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ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO
FINANČNO IN VSEBINSKO POROČILO
Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021
MLADINSKI CENTRI
Številka pogodbe:

C3331-20-C3331-20-600540

Priznana vrednost programa (v EUR):

274.717,00

Odobrena sredstva za obdobje 2020-2021 (v EUR):

24.700,00

Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR):

6.175,00

OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU PROGRAMA
Davčna številka:
Naziv organizacije:

E-pošta:

064 249 627

Transakcijski račun:

BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti

Hišna št.:

Kvedrova cesta

Telefon:

2335344000

BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti

Kratek naziv organizacije:
Ulica:

Matična številka:

22549676

Poštna št.:

003

info@zavod-bob.si

1000

Pošta:

Spletna stran:

Ljubljana

www.zavod-bob.si

6100 0000 0683 809

Naziv banke in ekspozitura:
Naslov banke (ulica, kraj):

DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA
Miklošičeva 5. 1000 Ljubljana

Zakoniti zastopnik / Odgovorna oseba
Ime:

Matjaž

Mobilni telefon:

Priimek:

Vodeb

Funkcija:

E-pošta:

064106320

direktor

m@zavod-bob.si

Skrbnik/ca pogodbe
Ime:

Matjaž

Telefon:

/

Priimek:

Vodeb

Mobilni telefon:

064 249 627

E-pošta:

info@zavod-bob.si

*Poročilo je obvezna priloga k e-računu in zadostuje elektronski podpis
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VSEBINSKI DEL POROČILA - 2. delno poročilo
Poročilo se mora nanašati na programske aktivnosti izvedene znotraj časovnega obdobja poročanja.

A. PREGLED IZVEDENIH AKTIVNOSTI
Navedite vse aktivnosti, ki ste jih na podlagi prijave ter v skladu s pogodbenimi obveznostmi izvajali v obdobju poročanja, z navedbo naziva
aktivnosti (enako, kot v prijavi programa), števila izvedenih dogodkov v okviru posamezne aktivnosti, podatka o trajanju vseh dogodkov
skupaj izvedenih v okviru posamezne aktivnosti ter številu vseh aktivnih udeležencev v okviru izvedene aktivnosti. Večdnevno aktivnost
vpisujte samo enkrat. Vpisujte zgolj aktivne udeležence, to je osebe, ki nastopajo v vlogah načrtovalcev, oblikovalcev, organizatorjev,
izvajalcev, proizvajalcev in podobno. Aktivni udeleženci ne nastopajo v vlogi pasivnih gledalcev, poslušalcev, obiskovalcev, uporabnikov
storitev in proizvodov ali podobno. Število aktivnih udeležencev se nanaša le na aktivne udeležence, ki sodijo v kategorijo mladi - v starosti
od 15. do vključno 29. leta.

Zap. št.

Naziv aktivnosti

Področje po
ZJIMS

Število
dogodkov

Trajanje v urah

Št. aktivnih
mladih
udeležencev

Št. aktivnih
mladih
udeležencev z
manj
priložnostmi

1.

PRiKAZ
(Program za
Razvoj
Kompetenc za
Avtonomne
Zaposlitve)

neformalno
učenje in
usposabljanje ter
večanje
kompetenc
mladih

5,00

120,00

45,00

33,00

2.

Projekti v okviru
Erasmus+
(mednarodna
strateška
partnerstva
Magic Wand in
The Key, study
visits
(Ex)change)

mobilnost mladih
in mednarodno
povezovanje

21,00

51,00

15,00

5,00

3.

Projekti v okviru
Evropske
solidarnostne
enote (projekti
prostovoljstva,
solidarnostni
projekti).

prostovoljstvo,
solidarnost in
medgeneracijsko
sodelovanje
mladih

28,00

2358,00

51,00

45,00

4.

Vse ali nič aktivnosti
gledališča
zatiranih

skrb za mlade z
4,00
manj priložnostmi
v družbi

40,00

25,00

15,00

5.

