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Zsdeva: Predlog Pravilnika
Podietrtek

o

sofinanciranju mladinskih in otro5kih programov v Obiini

Na podlagi 2. tlena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, St. I l/1 I - uradno predi5deno
besedilo, l4l13 - popr., 101113,55115 - ZFisP, 96115 - ZIPRS 1617 in 13/18) obiina sofinancira
otroSke in mladinske programe. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroSkih progftImov
(v nadaljevanju: Pravilnik), daje temeljne osnove za sofinanciranje progr.rmov in projektov, ki
niso predmet direktnega sofinanciranja iz proraduna obdine.
Do lanskega leta je v Obdini Poddetrtek delovalo sarno eno mladinsko druSwo, katero je bilo
sofinancirano z direktno pogodbo na osnovi prijavljenih in realiziranih programov. Ker se je v
lanskem letu ustanovilo 5e eno druSwo za soltnanciranje otro5kih programov, je obdinska
uprava pripravila Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroSkih programov, katerega je na
svoji 3. redni seji, dne 12. 05. 2020, obravnaval Odbor za druZbene dejavnosti. Odbor je
Pravilnik potrdil ter ga predlaga Obdinskemu svetu Obdine Poddetrtek v sprejem. Zapisnik
Odbora za druZbene dejavnosti je priloga gradiru.
Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otro5kih programov v Obtini Poddetrtek bo osnova za
izvedbojavnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti druStev za mladino in otroke v proradunski
postavki 18056.

Pripravila:
Simona Selekar
ViSja svetovalka I
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PREDLOG

Na podtagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107

-

uradno prediSdeno
l4l1
ZUUJFO,
I
l/l
ZSPDSLS-I,
30/1 8 in
ZUJF,
5
8
61120 - ZIUZEOP-A) in 17. dlena Statuta Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, St. 43l18-UPB)
je Obdinski svet OHine PodEetrtek, na _. seji Obtine Poddetrtek, dne
sprejel
besedilo,

7

6108, 79109, 51 I 10, 40/ 12

PRAVILNIK
o

sofinanciranju mladinskih in otro5kih programov v ObEini Podietrtek

l

dlen

Pravilnik doloda pogoje, merila in postopke vrednotenja in sofinanciranja mladinskih in
otroskih progr.rmov, ki so javnega pomena in vkljudujejo otroke, mlade in mlade druZine
Obdine Poddetrtek.

2.

dlen

iz proradunskih sredstev Obdine Poddetrtek imajo izvajalci, ki
pogoje:
izpolnj ujejo naslednje
da so pravne osebe s statusom drultva ali druge neprofitne organizacije, ki delujejo na
obmodju Obdine Poddetrtek;
da imajo sedeZ v Obdini Poddetrtek in izvajajo dejavnost na obmodju obdine;
da imajo materialne, prostorske in kadrovske pogoje za delovanje.

Pravico do sofinanciranja

-

-

3.

dlen

Obdina skladno z dolodbami tega pravilnika sofinancira programe za mlade in otroke:
neformalno izobraZevanje in usposabljanje za mladinsko delo;
preventivno delo z otroki in mladimi;
organiziranje prireditev za mlade in otroke;
oblikovanje ustreznih socialnih veSdin, interesov, sposobnosti.

-

4.

dlen

Skupni obseg sredstev za sofinanciranje dolodi obdinski svet z vsakoletnim proradunom
obdine.

5.

dlen

Postopek javnega razpisa se zadne s sklepom fupan4 s katerim Zupan imenuje tri dlansko
komisijo, ki je pooblaSdena za vodenje postopka odpiranja vlog in za pregled in wednotenje
prispelih vlog v skladu s pogoji in merili, dolodenimi s tem pravihikom.

6.

dlen

Javni razpis se objavi na uradni spletni strani Obdine Poddeutek in v lokalnem dasopisu.

Objava javnega razpisa mora vsebovati:

-

predmetjavnegarazpisa;
opredelitevupravidencev;
pogoje, kijih morajo izpolnjevati upravidenci;
vi5ino namenskih sredstev,
doloditev obdobja za sofinanciranje;
meila za razAelitev sredstev;
doloditev vsebine in nadina prijave;
rok za prijavo;
rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa;
kontakt na strani obdinske uprave za posredovanje informacrl v ntea z razpisom.

