne pogodbene obveznosti iz
preteklih let.
Prijavitelji otroških in mladinskih programov so lahko le mladinske organizacije,
ki izpolnjujejo tudi vse naštete naslednje pogoje:
– imeti status društva za delovanje v javnem interesu na področju mladinske
politike in/ali imajo status zavoda ali mladinskega sveta;
– biti registriran za izvajanje otroških in mladinskih dejavnosti ter delovati
najmanj eno polno leto in
– redno izvajati dejavnosti vsaj 9 mesecev na leto in
– izvajati nacionalni ali v organizaciji sprejeti načrt izobraževanja in
– vsaj 80 % svoje dejavnosti namenjati otrokom in mladim med 7. in 29. letom
starosti.
Vsi prijavitelji se obvezujejo, da bodo za projekte, ki bodo javni in bodo financirani
iz občinskega proračuna, opravili obvezno prijavo dogodkov v lokalni informator
Kam?, Razvojne agencije Sora. Napoved dogodkov je potrebno poslati do 15. v
mesecu na naslov: prireditve@skofja-loka.com.
4. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Predvidena višina sredstev javnega razpisa za leto 2019 znaša 63.000 EUR.
Predvidena višina sredstev javnega razpisa za leto 2020 znaša 63.000 EUR.
Višina sredstev za posamezno leto bo potrjena po sprejetju in uveljavitvi proračuna
za leto 2019 oziroma leto 2020 na proračunski postavki »4018030 – Programi za
mlade«.
Občina Škofja Loka si pridržuje pravico do spremembe višine sredstev javnega
razpisa, skladno s sprejetim/veljavnim proračunom za posamezno leto.
5. MERILA ZA IZBOR
Merila za izbor prejemnika sredstev, predvidenih s tem razpisom, se delijo na dve
skupini in sicer:
– Skupina A: prijaviteljem otroških in mladinskih programov se dodeli 76 %
razpisanih sredstev iz občinskega proračuna
– Skupina B: prijaviteljem otroških in mladinskih projektov se dodeli 24 %
razpisanih sredstev iz občinskega proračuna.
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Merila za skupino A – PRIJAVITELJI PROGRAMOV - so naslednja:
a. Merila za redno dejavnost (prostori, urnik delovanja, število redno
zaposlenih, število članov)
b. Merila za servisno dejavnost (servis drugim organizacijam, vključenost v
nacionalne programe, aktivna spletna stran, usposobljenost mladinskih
delavcev)
c. Obseg programa (število projektov, število prostovoljcev, brezplačnih
projektov za javnost, vključenost v mednarodne projekte, programska
področja)
d. Finančna merila za preteklo leto (celotna vrednost programa, viri
financiranja,
transparentnost,
racionalnost
in
realnost
finančne
konstrukcije).
Merila za skupino B – PRIJAVITELJI PROJEKTOV - so naslednja:
a. vsebina projekta (podrobno predstavljena vsebina, cilji, opis metod dela in
pričakovani rezultati; inovativnost in kreativnost);
b. število udeležencev (razen v projektih izobraževanja mladinskih voditeljev
in udeležencev ranljivih skupin);
c. kadrovska struktura (zaposleni, honorarni sodelavci, prostovoljci; delež
prostovoljcev glede na celotno kadrovsko strukturo; delež prostovoljskih
ur);
d. reference izvajalcev projekta, udeležencev in javnosti;
e. tradicija izvajanja projekta (od enega do dveh let, do pet let, nad šest
let);
f. sodelovanje z drugimi organizacijami,
g. finančna merila: razvidnost (transparentnost) nameravane porabe
dodeljenih razpisnih sredstev; racionalnost porabe sredstev; (so)financiranje
iz drugih virov; realnost finančne konstrukcije.
Podrobna merila oziroma kriteriji za ocenjevanje so priloga tega razpisa.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog po merilih oziroma kriterijih
za ocenjevanje, se bodo razpoložljiva sredstva posameznim prijaviteljem dodelila
glede na število točk, ki jih bo prijavitelj prejel, in vrednost točke.
Vrednost točke se določi tako, da se sešteje vse zbrane točke prijaviteljev in se jih
deli z razpoložljivimi sredstvi.
V primeru, da se v predpisanem roku na javni razpis ne bo prijavila nobena
organizacija, bo naročnik javni razpis ponovil.
Občina Škofja Loka lahko kadarkoli do izdaje odločb prekine postopek izbire
ustreznih prijaviteljev.
6. ROK ZA PORABO SREDSTEV
Dodeljena sredstva za izvajalce dvoletnih programov in projektov morajo biti
namensko porabljena najkasneje do konca leta 2020, za izvajalce projektov samo v
prvem letu - do konca leta 2019, za izvajalce projektov samo v drugem letu pa do
konca leta 2020. Prenos sredstev v prihodnje leto ni mogoč.
Vlagatelj porabo sredstev izkazuje s končnim in/ali delnim poročilom, ki morata biti
napisana in oddana v skladu z določili, zapisanimi v pogodbi o sodelovanju.
Delno in končno poročilo o izvedenih programih morata vsebovati:
 poročilo o izvedbi dejavnosti, za katere je prijavitelj pridobil razpisna
sredstva,
 finančno poročilo.
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Finančni del poročila mora temeljiti na dokumentaciji, iz katere je razvidna poraba
sredstev (fotokopije računov za del sredstev, ki jih sofinancira Občina Škofja Loka).
7. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE
Rok za oddajo vlog je od 21. 12. 2018 do 31. 1. 2019.
Prijavitelji morajo vloge oddati po pošti na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka, ali osebno v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, »Loška
hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka. Za pravočasne se bodo štele tudi prijave, ki bodo
zadnji dan roka priporočene oddane na pošto.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega
področja na prednji strani ovojnice in sicer: »Ne odpiraj! - JAVNI RAZPIS –
PROGRAMI ZA MLADE 2019-2020«.
8. DATUM ODPIRANJA VLOG
Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovni sodelavec Občine Škofja Loka, ne bo javno. Pri
odpiranju ugotavlja strokovni sodelavec pravočasnost vlog, popolnost vlog, glede
na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti, in upravičenost vlog, glede na
to, ali je vlogo oddala upravičena oseba. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s
pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovni sodelavec v roku osmih dni od odpiranja
vlog vlagatelje pozval, da vlogo v osmih dneh dopolnijo.
9. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Na podlagi poročila strokovne komisije, imenovane s strani župana Občine Škofja
Loka, bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepom odločila direktorica
Občinske uprave Občine Škofja Loka, o pritožbi zoper ta sklep pa župan Občine
Škofja Loka.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
 pravilno izpolnjen prijavni obrazec Občine Škofja Loka,
 priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi,
 poslana v roku in na način, ki je določen v sedmi točki besedila razpisa.
Zavržene bodo vloge:
 ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila
razpisa,
 ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije in ki kljub pozivu ne bodo dopolnjene v
roku za dopolnitev (nepopolne vloge),
 če jo bo podala neupravičena oseba.
Zavrnjene bodo vloge:
 tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, določenih v besedilu
razpisa in razpisne dokumentacije,
 ki jih bodo področne strokovne komisije na podlagi meril za ocenjevanje
ocenile kot neustrezne.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30
dni po sklicu komisije za ocenjevanje vlog.
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Po dokončnosti sklepov bo Občina z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o
sofinanciranju izbranih programov in projektov za leti 2019 in 2020.
Pogodba postane veljavna v delu, ki se nanaša na sofinanciranje programa za leto
2019, pod odložnim pogojem sprejetja in uveljavitve Proračuna za leto 2019, v delu
ki se nanaša na sofinanciranje programa za leto 2020 pa pod odložnim pogojem
sprejetja in uveljavitve Proračuna za leto 2020.
V primeru, da bo v Proračunu za leto 2019 ali leto 2020 sprejeta drugačna višina od
predvidene, se s prijavitelji vsako leto sklene aneks k pogodbi.
10. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija javnega razpisa obsega:
 Besedilo razpisa.
 Prijavni obrazec PROGRAM (za mladinske organizacije) ali PROJEKT (za
izvajalce otroških in mladinskih projektov); oba vsebujeta seznam obveznih
prilog in dokazil (priloga št. 1 in priloga št. 2).
 Podpisan vzorec pogodbe (priloga št. 3)
Razpisna dokumentacija za razpisno področje je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Škofja Loka: www.skofjaloka.si
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 7.30 in
15. uro, ob sredah med 7.30 in 17. uro, ob petkih pa med 7.30 in 12. uro v
sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka.
11. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani osebno ali po
telefonu vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v ponedeljek, torek in četrtek tudi od
13. do 15. ure in v sredo tudi od 13. do 17. ure, na telefon: 04/5112 330, oziroma
po e-pošti: sabina.gabrijel@skofjaloka.si.
Številka: 024-2/2018
Datum: 21. 12. 2018
Občina Škofja Loka
Tine RADINJA, l.r.
Župan
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Priloga: PODROBNI KRITERIJI in MERILA ZA OCENJEVANJE PRIJAV
Kriteriji in merila za skupino A – PRIJAVITELJI PROGRAMOV - so naslednja:
A.

