Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo,
27/08-odl. US, 76/08, 100/08-odl. US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10, 84/10-odl. US in 40/12-ZUJF), 5. člena
Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS št. 42/10), 9. in 21. člena Odloka o mladini v občini
Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/14) in 8. ter 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo
Občine Ljutomer št. 11/09, 7/11 in 2/13) je Občinski svet Občine Ljutomer na 23. redni seji, 30. 6. 2014 sprejel
PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU MLADINSKIH DEJAVNOSTI
V OBČINI LJUTOMER
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se določijo upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje mladinskega dela na
področjih mladinskega sektorja v občini Ljutomer, postopek izbire, merila in način dodelitve sredstev.
2. člen
(sredstva)
Predmet tega pravilnika je dodeljevanje sredstev, ki se v proračunu Občine Ljutomer zagotovijo za delovanje
mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki izvajajo mladinsko delo v občini Ljutomer.
3. člen
(upravičenci)
Pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku imajo mladinske organizacije in organizacije za mlade.
4. člen
(mladinska organizacija)
Pod pojmom mladinska organizacija se razumeva avtonomno demokratično prostovoljno združenje mladih, ki s
svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih
stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter je
organizirana kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge
pravne osebe in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te
pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.
5. člen
(organizacija za mlade)
Organizacija za mlade je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in je
organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga.
6. člen
(pogoji)
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
(a) splošni
- imajo sedež v občini Ljutomer,
- so registrirani najmanj eno leto pred podajo prijave,
- razpolagajo z ustreznimi materialnimi in človeškimi zmogljivostmi za delovanje,

(b) dodatni pogoji za organizacije, registrirane kot društva
- imajo urejeno evidenco o članstvu,
- imajo najmanj 90 % članstva v starosti do 29 let in 70 % članov vodstva starih od 15. do dopolnjenega
29. leta.
7. člen
(javni razpis)
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede Občinska uprava Občine Ljutomer.

8. člen
(komisija)
Župan imenuje tričlansko komisijo, ki opravi vrednotenje prijav v skladu z merili po tem pravilniku.
Komisijo sestavljajo:
- en član predstavnik Občinske uprave Občine Ljutomer,
- en član predstavnik Odbora za družbene dejavnosti,
- en član predstavnik mladinskega sveta lokalne skupnosti, ki v tem mladinskem svetu nima
upravljavskih pravic.
V kolikor je predstavnik član prijavitelja, se izloči pri vrednotenju tega programa.
Župan imenuje komisijo za obdobje trajanja svojega mandata.
2. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
9. člen
(javni razpis)
Javni razpis se objavi praviloma v novembru ali decembru za naslednje leto, vendar ne pred sprejetjem
proračuna Občine Ljutomer za leto, za katero se vlagateljem dodeljujejo sredstva.
10. člen
(vsebina javnega razpisa)
-

Navedbo naročnika,
Predmet javnega razpisa,
Navedbo pogojev iz tega pravilnika,
Višino razpisanih sredstev,
Rok za predložitev prijav,
Označevanje vlog,
Način pridobitve razpisne dokumentacije.

11. člen
(nepravočasne in nepopolne vloge)
Nepravočasno prispelih vlog komisija ne odpira in jih v zaprti kuverti vrne pošiljatelju. Vlagatelje, ki so podali
nepopolno vlogo, se pozove, da vlogo v roku 8 dni po prejemu poziva, dopolnijo. V kolikor vlagatelj vloge v roku
ne dopolni, se vloga s sklepom zavrže.
12. člen
(sklep o višini sredstev)
Občinska uprava občine Ljutomer izda sklep o višini sredstev, zoper katerega lahko vlagatelji v roku 8 dni po
prejetju, podajo pritožbo na župana Občine Ljutomer.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji ali kriteriji in merila za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
13. člen
(pogodba)
Občina Ljutomer sklene s prejemniki sredstev pogodbo o sofinanciranju, v kateri se opredeli dinamika nakazil,
skrbniki pogodbe, rok za predložitev poročil o izvedbi prijavljenega programa, nadzor nad porabo sredstev,
vračilo sredstev ob neizvedbi programa oziroma izvedba programa v naslednjem letu s sredstvi, dobljenimi v
predhodnem letu.
14. člen
(nakazilo sredstev)
Upravičencem se prvi del v višini 60 % letnega zneska nakaže v roku 30 dni po podpisu pogodbe, drugi del v
višini 40 % letnega zneska v roku 30 dni po predložitvi poročila o realizaciji programa. V kolikor program ni
realiziran v celoti do 30. novembra, upravičenci predložijo delno poročilo, ki je podlaga za nakazilo drugega dela
sredstev. Najpozneje do 30. januarja upravičenci predložijo končno vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi
programa za preteklo leto.

