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Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), 
Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 
47/11), 42. točke Strategije Zavoda BOB (pete BOBove novičke, april 2016) in Kurikuluma 
programa PRiKAZ (v pripravi), Zavod BOB, Kvedrova ulica 3, 1000 Ljubljana, objavlja: 
 
 
 

JAVNI RAZPIS 
 

za sofinanciranje projekta za leto 2016. 
 
 
 

I. PREDMET RAZPISA 
 

Predmet razpisa je sofinanciranje projekta, ki ga načrtujejo, izvedejo in vrednotijo udeleženci 
pilotne izvedbe programa PRiKAZ.  
 

II. NAMEN IN CILJI JAVNEGA RAZPISA 
 
Namen javnega razpisa je udeležencem programa PRiKAZ zagotoviti pogoje za načrtovanje in 
zagon njihove lastne projektne ideje in za preizkus realnosti izvedbe le-te v danem okolju, kar 
spodbuja njihov osebni in profesionalni razvoj ter dvig splošnih in zaposlitvenih kompetenc. 
 
Glavni cilj javnega razpisa je vzpostaviti pogoje za nastanek, načrtovanje in realizacijo 
projektne ideje, razvoj izdelka, storitve ali drugih rešitev, kot odgovor na prepoznane potrebe v 
okolju. Posledično mladim ponuditi priložnosti za svoj razvoj, za razvoj lokalne skupnosti in 
družbe. 
 
Specifični cilji, ki jim mora slediti predlagani projekt: 

1. dvig kompetenc in socialnih veščin; 
2. ustvarjanje možnosti za realizacijo osebnih in poklicnih ambicij (kjer ne gre za 

usklajevanje osebnih interesov s potrebami trga dela); 
3. spodbujanje iniciativnosti, ustvarjalnosti in podjetništva; 
4. pridobivanje realne izkušnje ob implementaciji projektne ideje; 
5. krepitev (realnih) socialnih mrež; 
6. skrb za družbene skupine z manj priložnostmi (še posebej vezano na aktualne družbene 

razmere); 
7. povezovanje z lokalnim okoljem in vključevanje lokalnih socialnih deležnikov; 
8. spodbujanje aktivnega državljanstva. 

 
Projekt je sklop aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, njeno vsebino 
in celotni obseg pa je mogoče razbrati iz prijavnega obrazca in obveznih prilog. Projekt je 
izveden v sodelovanju z izbranim mikro-okoljem in je dostopen javnostim, ki jih vključuje v 
oblikovanje in izvedbo aktivnosti. 
 
Mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stare od 15. do dopolnjenega 29. leta. 
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Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru 
katere se mladi na podlagi lastnih prizadevanj lažje vključujejo v družbo, krepijo svoje 
kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Načela mladinskega dela temeljijo na 
vključevanju mladih v praktično vse faze projekta, od načrtovanja do izvedbe in evalvacije.  
 
Medgeneracijsko sodelovanje je povezovanje med generacijami z namenom krepitve 
medčloveških odnosov in uresničevanja medgeneracijske solidarnosti v današnjih družbenih 
razmerah. Razumemo jo kot izmenjavo izkušenj in spoznanj, druženje, učenje (pretakanje 
znanja med generacijami), pomoč ene generacije drugi, ustvarjanje, ohranjanje in širjenje 
socialne mreže ter ohranjanje materialne varnost in kulturne dediščine.  
 
Prostovoljno delo, ki je predmet vrednotenja v okviru tega javnega razpisa, je tisto delo, ki je 
koristno za širšo družbeno skupnost. Organizirano in vrednoteno je na način, kot je opredeljen v 
Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS 10/11, 16/11 – popr.). 
 

III. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 
 
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu:  
Prijavitelji so lahko udeleženci programa PRiKAZ, ki:  

- od vključitve v program (9. februar 2016) dokazljivo izkazujejo 80% prisotnost v 
aktivnostih; 

- v času izvajanja programskih aktivnosti bivajo na območju MOL; 
- zagotavljajo, da so na dan objave razpisa stari med 18 in (dopolnjenih) 29 let; 
- zagotavljajo, da nihče od sodelujočih pri izvedbi programa ali projekta ni evidentiran v 

kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno 
nedotakljivost (obvezna izjava); 

- zagotavljajo, da bo projekt v celoti izvedeni v letu 2016, vsi upravičeni stroški pa nastali 
v obdobju od objave razpisa do konca septembra 2016. 

V okviru tega javnega razpisa Zavoda BOB je lahko sofinanciran le en projekt. 
 

IV. POSEBNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU 
 
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu: 

- zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Zavoda BOB za leto 2016 ne sme presegati 
500,00 € in hkrati ne več kot 50 % celotne vrednosti projekta ali programa; 

- prijavitelji morajo vlogi priložiti Sporazum o sodelovanju z drugimi organizacijami 
(obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije).  
 

V. MERILA ZA IZBOR PROJEKTOV IN/ALI PROGRAMOV 
 
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse osnovne in posebne pogoje iz III. in IV. točke besedila javnega 
razpisa, bodo ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili. Prijavitelji lahko pri ocenjevanju 
izpolnjevanja meril pridobijo skupaj največ 65 točk pri prijavi projekta. 
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Merila za izbor vlog so naslednja:  
 

I. Vsebina projekta: 
 

1. Skladnost projekta s predmetom, namenom in glavnim ciljem javnega razpisa 
 

0 točk Projekt ni skladen s predmetom javnega razpisa in ne ustreza namenu 

1 točka 
Projekt je delno skladen s predmetom javnega razpisa in izhajajoč iz celotne vsebine 
predstavljene v prijavnem obrazcu, slabo odgovarja na problematiko zaposlovanja mladih 
in le delno ustreza namenu razpisa 

2 točki 
Projekt je delno skladen s predmetom javnega razpisa in izhajajoč iz celotne vsebine 
predstavljene v prijavnem obrazcu, slabo odgovarja na problematiko zaposlovanja mladih 
in ustreza namenu razpisa 

3 točke 
Projekt je skladen s predmetom javnega razpisa in izhajajoč iz celotne vsebine 
predstavljene v prijavnem obrazcu ustrezno odgovarja na problematiko zaposlovanja 
mladih in le delno ustreza namenu razpisa 

4 točke 
Projekt je skladen s predmetom javnega razpisa in izhajajoč iz celotne vsebine 
predstavljene v prijavnem obrazcu ustrezno odgovarja na problematiko zaposlovanja 
mladih in zagotavlja ustreznost z namenom razpisa 

5 točk 
Projekt je skladen s predmetom javnega razpisa in izhajajoč iz celotne vsebine 
predstavljene v prijavnem obrazcu dobro odgovarja na problematiko zaposlovanja mladih 
ter zagotavlja ustreznost z namenom razpisa 

  
2. Skladnost projekta viri skupine 

 

0 točk Skupina ne prepoznava svojih virov, projekt ni skladen z njimi 

1 točka Skupina slabo prepoznava svoje vire, projekt ni skladen z njimi 

2 točki Skupina slabo prepoznava svoje vire, projekt je skladen z njimi 

3 točke Skupina prepoznava in uporablja svoje vire, projekt ni dovolj skladen z njimi 

4 točke Skupina prepoznava in uporablja svoje vire, projekt je skladen z njimi 

5 točk 
Skupina dobro prepoznava in kvalitetno uporablja svoje vire, projekt je povsem skladen z 
njimi 
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3. Ustreznost izvajalcev aktivnosti (lastni viri izvajalcev – povezava med: izobrazbo, 
strokovno usposobljenostjo, referencami, izkušnjami in pogumom)  
 

0 točk Noben od izvajalcev ni ustrezno usposobljen za opravljanje svoje vloge v projektu 

1 točka En izvajalec je ustrezno usposobljen za opravljanje svoje vloge v projektu 

3 točke Večina izvajalcev je ustrezno usposobljenih za opravljanje svoje vloge v projektu 