Slepa ulca mentorska
podpora pri
razvoju in
produkciji
dogodka
doživljajskega
gledališča

dostop mladih do
kulturnih dobrin
in spodbujanje
ustvarjalnosti ter
inovativnosti
mladih

7,00

65,00

65,00

45,00

6.

Tobalko vila –
preventivni
program proti
zlorabi tobaka,
alkohola in
zdravil med
mladimi

zdrav način
življenja in
preprečevanje
različnih oblik
odvisnosti mladih

3,00

100,00

120,00

120,00

7.

ULCA, mladinski
center

dostop mladih do
kulturnih dobrin
in spodbujanje
ustvarjalnosti ter
inovativnosti
mladih

281,00

774,00

235,00

176,00

07210601826 | 25. 1. 2021 12:37

1/25/2021, 12:38 PM

Firefox

3 of 7

https://razpisi.mlad.si/si/natisni/natisni-porocilo/1826

Zap. št.

Naziv aktivnosti

Področje po
ZJIMS

Število
dogodkov

Trajanje v urah

Št. aktivnih
mladih
udeležencev

Št. aktivnih
mladih
udeležencev z
manj
priložnostmi

8.

Mladinski center
Bob

prostovoljstvo,
solidarnost in
medgeneracijsko
sodelovanje
mladih

183,00

682,00

247,00

186,00

9.

Mreža Mlada
ulica

skrb za mlade z
4,00
manj priložnostmi
v družbi

140,00

622,00

466,00

10.

NEXTival

dostop mladih do
kulturnih dobrin
in spodbujanje
ustvarjalnosti ter
inovativnosti
mladih

10,00

20,00

15,00

2,00

1. delno poročilo SKUPAJ

2. delno poročilo SKUPAJ

Število izvedenih dogodkov

422,00

543,00

Število ur izvedenega programa

1.882,00

4.460,00

Število aktivnih mladih udeležencev

1.269,00

1.490,00

Število aktivnih mladih udeležencev z manj
priložnostmi

1.093,00

1.139,00

B. OCENA REALIZACIJE PROGRAMA
Ocenite realizacijo programa za obdobje poročanja. Pri tem izhajajte iz zastavljenega načrta (prijavljenega progama).
(največ 1000 znakov)
Ocenjujemo, da smo program pretežno realizirali kot je bilo zastavljeno v prijavi. Dosegli smo zastavljene kazalnike, izvajanje
aktivnosti/projektov smo prilagajali razmeram, povezanim z epidemijo COVID-19 in pridobljenim sofinanciranjem za izvajanje:
- za projekta Mladinsko za lajf, Spedenaj šolo in Alter futer nismo pridobili dodatnih finančni sredstev, načrtovane aktivnosti smo izvajali
v okviru programa Mladinskega centra Bob.
- za projekt Vse ali nič - ACTivate Your Story prav tako nismo pridobili sredstev, aktivnosti gledališča zatiranih smo izvajali v okviru
programa ULCA v sodelovanju s partnersko organizacijo KUD Transformator
- aktivnosti, ki smo jih v prijavi načrtovali pod imenom 'človekINJe', smo izvajali v okviru različnih oblik terenskega dela: Tobalko vila,
Mreža mlada ulica, Mladinski center Bob in ULCA ter Magic Wand.
- sodelovanja v mednarodnih poletnih šolah Univerze v Ljubljani ni bilo zaradi epidemije Covid-19.

C. PREGLED MEDIJSKIH OBJAV
Pregled medijskih objav o sofinanciranem programu mladinskega dela za obdobje poročanja. Navedite naziv medija, datum objave, naziv
objave in URL naslov objave. Če je bila objava v tiskanih medijih, objavo preslikajte ter shranite v oblak.
Kot medijske objave štejejo: objave v na portalu mlad.si, objave v vseh medijih, ki imajo status medija, v vseh tiskanih glasilih lokalnih
skupnosti ter na spletnih straneh organizacij (razen objav na spletni strani izvajalca).
Zap. št.

