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PREDLOG SKLEPA: 

1. Sprejme se Letni program dejavnosti za otroke in mlade v občini Mirna za leto 2018 v 
predloženi vsebini. Letni program dejavnosti za otroke in mlade za leto 2018 je usklajen s 
sprejetim proračunom za leto 2018 in se uskladi z morebitnim rebalansom med 
proračunskim letom 2018 oziroma prerazporeditvami, ki jih skladno z veljavnim Odlokom o 
proračunu lahko sprejme župan oziroma občinski svet. 
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Zadeva: Letni program dejavnosti za otroke in mlade v občini Mirna za leto 2018 
Občinskemu svetu se na podlagi 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mirna (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 24/2011) posreduje v obravnavo predlog sklepa o Letnem programu dejavnosti za 
otroke in mlade v občini Mirna za leto 2018. Občinskemu svetu se predlaga, da omenjeni predlog 
sklepa obravnava oziroma nanj poda pripombe. 

NASLOV: Letni program dejavnosti za otroke in mlade v občini Mirna za leto 2018 

UVOD 
Z letnim programom dejavnosti za otroke in mlade se določi javni interes na področju otroške in 
mladinske dejavnosti za leto 2018. Opredeli se vsebinske, kratkoročne finančne smernice ter način 
dodelitve sredstev za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mlade ter stroškov delovanja 
izvajalcev otroških in mladinskih programov ter projektov. 

2.1. Opis razlogov za sprejem akta 
S sofinanciranjem dejavnosti za otroke in mlade se vzpodbujajo naslednji cilji: 

poudarjanje pomena aktivnosti otrok in/ali mladih, 
delovne akcije v splošno korist (čistilne akcije ...), 
usmerjenost v obiskovanje narave z namenom izobraževanja in spoznavanja narave, 

spodbujanje delovnih navad, prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja, 
spodbujanje zdravega, aktivnega načina življenja otrok in/ali mladih in preprečevanje različnih oblik 

odvisnosti, 
spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in inovativnosti otrok in mladih, 
spodbujanje participacije in sodelovanja otrok in mladih pri upravljanju družbe in različnih skupnosti v 

njej, 
aktivnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, 
vključevanje otrok in mladih z manj priložnostmi, 
raziskovalno delo, 
neformalno izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo, 
prostovoljno delo mladih, 
informiranje in svetovanje. 

S proračunom Občine Mima za leto 2018 se zagotovijo sredstva v skladu z letnimi izvedbenimi cilji. 

2.2 Ocena stanja 
Vsebina letnega programa mladinske dejavnosti 
Predmet sofinanciranja prek javnega razpisa za dejavnosti za otroke in mlade v letu 2018 bodo vsebine, 
določene s Pravilnikom o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev ter 
programov in projektov za otroke in mladino v Občini Mirna, v nadaljevanju Pravilnik. 
Prijavitelji bodo imeli možnost, da na javni razpis vložijo vloge za sofinanciranje projektov oziroma 
projektov za otroke in mlade, in sicer za posamične aktivnosti izvajalca — zaključeni, enkratni dogodki 
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(predavanja, okrogle mize, ipd.) ter vloge za sofinanciranje programov - kontinuirano izvajanje in 
koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto — vsaj enkrat tedensko devet mesecev v letu. 

Hkrati bo predmet javnega razpisa tudi sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev otroških in 
mladinskih programov in projektov - neprogramskih stalnih stroškov za izvedbo njihove dejavnosti 
(stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega materiala, stroški 
dela). 

Podprogram Programi za mladino 
1822 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delujejo z mladimi  
V proračunu so zagotovljena sredstva v višini 4.500 EUR za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo 
z otroci in mladimi, in sicer za programe in projekte, ter za sredstva za sofinanciranje stroškov 
izvajalcev. 
V skladu z določili Pravilnika se z letnim programom določi programe in projekte, ki se sofinancirajo iz 
občinskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti ter potrebna sredstva za izvedbo programov in projektov 
oziroma za sofinanciranje stroškov izvajalcev otroških in mladinskih programov/projektov. S sprejemom 
občinskega proračuna se določi višino sredstev za sofinanciranje letnega programa. 

Sofinancirali se bodo programi in projekti za otroke in mlade, ki bodo prijavljeni na javni razpis in 
ustrezajo pogojem in merilom iz Pravilnika, in sicer predvsem programi in projekti, s ciljem: 

poudarjanje pomena aktivnosti otrok in/ali mladih, 
delovne akcije v splošno korist (čistilne akcije ...), 
usmerjenost v obiskovanje narave z namenom izobraževanja in spoznavanja narave, 

— spodbujanje delovnih navad, prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja, 
spodbujanje zdravega, aktivnega načina življenja otrok in/ali mladih in preprečevanje različnih oblik 

odvisnosti, 
— spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in inovativnosti otrok in mladih, 

spodbujanje participacije in sodelovanja otrok in mladih pri upravljanju družbe in različnih skupnosti v 
njej, 
— aktivnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, 

vključevanje otrok in mladih z manj priložnostmi, 
raziskovalno delo, 
neformalno izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo, 
prostovoljno delo mladih, 
informiranje in svetovanje. 

za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mlade v letu 2018 se zagotovi 3.500 
EUR. Za leto 2018 znaša maksimalna višina sofinanciranja projekta ali projekta za otroke in mlade 
1.500 EUR oziroma so v izjemnih primerih zneski višji, če tako presodi strokovna komisija za področje 
otroške in mladinske dejavnosti zaradi širšega' javnega interesa programov in projektov za otroke in 
mlade v občini Mirna. 

za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev programov in projektov za otroke in mlade 
se v letu 2018 zagotovi 1.000 EUR. Za leto 2018 znaša maksimalna višina sofinanciranja stroškov 
delovanja izvajalcev projektov ali programov za otroke in mlade 1.000 EUR. 

Sredstva za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sredstva za sofinanciranje stroškov 
delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov bodo dodeljena po postopku javnega razpisa, v 
skladu z določili Pravilnika. 

2.3. Cilji in načela 
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Cilj je sprejetje Letnega programa otroške in mladinske dejavnosti za leto 2018. 

2.4. Ocena finančnih in drugih posledic 
Občina Mirna bo po sprejetem letnega programa dejavnosti za otroke in mlade objavila javni razpis za 
sofinanciranje dejavnosti za otroke in mlade za leto 2018. 

Pravna podlaga 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. I. RS, št. 42/10), 
Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013 - 2022 (Ur. l. RS, št. 90/2013), 
Pravilnik o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev ter programov in 

projektov za otroke in mladino v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2015, 61/2016). 

Predlog sklepov 

1 Sprejme se Letni program dejavnosti za otroke in mlade v občini Mirna za leto 2018 v 
predloženi vsebini. Letni program dejavnosti za otroke in mlade za leto 2018 je usklajen s 
sprejetim proračunom za leto 2018 in se uskladi z morebitnim rebalansom med proračunskim 
letom 2018 oziroma prerazporeditvami, ki jih skladno z veljavnim Odlokom o proračunu lahko 
sprejme župan oziroma občinski svet. 

Pripravila: 
Valerija Jarm 
Višja svetovalka l 

CIA& 
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