5 točk Vsi izvajalci so ustrezno usposobljeni za opravljanje svoje vloge v projektu 

 
4. Vključenost projektnih članov in udeležencev aktivnosti v snovanje, izvedbo in 

vrednotenje projektnih aktivnosti 
 

0 točk Noben od projektnih članov in/ali udeležencev ni vključen v vse projektne faze  

1 točka Posamezni projektni člani so vključeni v vse projektne faze 

2 točki Posamezni projektni člani in posamezni udeleženci so vključeni v vse projektne faze 

3 točke Večina projektnih članov je vključenih v vse projektne faze 

4 točke Večina projektnih članov in večina udeležencev je vključenih v vse projektne faze 

5 točk Vsi projektni člani in udeleženci so vključeni v vse projektne faze 

  
5. Skladnost ciljev projekta s cilji II. točke razpisa 

 

0 točk Noben od ciljev projekta ni v skladu s cilji razpisa 

1 točka Del ciljev projekta je v skladu s cilji razpisa 

3 točke Večina ciljev projekta je v skladu s cilji razpisa 

5 točk Vsi cilji projekta so v skladu s cilji razpisa 

  
6. Ustreznost metod dela in predvidenih projektnih aktivnosti glede na zastavljene 

cilje   
 

0 točk Metode dela ali predvidene aktivnosti ne zagotavljajo doseganja zastavljenih ciljev 

1 točka Nekaj metod dela in predvidenih aktivnosti zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev 

3 točke Večina metod dela in predvidenih aktivnosti zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev 

5 točk Vse metode dela in predvidene aktivnosti zagotavljajo doseganje zastavljenih ciljev 
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7. Ciljna skupina (uporabniki) 
 

0 točk 
Ciljna skupina (uporabniki) ni primerno izbrana, opis ni ustrezen, vključenih ni dovolj 
udeležencev  

1 točka Ciljna skupina (uporabniki) je primerna, opis ni ustrezen, vključenih ni dovolj udeležencev  

2 točki Ciljna skupina (uporabniki) je primerna, opis ni ustrezen, vključenih je malo udeležencev  

3 točke Ciljna skupina (uporabniki) je primerna, opis je ustrezen, vključenih ni dovolj udeležencev  

4 točke Ciljna skupina (uporabniki) je primerna, opis je ustrezen, vključenih je malo udeležencev  

5 točk Ciljna skupina (uporabniki) je primerna, opis je ustrezen, vključenih je dovolj udeležencev  

  
8. Ustreznost načina vrednotenja projekta ter ustreznost kazalcev uspešnosti 

projekta 
 

0 točk Neustrezen način evalvacije ali neustreznost kazalcev 

1 točka Metode evalvacije so deloma ustrezne, prav tako kazalci 

3 točke Metode evalvacije so delno ustrezne, kazalci so določeni ustrezno 

5 točk Izbrana metoda evalvacije in kazalci so zelo ustrezni 

  
9. Vpliv projekta na lokalno okolje in povezovanje s sorodnimi organizacijami 

 

0 točk Projekt nima vpliva na lokalno okolje in se ne povezuje z nobeno drugo organizacijo 

1 točka Projekt ima šibek vpliv na lokalno okolje in se šibko povezuje z drugimi organizacijami 

3 točke 
Projekt predvideva aktivnosti, ki omogočajo ustrezno vključevanje v lokalno okolje in 
povezovanje s sorodnimi organizacijami 

5 točk 
Projekt predvideva aktivnosti, ki omogočajo odlično vključevanje v lokalno okolje in 
odlično povezovanje s sorodnimi organizacijami   

  
10. Trajnost projekta in razširjanje rezultatov 

 

0 točk Projekt ni trajno zasnovan in ne predvideva ukrepov za razširjanje rezultatov 

1 točka 
Projekt vsebuje elemente trajnosti in predvideva nizek nivo ukrepov za razširjanje 
rezultatov 

3 točke 
Projekt je zasnovan trajnostno, kaže možnosti zaposlovanja in predvideva primerne ukrepe 
za razširjanje rezultatov 

