
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

POBUDA 

za javno objavo točkovnika za sofinanciranje programov in projektov dela z mladimi 

 

Na Stičišču NVO osrednje Slovenije smo v okviru pregleda občinskih javnih politik na področju mladih 

pregledali in  analizirali Javni razpis sofinanciranja projektov in programov dela z mladimi v letu 2019 v 

občini Domžale. Pri vsebinskem pregledu razpisa smo ugotovili, da omenjeni razpis ne vsebuje 

ustreznega točkovnika iz katerega bi bilo razvidno in predvidljivo, koliko točk bo posamezen prijavitelj 

pridobil glede na stopnjo izpolnjevanja posameznega vsebinskega kriterija. To kaže na netransparentnost 

razdeljevanja javnih sredstev.  

Merila so tisti kriterij, ki je v pomoč prijaviteljem pri pripravi kvalitetnega programa oziroma projekta. 

Tako prijavitelji lažje sledijo pričakovanjem razpisovalca in pripravijo program, ki bo sledil postavljenim 

ciljem lokalne skupnosti. Pomenijo pa tudi večje zaupanje v same rezultate vrednotenja prijav. Saj je že 

vnaprej jasno kaj in kako se bo določila višina točk. Le merila, skupaj s točkovnikom predstavljajo jedro 

transparentnosti.  

Predlagamo, da se pri objavi naslednjega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v letu 2020 

objavijo tudi merila z določenim točkovnikom. 

Predlagamo tudi, da se merila prilagodijo strateškim ciljem občine na področju mladih in oziroma otrok. 

Dobre izkušnje pri pripravi meril in točkovnika v okviru delovne skupine (sestavljena tudi iz 

predstavnikov nevladnih organizacij) imajo med drugimi tudi  v občinah Postojna in Hoče – Slivnica.  

Ker je priprava novih meril in točkovnika dolgotrajni proces, pozivamo in predlagamo, da se vsaj pri 

že postavljenih dosedanjih merilih javno objavi možno število doseženih točk.  

Če točkovnika še nimate pripravljenega vam spodaj pošiljamo primer priprave točkovnika glede na že 

postavljena merila: 

Določite več točk pri merilu delež programa, realiziran s prostovoljnim delom, če želite v občini 

spodbuditi in nagraditi prostovoljno delo oziroma preprosto določite, da če je delež programa realiziran s 

prostovoljnim delom, da se takšna vloga točkuje z na primer 2 točkama;  

Pri dosedanjem merilu: jasno opredeljeni cilji in nameni projektov oziroma programov (starostne 

skupine, katerim je program namenjen, namenjeno otrokom iz socialno ogroženih družin) se 

lahko na primer določi, da za vsako starostno skupino, ki jo program vključuje vloga doseže 1 točka; za 

program je namenjen otrokom iz socialno ogroženih družin 2 točki; jasno opredeljeni cilji in nameni 

projektov oziroma programov, ki so v skladu s cilji razpisa do 5 točk) 

Pri merilu pričakovano število vključene mladine, občanov občine Domžale določite razpon točk, 

kot na primer za vključenih do 10 oseb…2 točki, do 20 oseb…4 točke, nad 20 oseb…6 točk 

Pri merilu izvirnost, inovativnost, kakovost programov oziroma projektov (program prilagojen 

starosti udeležencev, strokoven kader, sodelovanje z vrtci, šolami, centri za socialno delo, 

program je v preteklem letu že bil izvajan, program uporablja sodobna znanja in spoznanja ter 

metode dela, aktivno vključevanje udeležencev) določite točke (glede na potrebe in cilje občine) za 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

posamezen kriterij merila kot na primer program je prilagojen starosti udeležencev…2 točki; sodelovanje 

strokovnega kadra…1 točka; sodelovanje z vrtci, šolami, csd…2 točki; program je v preteklem letu že bil 

izvajan…1 točka; program uporablja sodobna znanja in spoznanja ter metode dela…do 3 točke; aktivno 

vključevanje udeležencev..2 točki) 

Pri merilu delež zagotovljenih lastnih neproračunskih sredstev pa ugotavljamo, da je neupoštevanje 

tega merila lahko že razlog za zavrnitev vloge, saj razpis določa, da višina dodeljenih proračunskih sredstev 

ne bo presegla 80 odstotkov načrtovanih stroškov, torej mora za zagotovitev izvedbe, prijavitelj zagotoviti 

to razliko. Kar pa seveda lahko zagotovi že z uveljavljanjem  prostovoljnega dela v tej višini. 

V prilogi vam v pogled pošiljamo tudi izsek iz Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in 

projektov  v občini Kamnik za leto 2019, kjer so določena merila s točkovnikom. 

 

Vljudno vas prosimo, da se do naše pobude tudi opredelite. 

 

Lep pozdrav,  

 

 

           Petra Cilenšek 

Stičišče NVO osrednje Slovenije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