Kategorija

I. kategorija (stalno odprtje- vsaj 250 dni na leto, "odprti prostor" brez
omejitev vstopa, redno zaposleni, status delovanja v javnem interesu)

150 točk

II. kategorija (izvedba celoletnih mladinskih programov s stalnim,
aktivnim članstvom)
III. kategorija (redno izvajanje programa vsaj 9 mesecev na leto za
uporabnike, ki niso nujno člani organizacije)

50 točk

B.
1.

10 točk

Merila za redno dejavnost
Kontinuiran obseg delovanja (skupno število dni)
·

do 50% dni v letu (182 dni)

do 5 točk

·

od 51% do 70% dni v letu (od 183 do 255 dni)

od 6 do 15 točk

·

od 71% do 90% dni v letu (od 256 do 328 dni)

od 16 do 30 točk

·

vse dni v letu

od 30 do 50 točk

(od 330 do 365 dni)

2.
Število redno zaposlenih in usposobljenih vodstvenih in rednih programskih delavcev
Redno zaposleni vodstveni in programski delavci v organizaciji ali enoti s sedežem v Škofji Loki so
zaposleni za polni ali skrajšani delovni čas, zaposleni po pogodbi ali preko javnih del za namen vodenja
organizacije, ki ima stalno bivališče v občini Škofja Loka. Usposobljeni vodstveni delavci imajo vsaj tri
leta delovnih izkušenj na področju mladinskega dela in mladinske politike. Usposobljeni programski
delavci imajo vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju, kjer izvajajo program.
do 30 točk
- en redno zaposlen in usposobljen vodstveni in/ali en redni programski delavec
- dva redno zaposlena in usposobljena vodstvena delavca in/ali dva redna
programska delavca
- trije ali več redno zaposleni in usposobljeni vodstveni delavci in/ali trije
redni programski delavci
3.

od 31 do 50 točk
od 51 do 80 točk

Število rednih uporabnikov, vključenih v dejavnost in programe v preteklem letu
·

do 50 uporabnikov

1 točka

·

od 51 do 100

do 5 točk

·

od 101 do 150

do 10 točk

·

od 151 do 200

do 15 točk

·

od 201 do 250

do 20 točk

·

od 251 do 300

do 25 točk

·

od 301 do 350

do 30 točk

·

od 351 do 400

do 35 točk

·

od 401 do 450

do 40 točk

·

od 451 do 500

do 45 točk

·

od 501 do 550

do 50 točk

·

od 551 do 600

do 55 točk

·

od 601 do 650

do 60 točk

·

od 651 do 700

do 65 točk

·

od 701 do 750

do 70 točk

·

od 751 do 800

do 75 točk

·

od 801 do 850

do 80 točk

·

od 851 do 900

do 85 točk
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4.

·

od 901 do 950

do 90 točk

·

od 951 do 1000

do 95 točk

·

več kot 1.000

do 100 točk

Število članov s plačano članarino, vključenih v dejavnost in programe v preteklem letu

5.