5 točk 
Projekt v vseh elementih izkazuje možnost trajnega razvoja in zaposlovanja in že z 
realizacijo zagotavlja dobre ukrepe za razširjanje rezultatov 

  
  



6 
 

II. Finančna konstrukcija: 
 

11. Preglednost in realnost finančnega načrta 
 

0 točk Program nima jasno razdelanega in realno uresničljivega finančnega načrta 

1 točka Program ima le delno jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt 

3 točke Program ima v večini jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt  

5 točk Program ima v celoti jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt  

 
12. Usklajenost vsebinskega in finančnega dela projekta 

 

0 točk 
Načrtovana poraba ni vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim 
projektom, le manjši delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške 
predvidenih aktivnosti 

3 točke 
Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim 
projektom, večji delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške predvidenih 
aktivnosti 

5 točk 
Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim 
projektom, vse posamezne postavke odhodkov odražajo dejanske stroške predvidenih 
aktivnosti 

 
13. Zagotavljanje dodatnih finančnih virov za trajnost projekta 

 

 0 točk 
Projekt ne predvideva dodatnih virov financiranja ali trženja projektnih produktov 
(storitev)  

1 točka 
Projekt predvideva dodatne vire financiranja, ne predvideva trženja projektnih produktov 
(storitev)  

3 točke 
Projekt predvideva dodatne vire financiranja, kot tudi trženje projektnih produktov 
(storitev)  

4 točke 
Projekt predvideva dodatne vire financiranja in dobro trženje projektnih produktov 
(storitev)  

5 točk 
Projekt predvideva kvalitetne in dolgoročne vire financiranja in dobro trženje projektnih 
produktov (storitev)  
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Uporaba meril: 
 
Sofinanciran bo projekt, ki bo na podlagi zgornjih meril pridobili najmanj 10 točk. 
 
Višina sofinanciranja bo odvisna od prejetih točk in se bo določala predvidoma po naslednjem 
ključu:    
 

Št. zbranih točk 
Predviden odstotek sofinanciranja od višine 

razpoložljivih sredstev na javnem razpisu 2016 

10-25 40 

26 - 35 55 

36 - 45 70 

46 - 55 85 

55 in več 100 

 

VI. VIŠINA SREDSTEV 
 
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji projekta za leto 2016, znaša: 
 

500,00 €. 
 

VII. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV 
 
Dodeljena sredstva za leto 2016 morajo biti porabljena do konca septembra 2016 tudi v primeru, 
če bo projektna skupina po tem datumu nadaljevala z izvajanjem aktivnosti. 
 

VIII. UPRAVIČENI STROŠKI 
 
Stroški sofinanciranega projekta so upravičeni, če: 
− so s projektom neposredno povezani, so nujno potrebni za njegovo uspešno izvajanje in so v 

skladu s cilji projekta; 
− so opredeljeni v prijavi; 
− dejansko nastanejo in izvajalci zanje predložijo dokazila o plačilu in so le ta skladna z 

navodili (navodila bodo priložena sklepu o višini financiranja); 
− so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, z načeli dobrega finančnega 

poslovanja, zlasti cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti; 
− nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev; 
− temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in so izkazani v skladu z veljavnimi 

predpisi; 
− morajo biti prepoznavni in preverljivi; 
− niso in ne bodo financirani s strani morebitnih drugih sofinancerjev projekta.  
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Neupravičeni so naslednji stroški: 
− investicijski stroški (npr. nakup računalnika ...), 
− investicijsko vzdrževanje (npr. obnove, popravila ...), 
− drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis. 
 

IX. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOGE IN NAČIN PREDLOŽITVE 
 
Prijavitelj mora vlogo za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki je 
objavljena na naslovu PRIJAVNI OBRAZEC, povezava do nje pa se nahaja tudi na spletni strani 
Zavoda BOB (http://www.zavod-bob.si/aktualno/).  
 
Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami zaključiti in o tem 
obvestiti financerja najkasneje do vključno 8. april 2016. Za pravočasne bodo štele vloge, ki 
bodo zaključene do 24.00 ure tega dne. 
 
Po končanem izpolnjevanju elektronskega PRIJAVNEGA OBRAZCA projekta mora prijavitelj po 
elektronski pošti obvestiti financerja o zaključku dela na spletni aplikaciji. E-poštni naslov za 
obvestilo o zaključku dela je info@zavod-bob.si. 
 
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga, da je formalno 
popolna, izpolnjevati naslednje pogoje: 
- izpolnjen prijavni obrazec; 
- priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija; 
- poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa. 
 
Vloga, ki ne bo zaključena v spletni aplikaciji ali zanjo ne bo posredovano e-sporočilo o 
zaključku dela na aplikaciji v predpisanem roku in na predpisan način, bo zavržena. 
 

X. DATUM ODPIRANJA VLOG 
 
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 11. aprila 2016.  
 
Na odpiranju bo komisija ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, ali bodo predloženi vsi 
zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjene vloge ali pomanjkljive dokumentacije bo 
komisija pozvala prijavitelje, da vlogo v roku dveh dni dopolnijo. 
 

 
  

https://www.cognitoforms.com/ZavodBob/PRiKAZProgramZaRazvojKompetencZaAvtonomneZaposlitve
https://www.cognitoforms.com/ZavodBob/PRiKAZProgramZaRazvojKompetencZaAvtonomneZaposlitve
mailto:info@zavod-bob.si
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XI. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA, OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA IN PRITOŽBA NA 
SKLEP 

 
Na podlagi ugotovitev komisije bo o izbrani, zavrnjeni ali zavrženi vlogi na razpis, skladno s 
statutom Zavoda BOB, s sklepom odločil vršilec dolžnosti direktorja.  
 
Zavržena bo vloga: 
- ki ne bo poslana v roku in na način, ki je določen v IX. točki tega besedila razpisa; 
- ki ne bo vsebovala vseh dokazil, ki jih zahteva besedilo razpisa, ali ne bodo dopolnjene v 

roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). 
 
Zavrnjena bo vloga: 
- ki ne bo izpolnjevala pogojev, določenih v besedilu razpisa; 
- ki jo bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezno; 
- ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega 

merila, ne bo izpolnjena.  
 
Zavod BOB bo prijavitelje vloge obvestil o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 10 dni od dne 
izteka roka za predložitev vloge.  
 
Pritožba zoper sklep: 
 
Prijavitelji se zoper sklep o izboru prijavitelja na Javni razpis Zavoda BOB lahko pritožijo v roku 
treh dni po prejemu le tega. 
 
Pritožbo zoper sklep prijavitelji z e-poštnim sporočilom naslovijo na vodjo projekta PRiKAZ 
(metka@zavod-bob.si), ki tudi vodi postopek pritožbe in vpogled v spremljevalno (ocenjevalno) 
dokumentacijo. 
 

XII. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO 
 
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Zavoda BOB. 

 

XIII. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM 
 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom, podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije 
in za izpolnjevanje vloge lahko zainteresirana projektna skupina dobi od kontaktne osebe Metke 
Bahlen Okoli osebno ali po mobilnem telefonu vsak delovni dan od 11. do 16. ure ali e-pošti: 
- mobilna številka: 041 391 086; 
- elektronska pošta: metka@zavod-bob.si. 
  

Informativni dan za vse zainteresirane za kandidiranje na javnem razpisu bo potekal: 
v torek, 29. marca 2016, ob 10.30 uri, v Filmski sobi Zavoda BOB na Robbovi 15, Ljubljana. 
 

Zavod BOB 
 

mailto:metka@zavod-bob.si
http://www.zavod-bob.si/aktualno/
mailto:metka@zavod-bob.si
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PRIJAVNI OBRAZEC 
za sofinanciranje projekta za leto 2016. 

