
Na podlagi sklepa Sveta zavoda št. SZ2021-002 ter drugega (2) odstavka 3. člena in prvega (1) 
odstavka 13. člena objavlja direktor Javnega zavoda Mladinski center Žalec 
 
 

JAVNI  POZIV  
za prijavo pobud za projekte ali prireditve za mlade v občini Žalec, ki jih bo v letu 2021 

financiral Mladinski center Žalec (v nadaljevanju MCŽ) 
 

 

1. Naziv in sedež razpisovalca 

 

Mladinski center Žalec  

Javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in rekreacijo 

Aškerčeva 13  

3310 Žalec 

 
2. Predmet, namen in cilj poziva 

 
Predmet poziva je financiranje prireditev oziroma projektov za mlade na področju občine Žalec, ki jih bo 
v letu 2021 iz naslova participativnega izvajanja projektov financiral MC Žalec. 
  
Namen poziva je vključiti mlade v proces soodločanja pri razporejanju dela finančnih sredstev in 
uresničevanje njihovih idej za mladinske projekte, ki lahko pozitivno vplivajo na vsakdanje življenje v 
občini. 
  
Cilj poziva je pridobiti projektne predloge po meri mladih, hkrati izboljšati učinkovitost porabe sredstev. 
Z naslednjo fazo poziva, kjer bodo predlogi izbrani na podlagi glasovanja mladih in kasneje izvedeni pa 
želimo okrepiti participacijo v domačem okolju ter izboljšati kakovost življenja v občini. 
 
3. Pogoji za kandidiranje projekta 

 
Projektni predlog mora ustrezati naslednjim pogojem: 
 

• je namenjen mladim;  

• sledi smernicam lokalnega programa za mlade v občini Žalec 2014-2020+; 

• je skladen z zakonodajo in akti MCŽ; 

• je v izvedbeni pristojnosti MCŽ; 

• je finančno ovrednoten med 200,00 EUR in 800,00 EUR, z vključenim DDV; 

• je v celoti izvedljiv do 15. 12. 2021. 
 
Projekti, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj naštetih pogojev, bodo izključeni iz nadaljnje obravnave. V 
projektnih predlogih ne smejo biti planirane kakršnekoli investicije v premičnine ali nepremičnine. 
 
4. Vloga za prijavo 

 
Vlogo za prijavo projekta lahko izpolne vsak občan star med 15 - 29 let na spletni strani: www.mc-
zalec.si. Za veljavno oddajo predloga bodo šteli predlogi oddani na obrazcu, ki se nahaja na strani MC 
Žalec, ki bodo oddani do vključno 30. 4. 2021  
 

5. Način izvedbe izbora projektov 

 
Predloge je možno na spletni strani www.mc-zalec.si oddati od objave tega poziva, do 30. aprila 2021. 
 
Pravočasno prispele predloge bo preučila komisija.  
 
Preverjanje skladnosti in izvedljivosti projektnih predlogov bo potekalo od 1. 5. do 10. 5. 2021.  
 

http://www.mc-zalec.si/


V prvi fazi bo komisija preverila skladnost predlogov s pogoji, izločeni bodo predlogi, ki pogojev ne bodo 
izpolnjevali. Preverjali se bodo časovni, ekonomski, finančni, zakonodajni vidik, kakor tudi vidik 
vzdržnosti predlaganega projekta.  
 
Vsi predlogi, ki bodo ustrezali pogojem in bodo ocenjeni kot izvedljivi, bodo uvrščeni na glasovanje in 
bodo javno objavljeni 15. 5. 2021 na spletni strani www.mc-zalec.si. 
 

6. Glasovanje 

 
Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo od 15. 5. do 31. 5. 2021. V predvidenem terminu bo 
možno glasovati na spletni strani www.mc-zalec.si. Za glasovanje se bo potrebno identificirati z imenom 
in priimkom, naslovom stalnega prebivanja, rojstnimi podatki in elektronskim naslovom.  
 
Glasujejo lahko tisti občani in občanke, ki imajo stalno prebivališče v občini Žalec in bodo v letu 2021 
dopolnili vsaj 15 let in največ 29 let. Vsak upravičenec ima pri glasovanju en glas. Izglasovani projekti 
bodo javno objavljeni na spletni strani www.mc-zalec.si.  
 

7. Obveščanje o izboru 

 
MC Žalec bo 1. 6. 2021 rezultate glasovanja objavil na spletni strani MC Žalec (www.mc-zalec.si). 
 
Med izglasovane projekte za posamezno območje se umestijo projekti po vrsti glede na število prejetih 
glasov, dokler skupna vrednost projektov ne zapolni ali preseže predvidenega zneska 3.000,00 EUR 
bruto.  
 
Če imata dva ali več projektnih predlogov enako število glasov in obeh oziroma vseh ni mogoče potrditi 
za izvedbo, o tem, kateri projektni predlog bo izveden, odloči komisija. 
 
8. Razpisna dokumentacija z vlogo in dodatne informacije 

 

Razpisna dokumentacija z obrazcem je dosegljiva na spletni strani MC Žalec (www.mc-zalec.si) in v 
samih prostorih MC Žalec. 
 
Dodatne informacije so dosegljive preko elektronskega naslova: info@mc-zalec.si oziroma v času 
uradnih ur na telefonski številki 03 710 22 30. 
 
9. Varovanje osebnih podatkov 

 

Vaše podatke bomo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) skrbno varovali in 
Politiko varovanja osebnih podatkov Mladinskega centra Žalec, dostopno na spletni strani www.mc-
zalec.si.   
 
 
 
V Žalcu, dne 15. marca 2021                   žig                       direktor 

                 Tomaž Kozovinc 

                                    

 
 
 
 
 

 

 

http://www.mc-zalec.si/
http://www.mc-zalec.si/
http://www.mc-zalec.si/
http://www.mc-zalec.si/
http://www.mc-zalec.si/
mailto:info@mc-zalec.si
http://www.mc-zalec.si/
http://www.mc-zalec.si/

