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OBČINSKI SVET 
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
 
 

ZADEVA:      Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov za mlade in projektov, 
povezanih z delom mladih (mladinskih centrov) v občini Cerklje na 

Gorenjskem 
 

PRAVNA PODLAGA: 29. člen Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakon o javnem 
interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in 16. člena Statuta 
Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 
3/10 in 1/15) 
 

PREDLAGATELJ:       Župan, g. Franc Čebulj  
 

PRIPRAVILA:         Marta Jarc, Direktorica občinske uprave; Simona Vodlan, Višja svetovalka III 
 

NAMEN:       S sprejemom predloga Pravilnika se določijo upravičenci, pogoji, merila ter postopek 
za sofinanciranje programov in projektov povezanih z delom z mladimi. 

 

      
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Občina Cerklje na Gorenjskem za razdelitev sredstev za programe in/ali projekte za sofinanciranje programov in 
projektov, povezanih z delom mladih do sedaj ni imela sprejetega posebnega Pravilnika, s katerim bi bil sistemsko 
in normativno urejen način sofinanciranja.  
 
S podanim predlogom Pravilnika o sofinanciranju programov za mlade in projektov, povezanih z delom mladih 
(mladinskih centrov) v občini Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju besedila: Pravilnik) se določijo upravičenci, 
prednostna področja sofinanciranja, pogoji, merila in postopek za sofinanciranje programov in/ali projektov, ter 
spremljanje izvajanja in nadzor nad porabo sredstev. Podlaga za pripravo Pravilnika je bil sicer Zakon o javnem 
interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), a je Pravilnik prilagojen obstoječim potrebam v lokalni 
skupnosti na tem področju, s ciljem, da lokalna skupnost podpira dejavnosti in aktivnosti, ki so povezane z 

vključevanjem mladih v družbo, njihovo socializacijo ter njihovim vključevanjem v programe in projekte, ki jim 
pomagajo pri premagovanju težav v času odraščanja in spodbujajo njihove delovne navade, prostovoljstvo, 
solidarnost ter krepijo medgeneracijsko sodelovanje med mladimi. 
 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju določa postopek dodelitve sredstev, nabor upravičencev in daje 
smiselna načela za financiranje tega področja tudi na lokalni ravni. S podanim predlogom Pravilnika so se, glede 
na potrebe lokalne skupnosti, natančno opredelil predmeti sofinanciranja, ki podpirajo prednostno izvajanje 
programov in/ali projektov povezanih z delom z mladimi.  
 
Sofinanciranje se bo izvedlo na podlagi javnega razpisa. Upravičenci bodo morali za kandidiranje na razpisu 
izpolnjevati pogoje, ki so določeni s Pravilnikom kot izločilni kriterij za sodelovanje na razpisu. Namen javnega 
razpisa po tem Pravilniku je omogočanje sofinanciranje izvajanja programov za mlade in projektov, povezanih z 
delom mladih (mladinskih centrov) v občini Cerklje na Gorenjskem in spodbujanje razvoja mladinske politike s 
podporo kvalitetnim mladinskim programom, projektom in programom za mlade, ki prispevajo k usposabljanju in 
pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih, spodbujanje udejstvovanja mladih ter primerno 
koriščenje mladinske infrastrukture. 
 
Finančne posledice: Vrednost sofinanciranja mladinskih dela in programov izvajalcev mladinskih programov v 
okviru mladinskih centrov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje 
mladinskih dejavnosti, na proračunski postavki 2044 – Mladinski center. 
 
Občinskemu svetu Občine Cerklje na Gorenjskem predlagamo, da sprejme naslednji 

mailto:obcinacerklje@siol.net
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2102


 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju programov 
za mlade in projektov, povezanih z delom mladih (mladinskih centrov) v občini Cerklje na 

Gorenjskem, v predlaganem besedilu. 
 
 

Občina Cerklje na Gorenjskem 
       ŽUPAN 

        Franc Čebulj 
 
 
 
 