 
 

I. Podatki o prijavitelju (projektna skupina) 
 

1. Ime/naziv projektne skupine 
 

2. E-pošta 
 

3. Kontaktna telefonska številka 
 

4. Opis skupine (največ 1500 znakov s presledki)  
Na kratko predstavite svojo skupino (npr. nastanek, velikost, organiziranost/način delovanja, 
pretekle izkušnje, poslanstvo in vizijo skupine, področja strokovnega znanja in/ali sposobnosti 
ključnih oseb, ki sodelujejo v tem projektu).  
 

II. Podatki o prijavljenem projektu  
 

1. Naziv projekta 
 

2. Lokacija izvedbe projektnih aktivnosti 
 

3. Datum začetka projekta 
 

4. Datum zaključka projekta 
 

5. Vsebinska zasnova projekta (največ 2500 znakov s presledki) 
 

6. Jasno opredelite ključno področje, na katerem bo projekt deloval. Opišite 
zaznane potrebe, na katere odgovarja. (največ 1500 znakov s presledki) 
 

7. Utemeljite skladnost projekta s predmetom javnega razpisa (največ 1500 znakov s 
presledki) 
 

8. Utemeljite skladnost ciljev projekta s cilji javnega razpisa (največ 1500 znakov s 
presledki)
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III. Izvajalci projekta (obsežnejše reference in CV-je posameznih izvajalcev dodajte kot priloge)   
 
 

ime in priimek vloga v projektu 

strokovna usposobljenost glede na vlogo v projektu 
(izobrazba, reference, izkušnje pri neposrednem delu vezanem na 

projektno idejo, izkušnje pri drugem delu, ki lahko višajo kakovost 
izvedbe projektnih aktivnosti) 

predvideno 
število ur 

neposrednega 
dela na 

projektu 
(ovrednoteno 
prostovoljsko 

delo) 

vrednost 
ovrednotene 
prostovoljske 

ure v € 

skupen znesek 
za delo na 

projektu v € 

      

      

      

      

      

      

      

SKUPAJ      

 *po potrebi dodaj vrstice
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IV. Ciljna skupina projekta 
 

1. Opis ciljne skupine projektnih aktivnosti  
 

2. Opis predvidene strukture vključenih deležnikov projektnih aktivnosti  
 

3. Struktura projektnih deležnikov (tabela) 

opredelitev vključenih v projektne aktivnosti 
predvideno 

število 
vključenih 

npr. Vse ženske po imenu Micka med 27. in 48. letom starosti 45 

npr. Sprehajalci z dežnikom ob sončnem vremenu v Jakopičevem drevoredu 12 

  

  

  

  

  

SKUPAJ  

  *po potrebi dodaj vrstice 
4. Ali bodo »uporabniki« projektnih aktivnosti sodelovali pri pripravi in izvedbi le-teh? Če 

DA, opišite kako (največ 1.500 znakov s presledki). 
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V. Načrt izvedbe projekta 
 

cilji projekta opis predvidenih projektnih aktivnostih (po posameznih fazah/sklopih) 
predvidene metode za 

dosego zastavljenih 
ciljev 

časovna (datumska) 
opredelitev posamezne 

faze/sklopa 

trajanje 
aktivnosti v 

urah 

     

     

     

     

     

     

 SKUPAJ    

 *po potrebi dodaj vrstice 
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VI. Vrednotenje in kazalci uspešnosti projekta 
 

5. Opišite postopke evalviranja posameznih aktivnosti, faz in projekta kot celote (največ 2500 
znakov s presledki) 
 

6. Opredelite kazalnike za merjenje uspešnosti projektnih aktivnosti  
 

7. Ali bodo uporabniki sodelovali pri vrednotenju, in če DA, opišite metode, s katerimi jih 
boste vključevali v vrednotenje (največ 1500 znakov s presledki) 
 

