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PREDLOG PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU MLADINSKIH PROJEKTOV V OBČINI LOGATEC
I. UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejetje Predloga Pravilnika o sofinanciranju mladinskih projektov v
občini Logatec

Občinski svet Občine Logatec je novembra 2011, sprejel Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov
v občini Logatec.
Omenjeni pravilnik je bil nastavljen za pogoje dela v letu 2011. Trenutno se je pokazala potreba po
spremembi osnovnih programov financiranja, saj se spreminja nacionalni program mladinskega
sektorja. Projekte in organizacije, ki izvajajo te projekte detajlno določa zakonodaja s področja
mladinskega sektorja. Ugotavljamo, da se je nabor organizacij oz. upravičencev v teh letih zmanjšal na
račun dejanskega mladinskega dela in da so mladinski projekti čedalje bolj izraziti v smislu usklajenosti
z zakonsko določenimi področji mladinskega sektorja (4. člen Zakona o javnem interesu v mladinskem
sektorju (ZJIMS) – Ur. List RS, št. 42/10). Temu primerno je potrebno uskladiti uresničevanje javnega
interesa mladine v naši občini. Projekti, ki se sofinanciranju morajo odražati področja, ki jih določa
zakon, jasno mora biti začrtana vizija in cilji projektov udejanjanja konkretne mladinske politike.
Pomemben faktor je participacija ali strukturiran dialog med odločevalci in sogovorniki mladinskega
sektorja. Koordinator slednjega je z zakonskimi pooblastili, lokalni mladinski svet. V Logatcu se je po
dolgem času ponovno reaktiviral in deluje Mladinski svet Logatec. Le-ta združuje organizacije - članice,
ki so dejansko mladinske organizacije in ki morajo uresničevati področja mladinskega sektorja vendar
le, če so članice aktivne. Zato je nujno povezat javni interes v mladinskem sektorju z članstvom v
Mladinskem svetu. Lokalna skupnost je zakonsko dolžna vključevati mladinski vidik v svoje strategije,
politike ter ukrepe, ki vplivajo na mlade ter izvajati finančno podporo mladinskim programom in
programom za mlade, vključno s podporo mladinski infrastrukturi.

2. Cilji in načela Predloga Pravilnika o sofinanciranju mladinskih projektov v občini Logatec
Kot omenjeno ZJIMS zapoveduje uresničevanje javnega interesa s finančno podporo. To se izvaja bodisi
s sofinanciranjem programov, ki se izvajajo celo leto, bodisi s sofinanciranjem projektov, ki so deli
mozaika izvajanja področij določenih v nacionalni ter lokalni strategiji za mlade. Predložen pravilnik
ureja projekte in finančno podporo preko javnega razpisa, kakor določeno v 18. in 19. členu ZJIMS.

3. Ocena finančnih in drugih posledic Predloga Pravilnika o sofinanciranju mladinskih projektov v
občini Logatec
V osnovi ostaja princip enak, poostrujejo se le pogoji upravičencev, saj je potrebno zasledovati, da
projekte prav tako kot mladinske programe izvajajo mladinske organizacije oz. organizacije za mlade.
Vsekakor, pa bo v proračunu definirano nova proračunska postavka za delovanje mladinskega sveta, ki
se izločuje iz upravičencev za projekte, saj bo izvajal mladinski program.

Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), 29.
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10), Zakona o javnih financah (Uradni list RS 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16.
člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Logatec na svoji 13. redni seji dne 29.09.2016, sprejel
PRAVILNIK
o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu

1. člen
(1) S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in postopek za sofinanciranje mladinskih projektov, ki
so v občini Logatec (v nadaljevanju: občina) v javnem interesu.
(2) Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za mladinske projekte, ki jih zagotavlja proračun občine
za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju v občini, skladno s predpisi, ki urejajo
mladinski sektor.
(3) Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja javni
interes v mladinskem sektorju.