Naziv medija

Datum objave

Naziv objave

URL objave

1.

MC Kotlovnica Kamnik

05.11.2020

Kotlovnica ONLINE: The
youth centre experience

https://www.facebook.co
m/499492600097036
/videos
/1158811181182553

2.

Savčan

01.11.2020

Namigi za aktivnosti na
prostem

https://drive.google.com
/file/d
/1RQqWpHH5fZSEMGJ3
H9Om4ZlWgvkh3EsE
/view?usp=sharing

3.

L'mit

01.12.2020

Fotoknjiga projekta
Umetnost za na kompost

http://www.lmit.org/zamlade/fotoknjigaprojekta-umetnost-za-nakompost.html
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Zap. št.

Naziv medija

Datum objave

Naziv objave

URL objave

4.

mlad.si

20.07.2020

Usposabljanje za
mladinske ulične delavce
Mreže Mlada ulica

https://mlad.si
/blog/usposabljanje-zamladinske-ulicnedelavce-mreze-mladaulica/

5.

L'mit

01.10.2020

Streetstival – Festival
uličnega dela 2020

https://www.lmit.org/zamlade/streetstivalfestival-ulicnegadela-2020.html

6.

mlad.si

27.07.2020

Napoved: Streetstival,
festival uličnega dela

https://www.mlad.si
/blog/napovedstreetstival-festivalulicnega-dela/

7.

mlad.si

11.10.2020

Streetstival – festival
uličnega mladinskega
dela

https://mlad.si
/blog/streetstival-festivalulicnega-mladinskegadela/

8.

mlad.si

30.07.2020

Nextival – festival mladih
za mlade

https://www.mlad.si
/blog/nextival-festivalmladih-za-mlade/

9.

mlad.si

28.12.2020

Fotoknjiga projekta
Umetnost za na kompost

https://www.mlad.si
/blog/fotoknjigaumetnost-za-nakompost/

10.

L'mit

01.09.2020

Novi termini
usposabljanja Jaz,
družba, služba!

https://www.lmit.org/zamlade/izobrazevanje
/novi-terminiusposabljanja-jazdruzba-sluzba.html

11.

L'mit

01.07.2020

Aktivnosti med
počitnicami za mlade!

https://www.lmit.org/zamlade/aktivnosti-medpocitnicami-zamlade.html

12.

cnvos.si

16.09.2020

Streetstival - festival
uličnega dela 2020

https://www.cnvos.si
/aktualno
/4478/streetstivalfestival-ulicnegadela-2020/

13.

dostop.si

17.07.2020

S projektom Pogon vsaj
25 mladih do zaposlitve

https://www.dostop.si/sprojektom-pogonvsaj-25-mladih-dozaposlitve/

14.

pina.si

01.08.2020

POGON

https://www.pina.si
/portfolio/pogon/

15.

Mladinska postaja Moste

01.08.2020

Pogon – razvijaj svojo
kariero in prispevaj k
razvoju družbe!

http://www.postajamoste.
si/pogon/
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FINANČNI DEL POROČILA
Poročilo se nanaša na programske aktivnosti izvedene znotraj časovnega obdobja poročanja, kar pomeni da so upravičeni
stroški tisti (iz finančne listine mora nedvoumno izhajati, da gre za nakup blaga/opravljeno storitev znotraj obdobja poročanja ter,
da je finančna listina izdana znotraj obdobja poročanja), ki so nastali znotraj obdobja poročanja.
Računi oz. druge ustrezne podlage za plačilo stroškov (plače, honorarji, potni nalogi...) se morajo nedvoumno nanašati na
obdobje poročanja.

