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Na podlagi 22. in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - UPB4, 89/07 Odl.US, 126/07 - ZUP-E, 48/09, 8/10 - ZUP-G, 8/12 - ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in
51/16), 106.g člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popr.),
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJFH), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17)
Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17), Resolucije o
Nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (Uradni list RS, št. 90/13) 17. do 25. člena
Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) 11. do 18. člena
Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št.
47/2011) ter Javnega poziva za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019
(Uradni list RS, št. 75/17) izdaja direktor Urada Republike Slovenije za mladino naslednji

SKLEP
o izboru izvajalcev na
Javnem pozivu za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019
I.
Prijavam izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje predmetnega javnega poziva in glede na dodeljene
točke, dosegajo 100 ali več točk, se ugodi in se jim dodelijo sredstva sofinanciranja programov
mladinskega dela za leto 2018 in 2019 kot je razvidno iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa.
II.
Prijava izvajalca Društvo prijateljev zmernega napredka, ki ne dosega 100 ali več točk, se
zavrne, kot je razvidno iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa.

III.
Ta sklep o izboru izvajalcev je informacija javnega značaja in bo objavljen na spletnih straneh
razpisovalca.
IV.
Izvajalcu, ki pridobi pravico do sofinanciranja na podlagi tega sklepa, se izda posamična
odločba o upravičenosti do sofinanciranja, ki se izvajalcu pošlje skupaj s pogodbo o
sofinanciranju v podpis. V primeru, da se izbrani izvajalec v roku 8 dni od prejema poziva ne
odzove s podpisom pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo za sofinanciranje.
V.

Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z drugimi izbranimi izvajalci.

Obrazložitev:
Urad Republike Slovenije za mladino je v Uradnem listu RS, št. 75/17, z dne 22. 12. 2017,
objavil Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019 (v
nadaljevanju: javni poziv).
Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019, ki jih
izvajajo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacij v javnem interesu v
mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju, ter ki ustrezajo ciljem in
predmetu tega javnega poziva.
V skladu s četrtim odstavkom 21. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju
(Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS) in tretjim odstavkom 11. člena Pravilnika o
izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS št. 47/11; v
nadaljevanju: Pravilnik) in na podlagi Sklepa o začetku postopka za dodelitev sredstev
sofinanciranja programov mladinskega dela 2018-2019 št. 6003-3/2017/1 z dne 14. 12. 2017 je
bila s Sklepom o imenovanju izbirne komisije št. 6003-3/2017/2 z dne 14. 12. 2017 imenovana
razpisna komisija v sestavi Barbara Zupan, predsednica, Andraž Zgonc, član, Zorko Škvor,
član, Zdravko Fujan, član, Marko Koprivc, član, Maja Glücks, članica, zadolžena za pripravo in
potrditev gradiva za objavo javnega poziva, oceno razpisne dokumentacije, odpiranje prispelih
prijav na javni poziv, pozivanje prijaviteljev na dopolnitev nepopolnih prijav, strokovni pregled
popolnih prijav ter oceno teh na podlagi pogojev in meril iz razpisne dokumentacije, za pripravo
predloga prejemnikov sredstev ter njegovo predložitev predstojniku Urada Republike Slovenije
za mladino v odločitev. Izbirna komisija je bila pri svojem delu zavezana ravnati v skladu z
določbami 7. odstavka 21., 22. in 23. člena ZJIMS ter 2. odstavka 13., 14., 16., 17. in 18. člena
Pravilnika.
Iz zapisnika izbirne komisije št. 6003-3/2017/122 z dne 2. 2. 2018 izhaja, da je ta skladno s
svojimi pristojnostmi opravila odpiranje prispelih prijav na javni poziv, kjer je ugotovila, da je na
javni poziv prispelo 112 prijav, da so bile vse pravočasno oddane in pravilno opremljene, da je
od 112 pravočasnih in pravilno opremljenih prijav 111 prijav popolnih, in prijavitelja 1 nepopolne
prijave (Zavod O) pozvala na dopolnitev ter dopolnitev prejela pravočasno. Pri vseh popolnih
prijavah je izbirna komisija preverila izpolnjevanje razpisnih pogojev ter po strokovnem pregledu
in oceni popolnih prijav, ali so izdelane v skladu z namenom in cilji ter pogoji predmetnega
javnega poziva, v zapisniku št. 6003-3/2017/131 z dne 20. 3. 2018 izdelala predlog 111
upravičencev za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019. Zavrženih
prijav ni bilo, 1 prijavitelj (Društvo prijateljev zmernega napredka) ni dosegel zadostnega števila
točk, zato je izbirna komisija predlagala, da se njegovo prijavo zavrne.
Predlog odločitve je izbirna komisija predložila predstojniku razpisovalca, ki ga v celoti potrjuje s
tem sklepom.
Glede na gornje pojasnilo je skladno s 24. členom ZJIMS sprejeta odločitev o izbiri, razvidna iz
I. in II. točke izreka tega sklepa.
Zaradi zahtev po transparentnosti uporabe javnih sredstev se ta sklep o izboru izvajalcev objavi
na spletni strani razpisovalca in tako zagotovi izpolnitev zahteve o javni dostopnosti informacij o
članih komisije za izvedbo postopka javnega poziva ter prejemnikih in višini prejetih sredstev.
Glede na gornje pojasnilo je skladno z določbo 10. člena Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2,
23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) ter 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni

uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), sprejeta odločitev o javni objavi tega
sklepa na spletu, razvidna iz III. točke izreka tega sklepa.
Izvajalcem, katerih prijavam na Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v
letih 2018 in 2019 je ugodeno, bodo vročene individualne odločbe o odločitvi razpisovalca. Rok
za pritožbo bo pričel teči z dnem vročitve individualne odločbe. Skupaj z odločbo prejmejo tudi
izjavo o odpovedi pritožbe ter sočasno tudi predlog pogodbe za sofinanciranje v podpis. V
primeru, da se izbrani izvajalec v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove s podpisom pogodbe,
se šteje, da je umaknil prijavo za sofinanciranje.
Izvajalcu, katerega prijava na Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih
2018 in 2019 je zavrnjena, vročena individualna odločbe o odločitvi razpisovalca, in ima pravico
vložiti pisno pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o izboru v roku 15 dni od vročitve
individualne odločbe, in sicer na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad
Republike Slovenije za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno
opredeljeni razlogi, zaradi katerih pritožnik vlaga pritožbo. Pritožnik je oproščen plačila upravne
takse za pritožbo po 1. točki prvega odstavka 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16).
V primeru ugodno rešene pritožbe in višjega števila dodeljenih točk, se nova vrednost točke
izračuna tako, da se prvotno dodeljena sredstva deli s številom prvotno doseženih točk, nato se
nova vrednost točke pomnoži z številom točk, ki jih je prijavitelj pridobil na podlagi nove
odločbe.
Vložena pritožba izvajalca ne zadrži podpisa pogodb z drugimi izbranimi izvajalci, saj v
upravnem sporu odpravljena ali razveljavljena odločba iz prejšnjega odstavka ne vpliva na že
sklenjene pogodbe z drugimi upravičenci..
Glede na gornje pojasnilo je skladno z določbo 25. člena ZJIMS, 17. člena Pravilnika in 10.
točke razpisne dokumentacije utemeljena tudi odločitev o pravnem varstvu prijaviteljev,
razvidna iz IV. in V. točke izreka tega sklepa.
Rok Primožič
direktor

Objaviti:
- na spletni strani Urada Republike Slovenije za mladino.

