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RAZPIS »MLADI ZA MLADE« ZA IZBIRO NEVLADNE 
ORGANIZACIJE ZA NAMEN PODELITVE SREDSTEV 
PRIDOBLJENIH V OKVIRU PROJEKTA ŽUR Z RAZLOGOM  
(V NADALJEVANJU: RAZPIS) 
PREDMET: IZBOR PROGRAMOV ALI PROJEKTOV V SLOVENIJI 
NAMENJENIH MLADIM MED 15. IN 30. LETOM



RAZPISNA DOKUMENTACIJA

1. OBJAVITELJ RAZPISA
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134b, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: Si.mobil).

2. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je izbira programa ali projekta nevladnih organizacij, ki delujejo na območju Slov-
enije. Program ali projekt se lahko izvaja na katerem koli interesnem področju (izobraževanje, 
kultura, šport, humanitarne, okoljske, socialne dejavnosti idr.) ter zadeva mlade med petna-
jstim in tridesetim letom starosti. Financiranje ali sofinanciranje programa ali projekta se bo 
izvedlo iz vseh sredstev, zbranih na dogodku Žur z razlogom, ki ga bo Si.mobil organiziral 25. 
avgusta 2012 v Ljubljani (v nadaljevanju: sredstva). 

Letos se bo izvedel že enajsti Žur z razlogom, ki je zelo prepoznaven in priljubljen glasbeni do-
godek za mlade, katerega poslanstvo je dvig zavesti o zbiranju sredstev v podporo programom 
ali projektom za mlade. Si.mobil s pomočjo mladih v okviru Žura z razlogom zbere sredstva in 
jih nameni programu ali projektu za mlade.

Cilj razpisa je izbrati program ali projekt nevladne organizacije, ki mu bo Si.mobil v celoti na-
menil zbrana sredstva letošnjega Žura z razlogom. 

Ciljni upravičenci razpisa so vse nevladne neprofitne organizacije s programi ali projekti, na-
menjenimi mladim med 15. in 30. letom v Sloveniji.

Opredelitev nevladne organizacije – Nevladna organizacija je organizacija, ki ni del vladajoče 
politike in je ni ustanovila država. Običajno je neodvisna od vlade, financira pa se s prosto-
voljnimi prispevki in različnimi projekti. Med nevladne organizacije uvrščamo društva, zavode 
in ustanove.
Nevladna organizacija mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• ustanovljena je kot društvo, zavod, ustanova ali kot druga pravna oseba;
• njeni ustanovitelji ali družbeniki so izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zaseb-

nega prava; 
• je nepridobitna;
• je neprofitna;
• je neodvisna od državnih organov, političnih strank ali gospodarskih subjektov;
• če izvaja pridobitno dejavnost, mora biti ta povezana z njenimi nameni ali cilji;
• ni organizirana kot politična stranka, verska skupnost, sindikat ali zbornica.



3. OPREDELITEV POGOJEV ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU
Upravičeni prejemniki sredstev
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• so nevladna organizacija, ki deluje v javno dobro;
• v preteklosti niso kršili določil o nenamenski porabi sredstev; 
• člani vodstva nevladne organizacije niso v kazenskem postopku. 

4. TRAJANJE PROGRAMA/PROJEKTA
Sredstva so namenjena predvsem programom ali projektom, ki se bodo končali v letu dni od 
objave tega razpisa. Strokovna komisija lahko izbere tudi program ali projekt, ki traja dlje, če 
se zdi, da za ta program ali projekt obstajajo možnosti za razvoj ter če je učinkovit in smiseln. 

5. RAZPOLOŽLJIVI ZNESEK SREDSTEV
Skupni znesek sredstev, ki ga bo Si.mobil namenil izbranemu prijavitelju, je vsaj 20.000 EUR ali 
več, če bodo vsa zbrana sredstva na Žuru z razlogom presegla ta predvideni znesek sredstev. 
Sredstva bodo dodeljena izbranemu prijavitelju na podlagi pogodbe o sodelovanju, ki jo bo ta 
sklenil s Si.mobilom. 

6. ODDAJA VLOGE
6.1.  Roki in način prijave

Rok za oddajo prijav je 20. julij 2012 do 12.00. Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, 
ki bodo prispele na naslov: Si.mobil, d. d., Šmartinska cesta 134b, 1000 Ljubljana, do vključno 
20. julija 2012 do 12.00. Kot pravočasne se bodo upoštevale tudi vloge s poštnim žigom z 
vključno datumom in uro, ki je rok za oddajo vloge. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, na 
razpisu ne bodo kandidirale in bodo z obrazložitvijo vrnjene prijavitelju neodprte.

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja 
ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – vloga za pridobitev donacije ŽZR«. Vloge je treba nasloviti 
ali osebno vložiti na Si.mobilov naslov. 