·

do 20 članov

1 točka

·

od 51 do 100

do 5 točk

·

od 101 do 150

do 10 točk

·

od 151 do 200

do 15 točk

·

od 201 do 250

do 20 točk

Velikost prostorov

Prostori so upravni prostori, produkcijski prostori in javni prireditveni prostori, s katerimi organizacija
razpolaga. V točkovanje se štejejo le tisti prostori, katerih velikost je razvidna iz priloženih dokazil. Iz
dokazil mora biti razvidno, kateri prostori so v souporabi.

C.

·

do 150 m2

1 točka

·

do 200 m2

2 točki

·

do 300 m2

3 točki

·

do 400 m2

20 točk

·

do 500 m2

30 točk

·

do 600 m2 ali več

40 točk

Servisna dejavnost

1.
Servisna dejavnost drugim organizacijam
Obseg servisnih storitev in podpornih dejavnosti tehnične, organizacijske, strokovne in svetovalne
narave (prijavitelj bo za izpolnjevanje vsakega spodaj navedenega merila prejel število točk, ki je
navedeno za posameznim merilom)
·

tehnična podpora drugim organizacijam

do 10 točk

·

organizacijska podpora drugim organizacijam

do 10 točk

·

strokovna pomoč drugim organizacijam

do 10 točk

· svetovalna pomoč v zvezi z nastajanjem in delovanjem mladinskih
organizacij v občini
2.

do 30 točk

Vključenost v nacionalne programe na področju mladinske politike

Upošteva se vključenost v programe, ki se izvajajo na nacionalni ravni. Programi so namenjeni
izboljševanju pogojev za življenje, delovanje in organiziranost mladih.
·

vključen v 1 nacionalni mladinski program

5 točk

·

vključen v 2 nacionalna mladinska programa

od 6 do 10 točk

·

vključen v 3 ali več nacionalne mladinske programe

od 11 do 60 točk

3.
Aktivna spletna stran za informiranje o programu ter informacije z različnih področij,
pomembnih za mlade
·
Da, lastna spletna stran je aktivna, ažurirana (v zadnjem
mesecu) in vsebuje lastno podatkovno bazo s podatki.
·

Ne, lastna spletna stran ne obstaja.

do 20 točk
1 točka

4.
Poleg informacij o lastni dejavnosti, projektih ali programih, vsebuje spletna stran tudi
informacije iz lokalnega okolja
·

Da.

od 3 do 10 točk

·

Informacije, brez aktivnih povezav (neažurirano).

2 točki

·

Ne, ni informacij o lokalnem okolju.

0 točk

5.
Usposobljenost mladinskih delavcev, predvsem izvajalcev informiranja in svetovanja za
mlade, v tekočem letu
Usposobljeni izvajalec za delo na področju informiranja in svetovanja za mlade ima najmanj 2 leti
delovnih izkušenj na področju mladinskega dela in je sodeloval vsaj na enem usposabljanju s področja
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mladinskega dela.

D.

·

En usposobljen izvajalec

do 5 točk

·

Dva usposobljena izvajalca

do 10 točk

·

Trije ali več usposobljenih izvajalcev

do 20 točk

Obseg programa

1.
Obseg planiranega programa v tekočem letu: število rednih ali izrednih projektov v
okviru rednega delovanja

2.

·

do 10 projektov v letu

do 10 točk

·

od 11 do 30 projektov v letu

od 11 do 20 točk

·

od 31 do 50 projektov v letu

od 21 do 30 točk

·

od 51 do 70 projektov v letu

od 31 do 80 točk

Število aktivnih prostovoljcev
·

do 20 vključenih prostovoljcev

5 točk

·

od 21 do 50 vključenih prostovoljcev

od 6 do 11 točk

·

od 51 vključenih prostovoljcev

od 20 do 50 točk

3.
Število vključenih prostovoljcev v projekte, katere organizira občina (čistilne akcije,
prireditve, ….) - pomoč pri organizaciji ali sodelovanje v preteklem letu
·

do 20 vključenih prostovoljcev

5 točk

·

od 21 do 40 vključenih prostovoljcev

od 6 do 10 točk

·

od 41 do 60 vključenih prostovoljcev

od 11 do 15 točk

·

od 61 do 80 vključenih prostovoljcev

20 točk

·

več kot 81 vključenih prostovoljcev

30 točk

4.
Izvajanje brezplačnih projektov za udeležence javnih zavodov, katerih ustanoviteljica
je Občina Škofja Loka, oziroma za širšo lokalno skupnost v preteklem letu
·