3. VSEBINA
15. člen
(področja mladinskega sektorja)
Občina Ljutomer bo sofinancirala programe z naslednjih področij mladinskega sektorja:
- avtonomija mladih,
- informiranje mladih,
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
- zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
16. člen
(mladinski program)
Mladinski program je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija, in poteka med vrstniki
nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje večje število izvajalcev in aktivnih udeležencev.
Obvezne sestavne faze programa so načrtovanje, priprava, izvajanje, zaključek in evalvacija.
17. člen
(program za mlade)
Program za mlade je program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo organizacije za mlade, z namenom
zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in organiziranost mladih, ter poteka nepretrgoma skozi
večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev.
18. člen
(cilji programa)
Splošni cilji programa, ki ga vlagatelj prijavlja, morajo dosegati spremembe za mlade v družbi, omogočati
mladim pridobivanje neformalnih znanj, izkušenj in sposobnosti ter spodbujati njihovo aktivno participacijo v
družbi.
19. člen
(projekti, ki se ne sofinancirajo po tem pravilniku)
Vlagatelj ne more pridobiti sredstev za sofinanciranje po tem pravilniku za projekte, ki jih je prijavil na druge
javne razpise Občine Ljutomer.
4. MERILA
20. člen
(merila za vrednotenje programov mladinskih organizacij in organizacij za mlade)
a) Število članic in članov organizacije (do 10 točk)
- do 15 – 1 točka,
- od 16 do 25 – 5 točk,
- od 26 do 50 – 7 točk,
- več kot 50 – 10 točk.
b) Obseg finančnih sredstev za realiziran program v preteklem letu na področjih, skladnih s predmetom javnega
razpisa (do 12 točk)
- od 100 € do 300 € - 1 točka,
- od 301 €do 500 € - 2 točki,
- od 501 € do 1000 € - 3 točke,
- od 1001 € do 2000 € - 5 točk,
- od 2001 € do 5.000 € - 7 točk,
- od 5001 € do 10.000 € - 9 točk,
- nad 10.000 € - 12 točk.

c) Število aktivnih udeležencev v programu za preteklo leto (do 12 točk)
- Do 5 – 1 točka,
- Od 6 do 10 – 3 točki,
- Od 11 do 20 – 5 točke,
- Od 21 do 30 – 7 točke,
- Od 31 do 50 – 10 točk,
- Nad 50 – 12 točk.
d) Vsebina prijavljenega programa - vrsta in obseg področij mladinskega sektorja (za vsako področje iz 15. člena
tega pravilnika po 0 ali 10 točk; skupaj največ 100 točk)
- področje ni ali ni dovolj zajeto v programu – 0 točk,
- področje je v programu zajeto poglobljeno in celostno – 10 točk.
21. člen
(vrednotenje točke)
Vrednost točke je količnik med zagotovljenimi sredstvi in skupnim številom točk vseh prijaviteljev.
22. člen
(vračilo sredstev)
V kolikor upravičenec programa ne izvede, se prejeta sredstva upoštevajo za izvedbo programa v naslednjem
letu.
Če upravičenec ne poda prijave v naslednjem letu, se prejeta sredstva po tem pravilniku vrnejo v proračun
Občine Ljutomer.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(mandat komisije)
Komisija, ki je bila za vrednotenje programov imenovana po starem pravilniku, nadaljuje svoje delo do izteka
mandata.
24. člen
(prenehanje veljavnosti pravilnika)
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in
projektov v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 5/07 in 12/09).
25. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.
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