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 ZAPISNIK

o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo 
poslovanje s sredstvi državnega proračuna, pri prejemniku sredstev  državnega  proračuna,

Uradu RS za mladino

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni l ist RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –

ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) - v nadaljevanju ZJF) in Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 –
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE). Zapisnik je bil sestavljen v skladu s 
3. odstavkom 102. člena ZJF.

Zapisnik je sestavljen v skladu s 3. odst. 102. člena Zakona o javnih financah.

Inšpekcijski pregled je opravil Marjan Cirer, inšpektor - višji svetnik Urada Republike Slovenije 
za nadzor proračuna (v nadaljevanju UNP) na podlagi naloga za inšpekcijski nadzor št.: 06102-
37/2021/1 z dne 21. 5. 2021.

Pregled dokumentacije je bil opravljen na Uradu RS za mladino, Masarykova cesta 16, 1000 
Ljubljana v dneh: 2. 6 .2021 in 10. 6 .2021 ter 4.,7., 8., 6. 2021 je bil opravljen v prostorih Urada 
RS za nadzor proračuna, Fajfarjeva  33, 1502 Ljubljana.

UVOD

Urad RS za mladino (v nadaljevanju URSM) deluje na področju mladinskega dela od leta 1991 
kot organ v sestavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Ključno področje delovanja URSM je omogočanje mladinskega dela in vzpodbujanje razvoja 
mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom in programov za mlade, ki 
prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih. Preko 
sofinanciranja programov za mlade se vzpodbuja udejstvovanje mladih ter prispeva h koriščenju 
mladinske infrastrukture.
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Področja delovanja: 

- podpora mladinskih organizacij pri delovanju in izvajanju projektov, 
- podpora projektov drugih nevladnih organizacij, 
- pomoč pri delovanju mreže mladinskih centrov, 
- pomoč pri izgradnji mladinskih prenočišč,   
- osveščanje in vzpodbujanje strpnosti ter medkulturnega učenja, 
- priznavanje in vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja, 
- spodbujanje prostovoljnega dela mladih, 
- mednarodno sodelovanje, podpora programov mobilnosti mladih, mednarodne 
  izmenjave prostovoljcev, vključevanje v mednarodne integracijske projekte ipd., 
- podpora permanentnih raziskav mladine in drugih aktivnosti za boljše razumevanje

Mladih.

URSM vsaki dve leti objavi javni razpis/poziv, katerega cilj je sofinanciranje delovanja in 
programov mladinskih organizacij ter mladinskih programov in programov za mlade, ki jih 
izvajajo za to usposobljene organizacije. Sredstva se na podlagi predloženih vlog dodelijo po 
skupinah upravičencev, ki so:

 nacionalne mladinske organizacije,
 mladinski centri,
 druge nevladne organizacije.

Urad aktivno sodeluje v pristojnih organih Evropske unije, Svetu Evrope in drugih mednarodnih 
povezavah, ki se ukvarjajo z urejanjem položaja mladih, in tudi z mednarodnim sodelovanjem 
zagotavlja, da se s krepitvijo mladinskega sektorja v Sloveniji uresničujejo cilji mladinske politike 
tudi na evropski ravni.

Viri financiranja

URSM je iz državnega proračuna v letu 2020 prejel sredstva v višini 4.004.893 EUR (vir izpis 
DPS -06-20 Stanja proračunskih sredstev s podatki računov). Porabili pa so sredstva v višini 
3.806.609 EUR.

V času opravljanja proračunskega inšpekcijskega nadzora in v času, ki ga zajema proračunski 
nadzor je funkcijo direktorice upravljala Dolores Kores.

Predmet nadzora

Nadzor je bil opravljen v okviru načrta dela 2021 in je zajemal pregled poslovanja s sredstvi 
proračuna RS na PP 913110 Programske aktivnosti v letu 2020, ki jih Urad za mladino prejel iz 
državnega proračuna. Cilj inšpekcijskega nadzora je bil ugotoviti skladnost poslovanja z zakoni, 
podzakonskimi akti in notranjimi pravili, ugotovitev morebitnih kršitev ter izrek ustreznih 
ukrepov.

Področna zakonodaja
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- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF- C, 114/06); 
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 
   71/17, 13/18 – ZJF- H in 83/18;
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr.,
   101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18);
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg)
- Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 

47/11)
- Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10) in 
- Pravilnika o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov (Uradni list RS, št. 60/01 in 85/01 
– popr.).

