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O B Č I N S K I    S V E T 

 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO:  PREDLOG SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O 
VREDNOTENJU TER SOFINANCIRANJU MLADINSKIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV V 
OBČINI LAŠKO 
 
Gradivo je pripravil:  
- Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance 
 
Predstavnik predlagatelja na seji bo: 
- Dimitrij Gril, vodja Urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance 
 
Gradivo so obravnavali:  
- Odbor za družbene dejavnosti in društva občine Laško, dne 10. 4. 2014  
 
Pristojnost in pravna podlaga: 
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009,  
  51/2010) 
- Statut Občine Laško (Uradni list RS, številka 99/2007, 17/2010, 45/2011) 
- Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Laško  
  (Uradni list RS, številka 33/2007) 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejema spremembe in dopolnitve Pravilnika o vrednotenju ter 
sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Laško v predloženi 
vsebini. 
 
Obrazložitev: 
Občina Laško je leta 2007 objavila Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih 
projektov in programov v Občini Laško. Na osnovi pravilnika je vsako leto objavljen Javni 
razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov na katerega se lahko prijavijo 
izvajalci, ki imajo status mladinskega centra. V letu 2010 je bil sprejet nov Zakon o javnem 
interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, številka 42/2010, 47/2011), ki natančneje 
opredeljuje mladinski sektor in določa javni interes v mladinskem sektorju ter način 
uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju ter način zagotavljanja finančne 
podpore mladinskemu delu oziroma programom in projektom za mladino, ki so v javnem 
interesu. Mladinski centri oziroma organizacije v mladinskem sektorju morajo po novem 
pridobiti status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, glede na pogoje, ki jih 
določa zgoraj omenjeni zakon. Zaradi tega je potrebno spremeniti zadnji odstavek 5. člena 
pravilnika.  

Župan Občine Laško 
     Franc Zdolšek 

 
 
Priloge: 
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in 
programov v Občini Laško. 



PREDLOG 
 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 94/2007-
UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010) in 21. člena Statut Občine Laško (Uradni list RS, številka 
99/2007, 17/2010, 45/2011) je Občinski svet Laško na ___.redni seji, dne ___ sprejel 
 
 

PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih 

projektov in programov v Občini Laško 
 
 

1. člen 
 
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju 
mladinskih projektov in programov v Občini Laško (Uradni list RS, številka 33/2007) v 
nadaljnjem besedilu: Pravilnik. 
 

2. člen 
 
Zadnji odstavek 5. člena Pravilnika se spremeni tako, da se na novo glasi: 
 
"Izvajalci morajo imeti status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, ki ga 
podeli Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino." 
 

3. člen 
 
Te spremembe in dopolnitve Pravilnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 007-02/2014 
Laško, dne ________ 
 

Župan Občine Laško 
     Franc Zdolšek 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