do 3 projekti

do 10 točk

·

od 4 do 6 projektov

od 11 do 30 točk

·

od 7 projektov dalje

od 31 do 60 točk

5.
Število mednarodnih projektov Programa Evropske komisije, v katere se vključuje
prijavitelj (projekti, EVS, …)
·

do 3 mednarodni projekti

do 30točk

·

od 4 do 7 mednarodnih projektov

od 31 do 60 točk

·

od 8 mednarodnih projektov

od 61 do 100 točk

6.
Število mladih iz Občine Škofja Loka, vključenih v projekte Programa Evropske komisije
v preteklem letu

7.

·

do 10 mladih vključenih v mednarodne projekte

20 točk

·

od 11 do 30 mladih vključenih v mednarodne projekte

od 21 do 40 točk

·

od 31 mladih vključenih v mednarodne projekte

od 41 do 60 točk

Program prijavitelja zajema naslednja področja, ki so pomembna za mlade
·

neformalno izobraževanje

1 točka

·

zdravje

1 točka

·

prosti čas

1 točka

·

povezava z drugimi mladinskimi organizacijami

do 10 točk
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E.

·

mednarodni programi za mlade

5 točka

·

medsebojni odnosi

1 točka

·

zaposlovanje

5 točka

·

pomoč v stiski

do 5 točk

·

varovanje okolja

2 točka

·

mladinska politika

do 10 točk

·

duhovnost in religije

1 točka

Finančna merila za preteklo
1.

Vrednost celoletne dejavnosti v preteklem letu

·

do 20.000,00 €

do 5 točke

·

od 20.001,00 € do 60.000,00 €

do 15 točk

·

od 60.001,00 € do 80.000,00 €

do 25 točk

·

od 80.001,00 € do 120.000,00 €

do 35 točk

·

od 120.001,00 €

do 65 točk

2.
Višina drugih virov financiranja programa (razvidno iz finančnega načrta
organizacije za tekoče leto)
·

do 30 %

1 točka

·

od 31 % do 50 %

od 5 do 10 točk

·

od 51 % do 70 %

od 10 do 20 točk

·

nad 70 %

od 20 do 80 točk

Kriteriji in merila za skupino B – PRIJAVITELJI PROJEKTOV - so naslednja:
A. Kategorija
Delo neprofitnih organizacij, ki sistematično in
brezplačno skrbijo za dvig kakovosti življenja, za
zmanjševanje socialne izključenosti ter za ustvarjanje
pogojev za enake možnosti kakovostnega preživljanja
prostega časa za vse otroke in mladostnike;
Neformalno izobraževanje, vključevanje mladih v
različne dejavnosti, sodelovanje mladih pri pripravi in
izvajanju nalog in projektov, ki mladim omogočajo
graditev
pozitivne
samopodobe,
medsebojno
druženje, medgeneracijsko sodelovanje ter izkustvo
delovnih izkušenj in znanj, ki jih obvezno
izobraževanje ne zagotavlja;
Počitniški projekti s poudarkom na programih za
mlajše šolarje (počitniške dejavnosti, tabori, izleti,
akcije, …);

*1

*0,95 *0,55 – enota
samoiniciativno; znotraj
mladi za mlade institucije ali
krovne
organizacije
*0,94

*0,90
Enkratni projektom za večje število otrok in mladih;
Programi/projekti
izobraževanja
mladinskih *0,88
voditeljev, mladinskih delavcev, animatorjev ter delo
s prostovoljci;
*0,85
Vključevanje mladih z manj priložnostmi.
Preventivni programi/projekti s področja odnosov,
preventive
in
zdravstvene
vzgoje
(mediacija,
ohranjanje narave, zdravo in aktivno življenje, zdrava
prehrana, alkohol, spolnost, zasvojenosti, …);

