
   
 

 

Ljubljana, 2. april 2021 

MSS-030-21 

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KREPITVE DELOVANJA MLADINSKIH SVETOV LOKALNIH 

SKUPNOSTI V LETU 2021 

 

Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za mladinske svete lokalnih skupnosti z osnovnim namenom krepitve 

njihovega delovanja. 

 

1. Predmet razpisa 

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov mladinskih svetov lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: MSLS) z 

namenom krepitve delovanja MSLS-jev na različnih področjih ter povečanja prepoznavnosti in vloge MSLS-jev. 

Namen razpisa je podpora mladinskim svetom lokalnih skupnosti, da nadgradijo in razširijo svoja področja 

delovanja, naslovijo potrebe mladih v njihovem lokalnem okolju in okrepijo izvajanje zagovorniških funkcij na 

lokalni ravni. S sofinanciranimi aktivnostmi želimo opozoriti na položaj mladih ter izboljšati sodelovanje vseh 

akterjev, ki vplivajo na razvoj lokalne skupnosti. Razpis je objavljen na spletni strani MSS. 

 

2. Sodelovanje na razpisu 

Na razpis za sofinanciranje krepitve delovanja MSLS-jev se lahko prijavijo mladinski svet lokalnih skupnosti, ki so 

registrirani v Sloveniji in delujejo v skladu z Zakonom o mladinskih svetih (ZMS). MSLS je krovna mladinska 

organizacija na lokalni ravni, ustanovljena po Zakonu o mladinskih svetih, ki združuje mladinske organizacije v 

posameznem lokalnem okolju. Mladinski svet lokalne skupnosti je nosilec mladinskega dela in mladinskih politik 

na lokalni ravni ter po Zakonu o mladinskih svetih predstavlja glavnega sogovornika pri sodelovanju mladih z 

lokalnimi odločevalci o zadevah, ki se posredno ali neposredno tičejo mladih. V posamezni lokalni skupnosti deluje 

kot združevalni in predstavniški organ lokalnih mladinskih organizacij in lokalnih enot nacionalnih mladinskih 

organizacij. 

 

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji 

Pravico do sofinanciranja projekta imajo na podlagi tega razpisa vsi registrirani mladinski sveti lokalnih skupnosti, 

če izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- so registrirani v Sloveniji, 



   
 

 

- aktivno zastopajo interese mladih v lokalni skupnosti, 

- lahko zagotovijo materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražene in/ali usposobljene strokovne 

delavce za izvedbo prijavljenega projekta, 

- izdelajo finančno konstrukcijo za izvedbo prijavljenega projekta, 

- niso in ne bodo na drugih javnih razpisih pridobili sredstev za izvedbo istih projektov; sofinanciranje dela 

projekta iz drugih javnih razpisov je možno v kolikor sofinanciranje iz tega razpisa na pokrije vseh stroškov 

projekta. 

 

4. Prioritetna tema projektov MSLS 

Z razpisom bomo podprli projekte, ki bodo naslavljali temo Prostor in participacija za vse, ki naslavlja 9. Evropski 

cilj mladih.  

Tema Prostor in participacija za vse je prioritetna tema za področje mladine med predsedovanjem trenutnega 

tria Svetu EU, ki vključuje Nemčijo, Portugalsko in Slovenijo. Izbrali smo jo tudi kot prioritetno temo razpisa za 

krepitev delovanja MSLS, saj v drugi polovici leta Slovenija prevzame predsedovanje Svetu EU.  

9. Evropski cilj mladih se nanaša na krepitev demokratične participacije in avtonomije mladih ter zagotovitev 

namenskih prostorov za mlade na vseh področjih družbe. V prilogi razpisa prilagamo tudi opis vseh enajstih 

evropskih ciljev mladih. Projekti, ki bodo naslavljali 9. Evropski cilj mladih in njegove podcilje, bodo imeli 

prednost pri izboru. Za razumevanje 9. Evropskega cilja mladih ali ostalih Evropskim mladinskih ciljev ter ozadje 

nastanka omenjenih cilje smo vam na voljo na MSS. 

