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Na podlagi 12. člena Statuta javnega zavoda Mladinski center Žalec sprejema svet zavoda na predlog direktorja 

zavoda Mladinski center Žalec 

 

P R A V I L N I K  

o participativnem izvajanju projektov Mladinskega centra Žalec 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

 

(1) S tem pravilnikom se določa: 

- način sodelovanja mladih v občini Žalec pri participativnem izvajanju projektov Mladinskega centra 

Žalec (v nadaljevanju: MCŽ),  

- pravice in obveznosti udeležencev v tem postopku. 

(2) V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške 

in za ženske. 

 

2. člen 

(1) Posamezni izrazi imajo po tem pravilniku naslednji pomen: 

a. »Mladi« so osebe stare med 15 in 29 let. 

b. »Participativno izvajanje projektov« je način neposredne udeležbe mladih s stalnim prebivališčem v 

občini Žalec pri demokratičnem oblikovanju projektov MCŽ. 

c. »Priprava participativnega izvajanja projektov« obsega tri faze, in sicer: zbiranje projektnih predlogov, 

evalvacija projektnih predlogov ter odločanje o projektnih predlogih. 

d. »Izvedba participativnega izvajanja projektov« obsega realizacijo izbranih projektov. 

 

3. člen 

(1) Sredstva za pripravo in izvedbo participativnega izvajanja projektov se zagotavljajo v finančnem načrtu MCŽ 

med II. ODHODKI / 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE / C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje 

javne službe. 

(2) Višino sredstev za participativno izvajanje projektov za tekoče leto se določi znotraj Letnega plana dela in 

finančnega načrta zavoda za tekoče leto, ki ga na svoji seji potrdi Svet zavoda. Po sprejetju dokumenta 

direktor objavi javni poziv za prijavo pobud. 

(3) Skupna vrednost izbranih projektov, ki se bodo v tekočem letu izvajali ne sme presegati 10% vrednosti 

postavke C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe. 

 

4. člen 

(1) Postopek priprave participativnega izvajanja projektov MCŽ vodi pet (5) članska Komisija za participativno 

izvajanje projektov (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje direktor MCŽ za tekoče leto. Komisijo 

sestavljajo: en (1) predstavnik zaposlenih MCŽ, en (1) predstavnik MSOŽ, en (1) predstavnik ustanovitelja 

Občine Žalec, en (1) predstavnik ustanovitelja Študentskega kluba Žalec, in en (1) predstavnik zainteresirane 

javnosti. 

 
II. PRIPRAVA PARTICIPATIVNEGA IZVAJANJA PROJEKTOV 

5. člen 

(1) Priprava participativnega izvajanja projektov se začne po sprejetju dokumenta iz drugega odstavka 3. člena 

tega pravilnika. 

(2) Terminski razpored posameznih faz priprave participativnega izvajanja projektov določi direktor v javnem 

pozivu iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika. 
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(3) Prva faza priprave participativnega izvajanja projektov obsega zbiranje projektnih predlogov. V tem času 

lahko mladi s stalnim prebivališčem v Občini Žalec podajo predloge mladinskih projektov. 

(4) Druga faza priprave participativnega izvajanja projektov obsega evalvacijo projektnih predlogov in izdelavo 

liste projektnih predlogov za glasovanje. 

(5) Tretja faza priprave participativnega izvajanja projektov predstavlja odločanje o projektnih predlogih v obliki 

tajnega glasovanja. 

 

III. ODDAJA PROJEKTNIH PREDLOGOV 

 

6. člen 

Predlagatelj projektnih predlogov je lahko vsak občan ali predstavnik neformalne skupine občanov, ki ima stalno 

prebivališče v občini Žalec in v letu izvajanja participativnega dela finančnega načrta dopolni najmanj 15 let in največ 

29 let. 

 

7. člen 

(1) Predlagatelji lahko projektne predloge oddajo preko elektronskega obrazca na spletni strani, namenjeni 

spremljanju priprave in izvedbe participativnega izvajanja projektov (v nadaljnjem besedilu: spletna stran) 

(2) Število projektnih predlogov na posameznega predlagatelja je omejeno na tri projektne predloge.  