A - STROŠKI PROGRAMA ZA OBDOBJE POROČANJA
Vpišite le stroške, ki se nanšajo na obdobje poročanja
OPOMBA:Stroški posameznih obdobij se pri končnem poročilu seštevajo. Prosim vas, da pri poročanju čim bolj upoštevate
višino priznane vrednosti programa, saj stroškov za pretekla obdobja ne bo možno popravljati naknadno, s pogodbo pa ste se
zavezali, da boste realizirali vsaj 90% priznane vrednosti vašega programa oz. vsaj 80% priznane vrednosti vašega programa v
kolikor je Urad odobril izredno znižanje vrednosti programa zaradi posledic epidemije COVID-19. V nasprotnem primeru boste pri
končnem poročilu upravičeni zgolj do sorazmerno nižjega pogodbenega zneska (glede na dejansko doseženo realizacijo).
Stroški (odhodki) v
posameznem
obodbju

1. delno poročilo
1.1.-30.6.2020 /
v EUR

2. delno poročilo
1.7.-31.12.2020 /
v EUR

3. delno poročilo
1.1.-31.5.2021 /
v EUR

4. delno poročilo
1.6.-31.12.2021 /
v EUR

ODHODKI SKUPAJ
v EUR

Stroški dela (bruto
plače, pogodbe o
delu)

52.237,22

59.846,32

0,00

0,00

112.083,54

Drugi stroški dela
(avtorski honorarji,
študentsko delo,
nagrade
prostovoljcem)

1.500,07

4.746,30

0,00

0,00

Pisarniški material,
telefon, poštne
storitve

273,84

624,60

0,00

0,00

898,44

Najem prostorov,
tekoči stroški

5.598,11

4.503,12

0,00

0,00

10.101,23

Najem tehničnih
sredstev

450,00

768,00

0,00

0,00

1.218,00

Stroški prevozov,
dnevnice

299,72

1.682,60

0,00

0,00

1.982,32

Stroški nastanitve in
prehrane

938,00

423,70

0,00

0,00

1.361,70

Stroški promocije

2.174,30

4.219,00

0,00

0,00

6.393,30

Drugi stroški
programa*

3.769,32

3.924,63

0,00

0,00

7.693,95

SKUPAJ

67.240,58

80.738,27

0,00

0,00

147.978,85

B - PREGLED STROŠKOV POKRITIH S SREDSTVI ODOBRENIMI PO POGODBI
V spodnjo tabelo vpišite podatke o stroških povezanih z izvedbo programa, ki bodo pokriti iz sredstev Javnega poziva za sofinanciranje
mladinskega dela v letih 2020 in 2021. Dokazilo o strošku je lahko račun oz. druga ustrezna podlaga za plačilo stroška(obračun plače,
obračun honorarja, potni nalogi...). Kopij dokazil o stroških ni potrebno prilagati poročilu ampak jih je potrebno hraniti v ustrezni obliki. Urad
lahko kadarkoli pisno zahteva od izvajalca vpogled v poslovanje in dokumentacijo v smislu preverjanja resničnosti in namenskosti porabe
odobrenih sredstev.
A: Zvrst stroška mora sovpadati z zvrstjo stroška iz prejšnje tabele.
B: Napišite naziv izdajatelja računa oz. ime in priimek fizične osebe prejemnice sredstev
C: Vpišite številko računa ali serijsko številko druge ustrezne podlage za plačilo stroška (npr. št. potnega naloga, št. plačilne liste)
D: Vpišite konkretni razlog za nastanek stroška oz. navezavo na konkretno aktivnost navedeno v vsebinskem delu poročila.
E: Vpišite datum izdaje računa oz. druge ustrezne podlage za plačilo stroška. Pozor! Upravičen je le strošek, ki je nastal znotraj obdobja
poročanja kar pomeni da mora biti datum izdaje znotraj obdobja poročanja.
F: Vpišite celoten znesek, ki se nanaša na izvedbo programa mladinskega dela v obdobju poročanja. Strošek mora odražati vsebino
izvedenega programa. V kolikor je izvajalec zavezanec za DDV in uveljavlja povračilo DDV, se vpiše znesek stroška brez DDV.
G: Vpišite znesek – del stroška, ki je poravnan iz sredstev Javnega poziva za sofinanciranje programov mladinskega del v letih 2020 in
2021. Pozor! Vsota stroškov iz stolpca G je lahko enaka ali manjša od višine sredstev odobrenih s pogodbo za prvo obdobje poročanja. V
kolikor bo vsota stroškov manjša od višine odobrenih sredstev, izvajalec dokončno izgubi pravico do povračila razlike do višine odobrenih
sredstev.
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Zap. št.