VII. Vplivi projekta na deležnike projekta in lokalno okolje ter 
povezovanje z drugimi organizacijami 
 

a. Pojasnite pričakovan vpliv na deležnike v projektu ter ukrepe, ki ste jih predvideli za dosego 
tega vpliva (največ 1500 znakov s presledki)  
 

b. Opredelite pričakovane vplive projektnih aktivnosti na lokalno okolje (največ 1500 znakov s 
presledki) 
 

c. Opredelite vlogo sodelujočih organizacij, s katerimi načrtujete izvajanje skupnih aktivnosti 
prijavljenega projekta (opredeli v tabeli) 
 

naziv organizacije5 vsebinska, časovna in druge opredelitve skupnih aktivnosti 

  

  

  

  *po potrebi dodaj vrstice 
 

d. Navedite, katere nadaljnje aktivnosti načrtujete za ta projekt (na primer prijava na razpis, 
vzdrževanje stikov s sodelujočimi organizacijami, drugo) (največ 1500 znakov s presledki) 
 

VIII. Trajnost/dolgoročnost projektne ideje in razširjanje rezultatov 
 

1. Pojasnite, kako nameravate zagotavljati trajnost rezultatov po zaključku projekta v 
organizacijskem in finančnem smislu (največ 1500 znakov s presledki) 
 

2. Opišite predvidene ukrepe za razširjanje in uporabo rezultatov projekta (največ 1500 znakov 
s presledki) 

 
IX. Povzetek 

9. Kratek povzetek vsebinske zasnove projekta (največ 750 znakov s presledki)  
Tekst bo objavljen na komunikacijskih kanalih Zavoda BOB in za potrebe javnih objav o delu projektne skupine.   
 

10. Angleški prevod povzetka vsebinske zasnove projekta (največ 750 znakov s presledki) Tekst 
bo objavljen na komunikacijskih kanalih Zavoda BOB in za potrebe javnih objav o delu projektne skupine. 
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X. Finančni načrt projekta   
 

1. Predvidena vrednost celotnega projekta/programa 
 

2016  € 

  
2. Predvideni prihodki projekta programa v letu 2016 (navedite predvidene sofinancerje in 

njihove deleže v znesku in odstotkih) 
 

predvideni sofinancer projekta predviden znesek v € razmerje v % 

Zavod BOB   

npr. Prispevki udeležencev   

npr. Ovrednoteno prostovoljsko delo   

   

SKUPAJ    

*po potrebi dodaj vrstice 
 
3. Predvideni prispevki udeležencev (če načrtujete prispevke udeležencev, opredelite, zakaj je 

to potrebno, natančno pojasnite višino predvidenega prispevka posameznega udeleženca in 
kaj vključuje) 
 

4. TABELA: Predvideni odhodki projekta (natančno navedite vse predvidene odhodke projekta 
glede na posamezne finančne postavke) 
 

odhodki programa v letu 2016 5 znesek v € financer/vir 

1. STROŠKI STORITEV (predvideni stroški storitev drugih fizičnih oseb in poslovnih subjektov) 

npr. Potni stroški   

npr. Najem ozvočenja   

2. MATERIALNI STROŠKI - stroški materiala in proizvodov za  izvedbo projekta (navedite): 

npr. Surovine za pripravo hrane na dogodku   

npr. Barve za grafitanje   

3. DRUGI STROŠKI - stroški, ki jih ne moremo opredeliti drugje 

npr. Stroški internetnih storitev (spletna domena)   

npr. Zavarovanje udeležencev aktivnosti   

SKUPAJ    

*po potrebi dodaj vrstice 
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XI. PRILOGE 
 
Prosimo, da prijavnemu obrazcu na javni razpis priložite:  

- CV-je izvajalcev v projekta; 
- Izjava (točka XII.); 
- Sporazum o sodelovanju z organizacijami, navedenimi v točki VII. prijavnega obrazca (obrazec 

sporazuma je sestavni del razpisne dokumentacije); 
- TABELO: Predvideni odhodki projekta', (točka X. 4.). 
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XII. IZJAVA 
 
S podpisom* tega obrazca potrjujemo, da smo seznanjeni in soglašamo: 

− s pogoji za kandidiranje na javnem razpisu; 
− z merili za izbor projektov. 