 

IV. EVALVACIJA PROJEKTNIH PREDLOGOV  

8. člen 

Projektni predlog se uvrsti na glasovanje, če izpolnjuje naslednje kriterije: 

- je namenjen mladim; 

- sledi smernicam aktualnega Lokalnega programa za mlade v občini Žalec; 

- 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. tekočega leta. 

 

9. člen 

(1) Komisija v roku petnajstih dni od dneva izteka roka za zbiranje projektnih predlogov v sodelovanju z 

zaposlenimi MCŽ opravi oceno prejetih projektnih predlogov, v okviru katere za posamezen projektni predlog 

preveri izpolnjevanje kriterijev, naštetih v prejšnjem členu. 

(2) Projektni predlog, ki ne izpolnjuje vseh kriterijev, naštetih v prejšnjem členu, se zavrne. Predlagatelju 

zavrnjenega projektnega predloga komisija izda obrazloženo obvestilo, zoper katerega ni pritožbe. 

(3) Lista izbranih projektnih predlogov se najkasneje v petnajstih dneh od dneva izteka roka za zbiranje projektnih 

predlogov objavi na spletni strani. 

 

V. ODLOČANJE O IZBRANIH PROJEKTNIH PREDLOGIH   

10. člen 

(1) Glasovanje se izvede s pomočjo informacijsko – komunikacijske tehnologije na spletni strani www.mc-

zalec.si. 

(2) Za izvedbo glasovanja iz prejšnjega odstavka se zagotovi ustrezno platformo, preko katere lahko posamezniki 

glasujejo tako, da ob vpisu podajo svoje ime in priimek, stalni naslov prebivanja, rojstne podatke in elektronski 

naslov. 

(3) Posameznik lahko glasuje zgolj enkrat in le za en projekt. 

(4) Glasovanje mora biti odprto vsaj sedem (7) dni. 
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(5) Osebni podatki se obravnavajo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in Politiko 

varstva osebnih podatkov Mladinskega centra Žalec, ki je v celoti dostopna na spletni strani www.mc-zalec.si. 

 

VI. UMESTITEV IZBRANIH PROJEKTOV 

11. člen 

(1) Na podlagi rezultatov glasovanja komisija izdela listo izbranih projektov. Projekti so na listo uvrščeni 

upoštevaje doseženo število glasov, začenši s projektom z največjim številom doseženih glasov, ostali 

projekti pa si sledijo po številu doseženih glasov navzdol do zapolnitve razpoložljivega obsega sredstev, 

določenega z dokumentom iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika. 

(2) Za komunikacijo s predlagatelji o podrobnostih izvedbe skrbi Mladinski center Žalec. 

 

VII.  IZVEDBA PARTICIPATIVNEGA IZVAJANJA PROJEKTOV 

12. člen 

(1) Izvedbena faza participativnega izvajanja projektov se izvaja v tekočem letu. 

(2) Izvedba participativnega izvajanja projektov predstavlja realizacijo projektov, uvrščenih na listo iz prvega 

odstavka 11. člena tega pravilnika. 

(3) Za izvedbo projektov iz prejšnjega odstavka je pristojen MCŽ. 

(4) Predlagatelj projekta ne more biti hkrati izvajalec, lastnik ali poslovodna oseba izvajalca projekta. 

(5) Komisija ob koncu pripravi evalvacijo izvedbe participativnega izvajanja projektov, kar je podlaga za izvedbo 

naslednje faze oziroma morebitne nove izvedbe participativnega izvajanja projektov. 

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

13. člen 

(1) V letu 2021 se višina sredstev za participativno izvajanje projektov določi izjemoma s sklepom Sveta zavoda. 

Direktor zavoda po sprejetju sklepa o višini sredstev objavi javni poziv za prijavo pobud. V prihodnje se višina 

sredstev za participativno izvajanje projektov določa skladno z drugim odstavkom 3. člena tega pravilnika. 

 

14. člen 

(1) Ta pravilnik začne veljati, ko ga na svoji seji potrdi svet zavoda. 

 

 

V Žalcu, dne 14. marca 2021                   žig                          Predsednik sveta zavoda 

                                   Martin Kozmelj 

 

 

 

                                                 

 

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