7.

dlen

Vse pravodasno prispele vloge na razpis pregleda komisija in preveri izpolnjevanje po gojev za
kandidaturo na razpisu. Komisija lahko posameznega prijavitelja pozove k dopolniwi vloge.
Vlagatelji morajo vloge dopolniti najkasneje v roku 8 dni od prejema poziva.
Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev, komisija pristopi k ocenjevanju vloge, v skladu
z merili.
Vlagatelji so s sklepom obveSdeni o deliwi sredstev, v roku opredeljenem v razpisu.
Na sklepje moZna pritoiba na iupana v roku 8 dni od prejema sklepa. Po dokondnosti sklepa
se s prijaviteljem sklene pogodba.

8.

dlen

Vloge, prispele najavni razpis, se ocenjujejo po merilih, ki jih doloda ta pravilnik.
Program
Prijavitelj pridobi todke glede na Stevilo udeleZencev iz Obdine Poddetrtek, glede na ustaljenost
programa kakovost programa, Stevilo ur oziroma trajanje programa in stroSki programa.
Merila in toCkovanje:
Stevilo todk
1. Stevilo

dlanov
Do20
2040
Nad 40

2.

3.

4.

l0todk

15 todk
20 todk
Stevilo todk
Kakovost izvajanja
10 todk
Vsako leto - do 20
15 todk
Vsako leto-do 50
Prva izvedba prireditve- nad l0 udeleZencev 5 todk

prireditve
udeleZencev
udeleZencev

Stevilo ur programa
Do 15 ur
16-30 ur
Nad 30 ur
StroSki progrirma
Do 200 €
201-600 €
Nad 600

Stevilo todk
l5 todk
20 todk
25 todk
Stevilo todk
10 todk
20 todk
30 todk

9.
Vlagatelji so dolftri predloZiti porodilo

dlen

o izvedbi

programa (vsebinsko
kondanem programu oziroma najkasneje do 30.1 l. za tekode leto.

in

finandno) po

10. dlen

Pravilnik zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevitka:
Datum:
Zupan
Peter Misja

OBEINA PoDCETRTEK
ODBOR ZA DRUZBENE DEJAVI\OSTI

ZAPISNIK
3,seje Odbora za druZbene dejavnosti, ki je bila drc 12.05.2020 ob 16.30 uri v sejni sobi Obdine
Poddetnek,

PRISOTM: JoZefa Uimah, Sabina Pavdnik, Janez Ilek in Sara Masnec
OPRAVICLI ODSOTNOST: Klavdija Kovadid, Boltjan Hostnik in Domen Juridan
Predsednicaje vse lepo pozdravila in predlagala naslednji dnevni red, katerega so dlani soglasno sprejeli

DNEVNI RED:
l. Potrditev zapisnika 2, seje Odbora za drulbene
2.
3,

dejavnosti
Predlog Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otrolkih programov v Obtini PodEetrtek
Razno

K I, TOEKI
dlani Odbora za

druZbene dejavnosti so prejeli Zapisnik 2. seje s sklicem seje in na njega niso imeli
pripomb, zato so soglasno sprejeli sklep:

SKLEP I:
Potrdi se zapisnik 2. seje Odbora za druibene dejavnosti,

K2

TOCKI

Ker se je v lanskem letu ustanovilo 5e eno dru}wo za sofinanciranje otro5kih programov, je obiinska uprava
pripravila Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otrolkih programov. Pravilnik so dlani Odbora za
druZbene dejavnosti prejeli s sklicem sejein sonaseji podali konstruktivne pripombe, katere so se
upo5tevale v pravilniku. Namen pravilnikaje, da se na osnovi razpisa in pijav za sofinanciranje, na osnovi
sprejetih meril , dim bolj realno razdelijo sredswa.
Clani odbora so pri toCki, poleg obravnave Pravilnika, razpravljali 5e o pomanjkanju prostorov za dru5wa.
Predlagali so, da bi lahko dru5wa, na osnovi medsebojnega dogovor4 uporabljala prostore v lasti obdine. Pri
tem so omenili manj5i prostor v bloku na Tr5ki cesti (bivSa poSta), katerega uporablja DU Podd€trtek.
Ob koncu so soglasno sprejeli

SKLEP 2:
Odbor za druibene dejavnosti se strinja s predlagrnim Pravilnikom o sofinanciranju mledinskih in
otro5kih programov in predlaga Oblinskemu lvetu, da ga sprejme.
K 3. TOEKI
Pod drugo toCko ni bilo razprave

Sejaje bila zaktjudena ob 17. l5 uri
Zapisr,la
Simona Selekar

Predsedpica
JoZefa UZmah
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