 
Izjavljamo: 
− da so vsi podatki, navedeni v prijavnem obrazcu in drugih prilogah na javni razpis, točni; 
− da so najmanj 3 (trije) udeleženci, ki so vključenih v pripravo, izvedbo in vrednotenje projektnih 

aktivnosti, mladi med 15. in dopolnjenim 29. letom starosti in so iskalci zaposlitve; 
− da nihče od sodelujočih pri izvedbi programa ali projekta ni evidentiran v kazenski evidenci kot 

pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost; 
− da bo projekt izveden v letu 2016. 

 
* Izjavo izpolnite, lastnoročno podpišite in podpisanega priložite elektronskemu prijavnemu obrazcu. 

 
 

 
Kraj in datum: 
 
 
 
Ime in priimek projektnega člana 1                            podpis projektnega člana 1 
 
 
Ime in priimek projektnega člana 2                            podpis projektnega člana 2 
 
 
Ime in priimek projektnega člana 3                            podpis projektnega člana 3 
 
 
Ime in priimek projektnega člana 4                            podpis projektnega člana 4 
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SPORAZUM O SODELOVANJU 
  

V ZADEVI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTA, KI GA V OKVIRU 
AKTIVNOSTI ZAVODA BOB IZVAJA SKUPINA UDELEŽENCEV PROGRAMA PRiKAZ V 

LETU 2016  
 

Ime projektne skupine:   

Naziv prijavljenega projekta:   

  

1. Naziv izvajalske organizacije: Zavod BOB 
 Naslov organizacije: Kvedrova 3, 1000 Ljubljana 
 Odgovorna oseba: Matjaž Vodeb, koordinator projektov, v.d. direktor 
 Podpis odgovorne osebe:  
 Žig organizacije:  
   

2. Naziv sodelujoče organizacije:  
 Naslov organizacije:  
 Odgovorna oseba:  
 Podpis odgovorne osebe:  
 Žig organizacije:  
   

3. Naziv sodelujoče organizacije:  
 Naslov organizacije:  
 Odgovorna oseba:  
 Podpis odgovorne osebe:  
 Žig organizacije:  
   

4. Naziv sodelujoče organizacije:  
 Naslov organizacije:  
 Odgovorna oseba:  
 Podpis odgovorne osebe:  
 Žig organizacije:  
   

*po potrebi dodaj vrstice 
 

Podpisane odgovorne osebe sodelujočih organizacij potrjujemo, da bomo sodelovali kot izvajalci ali 
drugače v projektnih aktivnostih projekta, ki ga v okviru javnega razpisa izvaja projektna skupina 

Zavoda BOB. 


	JAVNI RAZPIS
	za sofinanciranje projekta za leto 2016.
	I. PREDMET RAZPISA
	III. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
	IV. POSEBNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU
	V. MERILA ZA IZBOR PROJEKTOV IN/ALI PROGRAMOV

	I. Vsebina projekta:
	1. Skladnost projekta s predmetom, namenom in glavnim ciljem javnega razpisa
	2. Skladnost projekta viri skupine
	4. Vključenost projektnih članov in udeležencev aktivnosti v snovanje, izvedbo in vrednotenje projektnih aktivnosti
	6. Ustreznost metod dela in predvidenih projektnih aktivnosti glede na zastavljene cilje
	7. Ciljna skupina (uporabniki)
	8. Ustreznost načina vrednotenja projekta ter ustreznost kazalcev uspešnosti projekta
	II. Finančna konstrukcija:
	VI. VIŠINA SREDSTEV
	VII. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV
	VIII. UPRAVIČENI STROŠKI
	IX. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOGE IN NAČIN PREDLOŽITVE
	X. DATUM ODPIRANJA VLOG
	XI. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA, OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA IN PRITOŽBA NA SKLEP
	XII. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

	Informativni dan za vse zainteresirane za kandidiranje na javnem razpisu bo potekal:
	v torek, 29. marca 2016, ob 10.30 uri, v Filmski sobi Zavoda BOB na Robbovi 15, Ljubljana.
	Zavod BOB
	PRIJAVNI OBRAZEC

