
 
POVPRAŠEVANJE 

Problem financiranja Zveze prijateljev mladine 

 

VPRAŠANJE: 

 

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki se srečuje s tematiko sistemskega 

financiranja društev in zveze prijateljev mladine. 

Občina vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino na 

podlagi ZJIMS in pravilnika o izvajanju ZJIMS ter občinskega Pravilnika o sofinanciranju 

programov in projektov za otroke in mladino. Na javni razpis se javljajo tako društva, ki so 

mladinske organizacije po zakonu, organizacije za mlade in organizacije, ki zagotavljajo 

programe za predšolske in Oš otroke. Pri teh izstopajo društva in Zveza prijateljev mladine  - 

te je glede na ciljno skupino težko umestiti v mladinski sektor. Vendar pa ta društva izvajajo 

programe, ki so tudi generirani in usmerjeni s strani ZPM Slovenije. Do pred nekaj leti je občina 

članica financirala dejavnost ZPM v občini preko letne pogodbe, programe pa dodatno 

sofinancirala preko javnega razpisa. Vendar je bilo ugotovljeno neskladje z zakonodajo, zato 

so financiranje prenesli na že omenjen javni razpis. ZPM sedaj pridobi več kot polovico vseh 

razpoložljivih sredstev v razpisu in v neprivilegiran položaj postavlja ostale prijavitelje. 

Oblikovanje javnih pozivov le za programe zveze in društev prijateljev mladine je težko 

izvedljivo, saj tudi ostale organizacije delajo s predšolsko in Oš mladino. 

Občino članico zanima, kako druge občine rešujete financiranje zveze in društev prijateljev 

mladine. Ali se vem zdi potrebna sistemska ureditev financiranja in organiziranja ZPM (npr. 

kot pri Rdečem križu Slovenije) smiselna? 

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC: 

 

ČRNOMELJ 

 

V Občini Črnomelj vsako leto sklenemo pogodbo o sofinanciranju programov Društva 

prijateljev mladine (obdaritev ob dedku mrazu, projekti, ipd.). Za ta namen imamo v 

proračunu posebno postavko. 

Menimo, da bi bilo sofinanciranje DPM smiselno urediti celovito, torej sistemsko, tako bi vse 

občine izvajale enotno prakso glede sofinanciranja. 

 

DOMŽALE 

 

Občina Domžale financira dejavnost Zveze prijateljev mladine na podlagi Pravilnika za 

vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo 

iz proračuna Občine Domžale in sicer na podlagi javnega razpisa. Takšen način financiranja 

po naši oceni narekuje Zakon o javnih financah. 

 