A - Zvrst
stroška

B - Izdajatelj
računa

C - Št. računa

D - Namen
plačila

E - Datum
računa

F - Znesek
računa v
EUR

G - Višina
zneska iz
stolpca F
pokrita iz
sredstev
JP 2020-2021
v EUR

1.

Najem
prostorov,
tekoči stroški
prostorov

GOSPODARS
KO d.o.o.

135122-20

poravnane
obveznosti

01.07.2020

515,29

515,29

2.

Najem
prostorov,
tekoči stroški
prostorov

GOSPODARS
KO d.o.o.

135154-20

poravnane
obveznosti

31.07.2020

458,79

458,79

3.

Najem
prostorov,
tekoči stroški
prostorov

GOSPODARS
KO d.o.o.

135462-20

poravnane
obveznosti

31.08.2020

507,10

507,10

4.

Najem
prostorov,
tekoči stroški
prostorov

GOSPODARS
KO d.o.o.

135206-20

poravnane
obveznosti

30.09.2020

522,33

522,33

5.

Najem
prostorov,
tekoči stroški
prostorov

GOSPODARS
KO d.o.o.

135230-20

poravnane
obveznosti

31.10.2020

719,58

719,58

6.

Najem
prostorov,
tekoči stroški
prostorov

GOSPODARS
KO d.o.o.

135257-20

poravnane
obveznosti

30.11.2020

780,03

780,03

7.

Drugi stroški
programa*

INŠTITUT
KOMUNIKUM

28-2020

poravnane
obveznosti

30.11.2020

956,88

956,88

8.

Drugi stroški
programa*

INŠTITUT
KOMUNIKUM

42-2020

poravnane
obveznosti

05.08.2020

968,91

968,91

9.

Drugi stroški
programa*

ALEDI d.o.o.

20-360-00007
4

poravnane
obveznosti

30.11.2020

312,00

312,00

10.

Drugi stroški
programa*

ALEDI d.o.o.

20-360-00005
1

poravnane
obveznosti

31.07.2020

312,00

285,23

11.

Drugi stroški
programa*

BAUHAUS
d.o.o.

922-2-566853

poravnane
obveznosti

29.08.2020

148,86

148,86

v EUR
Vsota odhodkov, ki se pokrijejo iz pogodbenih sredstev v
JP2020/2021 za 2. obdobje (vsota stolpca G)

6.175,00

Višina odobrenih sredstev po pogodbi za 2. obdobje

6.175,00

Razlika med višino odobrenih sredstev za obdobje poročanja in
vsoto odhodkov, ki se pokrijejo iz teh odobrenih sredstev*

0,00

*Znesek mora biti 0 če želite počrpati vsa odobrena sredstva. Znesek ne sme biti negativen. Če je znesek negatiiven pomeni, da je vsota
zneskov v stolpcu G previsoka zato jo usttrezno znižajte

Izvajalec izjavlja, da pogodbenega neska ne bo porabil za izvedbo projektov oz. aktivnosti, za katere ima v letu 2020 in 2021 z
Uradom že sklenjeno pogodbo.
Izvajalec prav tako izjavlja, da v poročilu ni uveljavljal stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz
katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni.
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*Poročilo je obvezna priloga k e-računu in zadostuje elektronski podpis
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