9

*0,85

*0,6 - enota
znotraj
institucije ali
krovne
organizacije

B. NEDVOUMNA OPREDELITEV
UPORABNIKOV / UDELEŽENCEV (komur so
projekti namenjeni)

AKTIVNI
UDELEŽENCI
PROJEKTA

–

do 10 uporabnikov

1 točka

–

od 11 do 20

5 točk

–

od 21 do 30

10 točk

–

od 31 do 40

15 točk

–

od 41 do 50

20 točk

–

od 51 do 60

25 točk

–

od 61 do 70

30 točk

–

od 71 do 80

35 točk

–

od 81 do 90

40 točk

–

od 91 do100

45 točk

–

od 101 do 150

50 točk

–

od 151 do 200

55 točk

–

od 201 do 250

60 točk

–

od 251 do 300

65 točk

–

od 301 do350

70 točk

–

od 351 do 400

75 točk

–

od 401 do 450

80 točk

–

od 451 do 500

85 točk

–

nad 501

95 točk

IZOBRAŽEVANJE
OBISKOVALCI
MLADINSKIH
PROJEKTA oz.
VODITELJEV oz.
CILJNA
RIZIČNA
PUBLIKA
POPULACIJA
2 točki
5 točk
4 točke
20 točk
6 točk
30 točk
8 točk
40 točk
10 točk
50 točk
12 točk
60 točk
14 točk
70 točk
16 točk
80 točk
18 točk
90 točk
20 točk
100 točk
22 točk
110 točk
24 točk
120 točk
26 točk
130 točk
28 točk
140 točk
30 točk
150 točk
32 točk
160 točk
34 točk
170 točk
36 točk
180 točk
38 točk
190 točk

C. STROKOVNOST IN REFERENCE NOSILCEV
PROJEKTA
– visoka strokovnost in/ali več kot 3 leta izkušenj z
izvajanjem projekta ter več kot 3
izvajalci/organizatorji, reference, odzivi, objave
– do dve leti izkušenj z izvajanjem projekta
– prvo leto izvajanja projekta

10 točk
5 točk
1 točka

D. VLOGA PROSTOVOLJCEV
– vključenost do 5 aktivnih prostovoljcev za
izvedbo projekta
– vključenost nad 5 aktivnih prostovoljcev za
izvedbo projekta

do 5

– sistematično delo s prostovoljci, ki
izvajajo/pomagajo pri izvedbi projekta

od 11 do 20

20 točk

od 6 do 10
30 točk
40 točk

Število opravljenih prostovoljskih ur v
preteklem letu (za izvedbo projekta)
·

do 300

5 točk

·

nad 300

20 točk

·

nad 600

30 točk

E. FINANCIRANJE
– jasno opredeljeni različni viri financiranja
– projekt se uspešno sofinancira iz drugih virov
in bi bil brez občinskega sofinanciranja prav tako
izveden, pri čemer udeleženci/ uporabniki ne bi nosili
bremena celotnega plačila
– vsaj 10 % lastnih sredstev, pri čemer so
lastna sredstva tudi članarine in lastno prostovoljno
delo, preračunano skladno z vrednostjo opravljenega
dela po Zakonu o prostovoljstvu
Jasno opredeljeni stroški projekta:
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do 20 točk
do 20 točk

do 10 točk

– realnost, varčnost in upravičenost skupnih
stroškov izvajalca/-ev (plače, honorar, dnevnice,
potni stroški, …)
– realnost, varčnost in upravičenost skupnih
stroškov uporabnikov (bivanje, prehrana, vstopnina,
članarina, cena udeležbe, …)
– realnost, varčnost in upravičenost materialnih
stroškov (stroški za materialno izvedbo projekta)
Ravnanje z viri
–

brezplačni projekti za udeležence

do 10 točk
do 10 točk
do 10 točk

20 točk

– simbolično ali realno plačljivi projekti za
udeležence
– profitni projekt

10 točk
Od 0 do - 20
točk

Višina zaprošenih sredstev
·

do 35 %

15 točk

·

nad 35 %

5 točk

·

nad 65 %

0 točk

Korekcijski faktor glede na obseg oz. pomen
projekta

+/- 20%

korekcija glede na višino zaprošenih sredstev

Občina Škofja Loka
Tine RADINJA
Župan
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