 

5. Predlogi aktivnosti pri projektih MSLS 

Z razpisom želimo spodbuditi aktivnosti, ki bodo prispevale k implementaciji ukrepov povezanih s prostori in 

participacijo za vse mlade (izzivi, dobre prakse, ideje za implementacijo ukrepov na področju participacije itd). Tu 

lahko najdete nekaj idej/predlogov za aktivnosti: 

− dialog mladih z odločevalci (npr. lokalni posvet, konferenca, sestanki), 

− zagovorniške kampanje, 

− treningi in usposabljanja, 

− delavnice na šolah, 

− druge metode, ki jasno podpirajo namen implementacije aktivnosti na temo Prostor in participacija za 

vse. 

 

 

6. Merila za izbor in sofinanciranje projektov MSLS 



   
 

 

Merila in kriteriji, po katerih bodo vrednoteni upravičeni programi, prijavljeni na razpis za krepitev delovanja MSLS 

2021 so sledeči: 

● ciljne skupine in njihove potrebe: (opišite, kdo je vaša ciljna skupina, kako ste pridobili informacije o 

potrebah ciljne skupine, kaj so potrebe vaše ciljne skupine ter kako ta projekt odgovarja potrebam vaše 

ciljne skupine) – od 0 do 30 točk; 

● namen projekta: zakaj? (opišite namen projekta oziroma kakšno spremembo želite s projektom doseči, 

kako ste upoštevali prioritetne teme in namen razpisa ter argumentacija le tega) – od 0 do 30 točk; 

● cilji projekta: kaj? (opišite katere cilje želite s projektom doseči, kakšni bodo konkretni rezultati projekta) 

(pri postavljanju ciljev sledite SMART metodi (jasno določeni, merljivi, dosegljivi, relevantni, časovno 

opredeljeni)) – od 0 do 30 točk; 

● izvajalci: kdo kaj izvaja? (opišite, kdo je v timu, kdo bo kaj pokrival, kako boste razdelili delo) – od 0 do 30 

točk; 

● aktivnosti in metode: kako? (opišite aktivnosti in načine/metode s katerim boste izvedli aktivnosti, ki so 

izbrane glede na zastavljene cilje) – od 0 do 30 točk; 

● učinki projekta: (opišite, kakšni bodo učinki projekta na ciljno skupino in ostale mlade, kaj se bo 

spremenilo z izvedenim projektom) – od 0 do 30 točk; 

● monitoring in evalvacija: (opišite, kako se bo merilo, da aktivnosti v sklopu projekta dosegajo cilje in 

ostale kazalnike ter opredelite merljive kazalnike) – od 0 do 30 točk; 

● promocija in razširjanje rezultatov:  (opišite, kako boste zagotovili vidnost projekta in MSS (opišite po 

katerih kanalih boste promovirali projekt, na kakšen način, koliko objav načrtujete ter predviden doseg 

ciljne publike) ter razširjanje rezultatov (opišite kako boste širili rezultate projekta in izvedli follow up 

aktivnosti za spremljanje rezultatov projekta) – od 0 do 30 točk. 

Kriteriji vključujejo število točk, ki jih lahko doseže projekt za posamezen kriterij. 

 

7. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje vseh projektov za krepitev delovanja MSLS 

Podprli  bomo minimalno 5 mladinskih svetov lokalnih skupnosti v vrednosti do 1.000 EUR na posamezni 

projekt/MSLS. Od dodeljenega zneska s strani komisije, ki bo pregledala in ovrednotila vse prispele prijave, bo 

posamezen MSLS prejel 70% zneska pred začetkom aktivnosti, preostalih 30% pa po uspešnem zaključnem 

poročanju. Komisija si jemlje pravico, da spremeni višino pridobljenih sredstev glede na prijavljeno vsebino in 

glede na opredeljene stroške.  Z določitvijo ustrezne višine pridobljenih sredstev za izbrane projekte so lahko 

dodali tudi nižja skupna vrednost razpisnih sredstev. 

 

8. Upravičeni stroški 

Dodeljena sredstva se bodo lahko porabila za: 

− najem prostorov, 



   
 

 

− reprezentanco v vrednosti do 10% proračuna, 

− stroške zunanjih sodelavcev (trenerji ipd.) (stroški zunanjih trenerjev lahko znašajo največ 50% celotnega 

zneska, ki ga dodeli MSS izbranemu MSLS-ju), 

− avtorske honorarje (avtorski honorarji lahko znašajo največ 50% celotnega zneska, ki ga dodeli MSS 

izbranemu MSLS-ju), 

− materialne stroške, 

− promocijski material (vključno s plačljivo promocijo aktivnosti na Facebooku), 

− nakup in/ali zakup digitalnih orodij. 