Vloga mora biti oddana v papirni obliki in z vsemi zahtevanimi informacijami iz te razpisne 
dokumentacije. 

Prijavitelji lahko v okviru tega razpisa oddajo več vlog skladno s pravili tega razpisa. Za vsak 
program ali projekt mora prijavitelj pripraviti ločeno vlogo. 



Zaradi preglednosti razpisa bo Si.mobil 26. julija 2012 do 12.00 na spletnem mestu 
www.orto.si/zurzrazlogom objavil ime prijavitelja in kratek opis programa ali projekta vseh 
pravočasno prispelih vlog.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pravili razpisa ter javno objavo imena prijavitelja 
in kratkega opisa programa ali projekta.

6.2. Ocenjevanje vlog

Vloge bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje Si.mobil. Upoštevale se bodo le vloge, 
ki so prispele pravočasno do roka.
Strokovno komisijo sestavljajo:
• dr. Eva Boštjančič, oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani;
• dr. Miran Lavrič, oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru;
• Peter Debeljak, direktor Urada za mladino;
• Denis Oštir, urednik in mnenjski vodja na družabnih omrežjih;
• Tamara Valenčič, direktorica službe za korporativno komuniciranje in strateško upravljanje 

človeških virov v Si.mobilu.

6.3. Vloga

Vloga mora vsebovati naslednje informacije:
• predstavitev nevladne organizacije in njenega delovanja;
• reference (če jih nevladna organizacija ima);
• predstavitev in načrt izvedbe programa ali projekta (človeški in finančni viri);
• predstavitev (povzetek) programa ali projekta v enem stavku (kaj pridobijo mladi s tem 

programom ali projektom?);
• jasno opredeljeni in realno določeni cilji in nameni programa ali projekta;
• finančni načrt, ki predvideva porabo denarja do 30. junija 2013;
• okvirna časovnica programa ali projekta

7. MERILA ZA IZBIRO IN POSTOPEK IZBIRE
7.1. Merila za izbiro

Merilo Največje št. točk

1 Reference prijavljene nevladne organizacije 10

2
Dispozicija in načrt izvedbe programa ali projekta
(jasnost ciljev, namena in načrta izvedbe, realna časovnica, 
finančni načrt) 

70

3 Kadrovska sposobnost prijavitelja 
(zagotovitev virov za izvedbo programa) 20



7.2. Razglasitev izbranega programa ali projekta

Na podlagi objavljenih meril in strokovne presoje bo strokovna komisija izbrala največ tri 
prijavljene programe ali projekte. Strokovna komisija bo odločala med 23. in 25. julijem 2012. 
O programu ali projektu, ki ga bo izbrala strokovna komisija, bodo obveščeni največ trije 
prijavitelji, ki bodo dosegli največje število točk, po elektronski pošti 26. julija 2012 do 15.00. 

Sklep strokovne komisije z obrazložitvijo izbire največ treh programov ali projektov bo 30. julija 
2012 po 12.00 objavljen na spletnem mestu www.orto.si/zurzrazlogom.

Največ trije najboljši programi ali projekti po izboru strokovne komisije bodo 30. julija 2012 
objavljeni na spletni stran www.orto.si/zurzrazlogom, socialnih omrežjih www.facebook.com/
zurzrazlogom in www.facebook.com/orto.si ter mobilni strani m.zurzrazlogom.si, na katerih 
bodo lahko obiskovalci oddali svoj glas za enega od programov ali projektov. Glasovanje bo 
v navedenih medijih potekalo do vključno 23. avgusta 2012 do 24.00. O rezultatu glasovanja 
bodo vsi prijavitelji obveščeni po elektronski pošti 24. avgusta 2012 do 15.00. Pogoji glasovanja 
bodo objavljeni na spletni strani www.orto.si/zurzrazlogom. 

7.3. Nakazilo sredstev

Sredstva bo v celoti prejel prijavitelj programa ali projekta, za katerega bodo obiskovalci v 
prejšnji točki navedenih medijev oddali največ glasov. 

Pred prejemom sredstev bo Si.mobil z izbranim prijaviteljem podpisal pogodbo o sodelovanju.

7.4. Poročanje

Prijavitelj oz. prejemnik sredstev je zavezan k rednemu mesečnemu poročanju Si.mobilu o 
izvajanju izbranega programa ali projekta. Ob koncu izvajanja programa ali projekta mora 
prijavitelj oz. prejemnik donacije v skladu z določili pogodbe o sodelovanju oddati končno 
poročilo o programu ali projektu.

8. DODATNE INFORMACIJE
Zainteresirani prijavitelji lahko vse dodatne informacije v zvezi z razpisom pridobijo pri Službi 
za korporativno komuniciranje Si.mobila na pr@simobil.si, 040 443 140.

Odgovori na vprašanja prijaviteljev bodo poslani neposredno vpraševalcu v 24 urah.




