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5.
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LOŠKA DOLINA
ZADEVA:

Predlog Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov ter sofinanciranje delovanja izvajalcev mladinskih programov
in projektov iz proračuna občine Loška dolina

PRAVNA PODLAGA:

21. člen in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.
94/2007 – uradno prečiščeno besedilo),
20. člen statuta občine Loška dolina ( Ur. list RS št. 49/99 in 22/00)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

POROČEVALEC:

Danica Zrim, Višja svetovalka za družbene dejavnosti

PREDLAGATELJ:

Janez Sterle, župan

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet občine Loška dolina sprejme
Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov ter sofinanciranje delovanja izvajalcev mladinskih
programov in projektov iz proračuna občine Loška dolina v
predlaganem besedilu
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OBRAZLOŽITEV:
I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem odloka
Leta 2006 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravilo nacionalni Program za
otroke in mladino za obdobje 2006-2016 – v nadaljevanju POM, s ciljem povečanja blaginje za
vse otroke v Republiki Sloveniji. Postavljeni cilji naj bi se prenašali tudi v lokalne politike in
programe. Vsebinsko so v dokument vključena vsa pomembna področja življenja otrok, še
posebej tista kjer se zaznavajo nerešeni ali novi problemi, s katerimi se otroci in mladi soočajo v
sodobni družbi.
Podlage za delovanje so Konvencija ZN o otrokovih pravicah, evropska konvencija o
uresničevanju otrokovih pravic in Ustava RS. Program aktivnosti za zaščito in razvoj otrok in
mladostnikov, opredeljuje prednostne cilje in aktivnosti na več področjih. Med drugim se
zavzema za dostop do ustreznih zdravstvenih servisov v lokalnih skupnostih ter promocijo
zdravega načina življenja med otroki in mladostniki, za splošno zaščito otrok in mladostnikov
pred zapostavljanjem, diskriminacijo, izkoriščanjem, nasiljem in zlorabami. Prav tako je
potrebno otrokom in mladostnikom zagotoviti možnost za kakovostno preživljanje prostega
časa, igro, kulturno udejstvovanje in razvedrilo, ki so sestavni del vzgoje, brez kakršnih koli
razlik glede na raso, barvo, spol, jezik, socialni in ekonomski izvor ali drugo osebno okoliščino.
Posebno skrb je potrebno posvetiti otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, v težkih
socialnih razmerah ter otrokom in mladostnikom z odklonskim vedenjem. Socialno vključevanje
pomeni zagotavljanje enakega dostopa do kvalitetnih storitev na različnih področjih življenja, saj
to zagotavlja varnost ter nemoteno rast in razvoj otrok in mladine.
Programska področja POM so zdravstvena, družinska, vzgojno izobraževalna in socialna
politika, politika posebne družbene skrbi in zaščite pred zanemarjanjem, nasiljem in zlorabo,
politika zaščite pred drogami in prostočasnih aktivnosti ter prostorska in kulturna politika. Vsako
programsko področje ima v POM določene cilje in strategije za izboljšanje kakovosti življenja
otrok in mladine v Sloveniji.
Na uresničevanje zastavljenih strategij vplivajo tudi razpoložljiva sredstva, tako na državnem
nivoju kot tudi na lokalni ravni. Občina Loška dolina je vseskozi zagotavljala sofinanciranje
programov in projektov za otroke in mladino. Izvajanje je potekalo na podlagi predloženih
programov s strani društev, zavodov in drugih organizacij. Po sprejemu proračuna za tekoče
leto pa so bile z izvajalci programov podpisane letne pogodbe.
Sredstva za take in podobne programe pa je pravilno razdeljevati na podlagi javnega razpisa.
Predpogoj za to pa so pravila, ki določajo merila in postopke za sofinanciranje. Temu naj bi bil
namenjen predloženi Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter
sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna
Občine Loška dolina, s katerim so določeni:
1. izvajalci programov in projektov, ki so upravičeni do sofinanciranja,
2. merila za sofinanciranje,
3. postopki izbire in vrednotenja programov.
Predlog Pravilnika
vsebuje objektivna merila za delitev sredstev, ki omogočajo enostavnejše in manj
subjektivno vrednotenje programov, ter spodbujajo neprofitne in prostovoljne organizacije, ki
imajo v svojih programih elemente skrbi za otroke in mladino, k izvajanju dejavnosti na
območju občine Loška dolina;
• določa postopek dodeljevanja finančnih sredstev organizacijam;
•
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•
•

določa, da se javni razpis lahko objavi v občinskem glasilu in uradni spletni strani občine,
natančneje določa izvajalce programov in projektov za otroke in mladino, ki so lahko
neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze, ki so nosilci programov in projektov,
namenjenih predvsem mladim do 29. leta starosti;

Ključno vprašanje so merila za sofinanciranje mladinskih programov in projektov. Za merila
predlagamo naslednje kriterije:
–
–
–
–
–
–
–
–

preglednost ( cilji in nameni programov oziroma projektov),
število vključenih članov,
delež drugih sredstev,
ciljna populacija,
ekonomičnost – realna finančna konstrukcija in ocena stroškov,
primerljivost s sorodnimi programi,
preventivnost
sedež izvajalca (registracija sedeža izven občine, razpolovi dobljeno število točk)

Merila za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev pa so:
–
–

število članov izvajalca,
višina dodeljenih točk posameznemu izvajalcu za izvedbo mladinskih programov oziroma
projektov.

Na osnovi predlaganega pravilnika se bodo sofinancirala naslednja društva:
- Društvo prijateljev mladine Notranjska;
- Center za socialno delo – preventivni programi;
- Lokalna akcijska skupina za preprečevanje uporabe in zlorabe dovoljenih in prepovedanih
drog v občinah Cerknica, Loška dolina in Bloke;
- ZSKSS, Steg Loška dolina 1.
2. Finančne posledice
Sprejetje pravilnika ne prinaša dodatnih finančnih posledic, ker so bila sredstva za
sofinanciranje organizacij s področja mladinskih programov in projektov zagotovljena v
vsakoletnem proračunu.
3. Cilj sprejetja pravilnika
Cilje sprejetja pravilnika je določiti enotna merila in postopke pri sofinanciranju programov
organizacij s področja mladinskih programov in projektov.
4. Mnenje komisij
Pravilnik je obravnavala Komisija za družbene dejavnosti.
II. PREDLOG SKLEPA
Glede na navedeno in skladno z določbo 28. člena Statuta Občine Loška dolina, predlagamo
članom občinskega sveta Občine Loška dolina v sprejem naslednji
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Loška dolina sprejme Pravilnik za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov ter sofinanciranje delovanja izvajalcev mladinskih programov in
projektov iz proračuna občine Loška dolina v predlaganem besedilu
Pripravila:
Danica Zrim
Župan:
Janez Sterle
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