2. člen
(1) Sofinanciranje projektov se po tem pravilniku izvaja na podlagi javnega razpisa, in sicer za področja
mladinskega sektorja, ki se namenja za:
- mladinske organizacije,
- organizacije za mlade ter
- javne zavode, ki delujejo v mladinskem sektorju.
(2) Finančna sredstva se dodelijo za vse ovrednotene in ocenjene projekte.
3. člen
Merila vrednotenja delovanja se določijo v točkovniku.
4. člen
(1) Upravičenci do proračunskih sredstev so na podlagi tega pravilnika lahko le organizacije, določene
v 2. členu, če izpolnjujejo pogoje določene v 11. členu zakona, ki ureja področje mladinskega sektorja
ter so aktivne članice Mladinskega sveta Logatec (v nadaljevanju: MSL).
(2) Aktivne članice so tiste članice, ki se udeležujejo skupnih aktivnostih MSL, ki so v javnem interesu v
mladinskem sektorju.
5. člen
(1) Višina sredstev predvidenih za sofinanciranje dejavnosti v mladinskem sektorju v občini, se določi
za posamezno proračunsko leto in je odvisna od vsakoletnih namenskih sredstev občinskega
proračuna.

(2) Sredstva se upravičencem dodeljujejo po postopku, kot ga določa ta pravilnik, če ni drugače
določeno z zakonom, ki ureja področje mladinskega sektorja.
(3) MSL ima v proračunu svojo postavko, ki je namenjena za izvajanje koordinacije med organizacijami
iz 2. člena tega pravilnika.
6. člen
(1) Postopek za sofinanciranje mladinskega sektorja v občini se začne z objavo sklepa o uvedbi javnega
razpisa najmanj enkrat letno v uradnem glasilu, ki ga objavi župan občine predvidoma v začetku leta.
(2) Sklep o uvedbi javnega razpisa mora vsebovati najmanj:
- jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro projektov v mladinskem sektorju;
- področja projektov v mladinskem sektorju, ki so predmet javnega razpisa;
- merila, po katerih se vrednotijo prijavljeni projekti v mladinskem sektorju;
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji;
- okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa;
- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
- prijavni rok in način pošiljanja prijave;
- dokazila o izpolnjevanju pogojev;
- navedbo uslužbencev, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom in
- informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je na razpolago.
(3) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo tudi drugi podatki, glede na predmet
javnega razpisa. Vsebina podrobnejše dokumentacije se posebej določi v besedilu javnega razpisa.
7. člen
(1) Rok za prijavo na javni razpis traja vsaj 1 mesec.
(2) Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je predložena v roku, določenem v javnem razpisu.
(3) Občina prevzame tudi prijave prispele po izteku roka, določenega v javnem razpisu, vendar jih ne
obravnava in jih zapečatene vrne nazaj pošiljatelju.
8. člen
(1) Javni razpis vodi posebna komisija za dodelitev sredstev za mladinski sektor (v nadaljevanju:
komisija), ki jo sestavlja 5 članov.
(2) Komisijo imenuje župan občine s sklepom, in sicer na sledeči način:

a) enega člana na podlagi predloga izvajalcev projektov mladinskega sektorja v občini, in sicer tako, da
postane član komisije tisti kandidat, ki doseže največ predlogov posameznih izvajalcev projektov; v
kolikor pa imajo kandidati enako število predlogov, se župan odloči na podlagi predloženih referenc in
izkušenj kandidata,
b) enega člana na predlog Odbora za družbene dejavnosti občinskega sveta občine Logatec,
c) enega člana izmed zaposlenih v občinski upravi (praviloma s področja družbenih dejavnosti za
področje mladine) ter
d) dva člana, ki ju določi kolegij Mladinskega sveta Logatec.
(3) Mandat komisije sovpada z mandatom občinskega sveta občine Logatec.
9. člen
(1) Član komisije iz vrst izvajalcev projektov mladinskega sektorja je lahko vsaka polnoletna oseba, ki
ni predsednik izvajalca projekta (upravičenca) ali član poslovodskega organa le-tega.
(2) Na prvi seji izvolijo člani izmed sebe predsednika komisije.
(3) Predsednik sklicuje in vodi seje komisije.
(4) Na sejah komisije se piše zapisnik, za katerega skupaj z ostalimi administrativnimi nalogami skrbi
občinska uprava.
(5) Komisija predloži županu v potrditev merila oz. normative in predlog prioritetnih dejavnosti ter
vsebin na področju mladinskega sektorja za tekoče leto.
10. člen
(1) Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisija, kjer odpre vse pravočasno prispele prijave.
(2) Vsako prijavo se pregleda, če vsebuje vse, z razpisno dokumentacijo, zahtevane dokumente in
dokazila (formalna popolnost).
(3) Prijave, ki so po ugotovitvah komisije formalno popolne, se ovrednotijo glede na merila oziroma
normative za vrednotenje projektov mladinskega sektorja, ki se jih poleg sklepa o uvedbi javnega
razpisa objavi v uradnem glasilu občine.
11. člen
(1) Pripadajoča vrednost sredstev sofinanciranja projekta posameznemu prejemniku sredstev se določi
tako, da se število doseženih točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke se dobi tako, da se
okvirna vrednost sredstev javnega razpisa deli s številom doseženih točk vlog vseh prijaviteljev.
(2) Sredstva za izvajanje projektov se posameznemu prejemniku dodelijo največ v višini 60 % vrednosti
prijavljenega projekta, razen če se v skladu z nacionalnim programom za mladino v posameznem
razpisu določi drugače.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se lahko v posameznem javnem razpisu določi drugačen
model določitve višine sredstev za upravičence oziroma vrednosti točke kot to določa prejšnji
odstavek.
12. člen
(1) Po končanem odpiranju in preverjanju prijav ter točkovanju pripravi komisija zapisnik o
sofinanciranju projektov mladinskega sektorja, ki je sestavni del zapisnika.
(2) Izbranim izvajalcem projektov mladinskega sektorja se po določbah zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, izda in vroči odločba.
13. člen
(1) Na podlagi dokončne in pravnomočne odločbe iz prejšnjega člena občina s predlaganim izvajalcem
sklene pogodbo za odobrene projekte. V pogodbi se opredeli vsebina in obseg projektov, pravice in
dolžnosti izvajalca projektov, obseg sredstev, ki se zagotavlja iz občinskega proračuna, namen in način
nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če kateri od izvajalcev projektov, v postavljenem roku, ne podpiše pogodbe, se šteje, da je svoj
predlog umaknil. V tem primeru je potrebno odločbo odpraviti.
(3) Izvajalci projektov, ki so z občino sklenili pogodbo iz prvega odstavka tega člena, morajo po
opravljenih projektih, določenih v pogodbi, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti,
najkasneje do datuma, ki je določen v medsebojni pogodbi.
(4) Če upravičenec zaradi objektivnih razlogov ne more izvesti projekta, se sredstva lahko
prerazporedijo za drug projekt, vendar mora o tem upravičenec zaprositi komisijo, ki se mora v roku
enega meseca odločiti o prošnji. Na podlagi odločitve se izda odločbo, ki je podlaga za sklenitev aneksa
k obstoječi pogodbi.
KONČNE DOLOČBE
14. člen
(1) Članom komisije, ki je bila imenovana po prejšnjem pravilniku preneha mandat z dnem uveljavitve
tega pravilnika in se v roku dveh mesecev po uveljavitvi, imenuje novo komisijo za dobo štirih let.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov,
ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 12/11).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Logaških novicah.

Številka: 007- 15 /2016 - 1
Logatec, 29. 9. 2016
Berto MENARD
ŽUPAN

