
   
 

 

MSS-031-21 

NAVODILA PRIJAVITELJEM ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVNICE ZA RAZPIS KREPITEV 

DELOVANJA MSLS 2021 

 

Pri izpolnjevanju prijavnice na razpis za krepitev delovanja mladinskih svetov lokalnih skupnosti upoštevajte 

sledeča navodila. 

1. Prijavnica na razpis za sofinanciranje projektov mladinskih svetov lokalnih skupnosti 

NAZIV MSLS-ja: je polni naziv mladinskega sveta lokalnih skupnosti, kot je zapisan v ustanovitvenem aktu ali 

statutu mladinskega sveta lokalnih skupnosti.  

NASLOV SEDEŽA MSLS: je uradni naslov mladinskega sveta lokalnih skupnosti. Le navedbe poštnega predala pod 

naslov ne bomo upoštevali za naslov, potrebujemo poln naslov sedeža MSLS. 

E-NASLOV: elektronski naslov MSLS-ja. 

TEL. ŠT.: mobilna ali stacionarna številka na katero je dosegljiv uradni zastopnik MSLS-ja ali pisarna MSLS-ja. 

URADNI ZASTOPNIK: pravni zastopnik MSLS-ja. 

TRR: natančna uradna številka transakcijskega računa MSLS-ja. 

DAVČNA ŠTEVILKA: natančna uradna davčna številka MSLS-ja. 

IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE ZA PROJEKT: podatki osebe, ki bo vodila celoten projekt, ki ga prijavljate. 

POZICIJA ODGOVORNE OSEBE ZA PROJEKT ZNOTRAJ MSLS: opišite katero funkcijo opravlja odgovorna oseba za 

projekt. 

ELEKTRONSKI NASLOV ODGOVORNE OSEBE ZA PROJEKT: elektronski naslov prek katerega lahko komuniciramo z 

osebo, ki bo zadolžena za projekt. 

TELEFONSKA ŠTEVILKA ODGOVORNE OSEBE ZA PROJEKT: mobilna ali stacionarna številka na katero je dosegljiva 

oseba, ki bo odgovorna za projekt. 

NAZIV PROJEKTA: polno ime projekta, ki bo uporabljeno v uradnih dokumentih ter za promocijo projekta. 

KRATEK OPIS PROJEKTA: kratek opis celotnega projekta v nekaj stavkih, vključno z namenom, cilji, aktivnostmi, 

učinki ipd. 



   
 

 

TEMA OZIROMA TEME, KI JIH PROJEKT NASLAVLJA: navedite vse teme, ki jih boste obravnavali v projektu in 

aktivnostih. 

POTREBE CILJNE SKUPINE: (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). 

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). 

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)). 

IZVAJALCI: kdo kaj izvaja? (opišite, kdo je v timu, kdo bo kaj pokrival, kako boste razdelili delo). 

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

izbrane glede na zastavljene cilje). 

UČINKI PROJEKTA: (opišite, kakšni bodo učinki projekta na ciljno skupino in ostale mlade, kaj se bo spremenilo z 

izvedenim projektom). 

MONITORING IN EVALVACIJA: (opišite, kako se bo merilo, da aktivnosti v sklopu projekta dosegajo cilje in ostale 

kazalnike ter opredelite merljive kazalnike). 

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) 

ČASOVNICA: opredelite kdaj boste izvedli aktivnosti ter koliko časa bodo trajale. Časovno opredelitev tudi celoten 

potek projekta. 

FINANČNA KONSTRUKCIJA: Opredelite vse prihodke in odhodke, ki jih boste imeli z izvajanjem projekta. Pri 

opredeljevanju odhodkov upoštevajte upravičene stroške navedene v razpisu. Prosimo, da finančno konstrukcijo 

projekta pripravite v priloženi excel tabeli in jo naložite na koncu online prijavnice ali jo pošljete na 

dominik.derencin@mss.si. Prosimo, da v elektronski prijavnici označite kako oddajte excel tabelo. 

ALI SE STRINJATE Z UPORABO IN HRAMBO VAŠIH PODATKOV V SKLADU Z GDPR? Označite ali se strinjate z 

obdelavo vaših podatkov. Vaše podatke bomo uporabili za potrebe izvedbe razpisa za krepitev delovanja MSLS 

2021 in promocije projektov ter poročanje financerjem. Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. 