Upravičeni in neupravičeni stroški bodo natančneje opredeljeni v pogodbi z upravičenci. 

 

9. Določitev obdobja, v katerem mora biti izveden projekt in določitev obdobja, v katerem morajo biti 

porabljena pridobljena sredstva s tega razpisa 

Vse projektne aktivnosti morajo biti izvedene od datuma podpisa pogodbe z MSS-jem za dodelitev sredstev s tega 

razpisa do 31. oktobra 2021 z izjemo oddaje zaključnega poročila. Zaključno poročilo mora biti oddano do 15. 

novembra 2021. Sredstva, dodeljena na podlagi razpisa za krepitev delovanja MSLS 2021, morajo biti za odobrene 

namene porabljena od podpisa pogodbe z MSS-jem za dodelitev sredstev s tega razpisa do 31. oktobra 2021. 

 

10. Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa (vključno s povezavo do elektronske prijavnice ter merili in 

kriteriji za vrednotenje prijavljenih projektov), navodila za izpolnitev prijavnice, excel tabelo za pripravo finančne 

konstrukcije ter navodila MSS za uporabo finančnih sredstev iz razpisa za krepitev delovanja mladinskih svetov 

lokalnih skupnosti. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani MSS. 

 

11. Oddaja prijave in rok za prijavo 

Prijave na razpis potekajo elektronsko z uporabo elektronske prijavnice 

(https://podio.com/webforms/26000165/1949385) v Podio obrazcu. Elektronska prijavnica mora biti ustrezno 

izpolnjena in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge, določene v tem razpisu. Nepopolno izpolnjene 

prijavnice bodo pozvane k dopolnitvam. Vse prijavnice, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne, ne bodo 

veljavne. Prijavnice poslane po navedenem roku za oddajo prijavnice ne bodo veljavne.  

Rok za prijavo projekta je 25. april 2021 do polnoči.  

Za nepopolno prijavnico se šteje prijavnica, ki ne vsebuje vseh podatkov, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna 

dokumentacija. Za prepozno oddano prijavnico se šteje prijavnica, ki ni bila elektronsko oddana do 25. aprila 2021 

do 23.59 (CET). Z oddajo elektronske prijavnice jamčite za resničnost podatkov. V primeru ugotovitve navedbe 

neresničnih podatkov v prijavnici bomo prijavo izločili iz postopka in ustrezno ukrepali. 

https://podio.com/webforms/26000165/1949385
https://podio.com/webforms/26000165/1949385


   
 

 

 

12. Postopek obravnave prijav in obveščanje o izboru 

Kolegij MSS bo imenoval posebno komisijo, ki bo pregledala prispele prijave ter na podlagi specifičnih kriterijev 

izbral projekte, ki bodo upravičeni do sredstev s tega razpisa. Odpiranje in pregled prijavnic ne bo javno. 

Upoštevali bomo samo v roku oddane in ustrezno izpolnjene prijavnice. Prijave prejete po razpisnem roku in 

nepopolne prijave, ki kljub pozivu ne bodo ustrezno dopolnjene, ne bomo upoštevali. Upravičenci bodo znani do 

10. maja 2021 in bodo o tem obveščeni po elektronski pošti do 10. maja 2021. Z izbranimi upravičenci bodo 

sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji izvedbe projekta in način porabe pridobljenih sredstev za 

krepitev delovanja MSLS. 

 

13. Poročanje 

Potrebno je oddati dve poročili (vmesno in zaključno).  

Vmesno poročilo v obliki kratkega spletnega vprašalnika bo moral oddati vsak financiran projekt do 18. julija 2021 

na naslov dominik.derencin@mss.si ali v obliki spletnega obrazca. 

Zaključno poročilo (vsebinsko in finančno poročilo ter dokazila) bo potrebno oddati najkasneje do 15. novembra 

2021 do 23.59 (CET) na naslov dominik.derencin@mss.si ali v obliki spletnega obrazca. 

Navodila za poročanje bomo vsem izbranim  upravičencem poslali ob podpisu pogodbe. 

V primeru, da poročil ne boste oddali do rokov, vam ne bomo izplačali 30% sredstev ter zahtevali vrnitev preostalih 

sredstev, ki jih boste prejeli na podlagi tega razpisa. 

mailto:dominik.derencin@mss.si
http://dominik.derencin@mss.si