Podatke so posredovali

- Dolores Kores direktorica 
- Zdravko Fujan finančno računovodska služba
                                          

I. Opis dejanskega stanja

Namen oziroma področja sofinanciranja programov v mladinskem sektorju in obseg sredstev na 
letni ravni se opredeli v letnem programu oziroma letnem izvedbenem načrtu v skladu z 
Nacionalnim programom za mladino. Postopek dodelitve sredstev sofinanciranja vodi izbirna 
komisija, ki jo imenuje predstojnik urada. Izbirno komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva 
člana.
Podrobno je bil pregledan javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela, ki ga je 
objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, 
Masarykova 16, 1000 Ljubljana v letih 2020 in 2021. Javni poziv je namenjen sofinanciranju 
programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021, ki ga na podlagi Zakona o javnem interesu v 
mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS) in cilji iz Resolucije o 
Nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (Uradni list RS, št. 90/13), izvajajo organizacije v 
mladinskem sektorju.
Cilji javnega poziva so spodbujanje participacije med mladimi, zlasti s promoviranjem pomena 
mladinske participacije in krepitvijo informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju, 
spodbujanje prostovoljstva med mladimi, spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v 
mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja 
neorganizirane mladine ter spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih 
mobilnosti v mladinskem delu ter njihovo krepitev.
Na poziv so se lahko prijavile organizacije, ki imajo status organizacije v javnem interesu v 
mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju in v okviru katerih je 
zagotovljena avtonomija mladih.
Predmet javnega poziva so programi mladinskega dela. Mladinsko delo je organizirana in ciljno 
usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih 
prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter 
prispevajo k razvoju skupnosti, kot to določa 3. člen Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS). Programi mladinskega dela so 
namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

Sofinancirani programi mladinskega dela, morajo biti umeščeni v vsaj eno od spodaj navedenih 
področij mladinskega sektorja, skladno s 4. členom ZJIMS:
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-avtonomija mladih,
-neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
-dostop mladih do trga dela 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.

Razpisovalec je na osnovi pripravljenih predlogov programov dodelil finančna sredstva za 
sofinanciranje programov po naslednjih skupinah:
•Nacionalne mladinske organizacije (NMO),
•Mladinski centri (MC),
•Druge nevladne organizacije, ki izvajajo program mladinskega dela (DNO).

Podrobnejša merila in kriteriji vrednotenja programov NMO, MC in DNO so navedena v 
javnem razpisu. V skladu z navedenimi merili v javnem razpisu, ki jih morajo izpolnjevati 
prijavitelji lahko za sofinanciranje kandidira  le z eno oddano prijavo. Prijave prijaviteljev, ki ne 
izpolnjujejo pogojev iz 5. točke (Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji in dokazila) tega 
javnega poziva ali ne dosežejo minimalnega števila točk po merilih iz razpisne dokumentacije, 
se zavrnejo.

Prijavni rok in način pošiljanja prijave

Prijavitelj je moral natisnjeno prijavo programa (ožigosano in podpisano s strani pooblaščene
osebe), izpolnjeno v celoti poslati s priporočeno pošiljko na naslov Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, 
najpozneje do 10. 2. 2020. Prijava je morala biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora 
biti na sprednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – prijava na javni poziv – JP 2020-
2021«. Na ovojnici mora biti napisan polni naziv in naslov prijavitelja.

Naloge razpisne komisije

Po poteku prijavnega roka, razpisna komisija pregleda prispele prijave ter ugotovi njihovo
pravočasnost, popolnost in upravičenost prijavitelja. Na podlagi sklepa o izbiri pristojni organ 
izda vsakemu prijavitelju odločbo, v kateri se določi upravičenost do pridobitve finančnih 
sredstev in njihov obseg glede na izbrani program. Ko odločba postane izvršljiva, se z 
upravičencem sklene pogodba o sofinanciranju izbranega programa v mladinskem sektorju.

S pogodbo se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem državnih sredstev za 
sofinanciranje predmeta pogodbe, zlasti pa:

- cilji, ki bodo realizirani v obdobju veljavnosti pogodbe, 
-  merila, po katerih se bo spremljalo njihovo uresničevanje, 
-  roki, v katerih morajo biti cilji doseženi, 
-   obseg, roki in način izvrševanja pogodbenih obveznosti, 
-   način nadzora nad namensko porabo sredstev in 
-   druga vprašanja o predmetu pogodbe.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega poziva
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Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni poziv je znašala 2.900.000,00 EUR od 
tega 1.450.000,00 EUR v letu 2020 in 1.450.000,00 EUR v letu 2021. Sredstva se zagotavljajo 
iz proračunske postavke 913110 – Programske aktivnosti, ukrep 3313-11-0003 – Programi za 
mlade. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letih 2020 in 2021 oz. skladno z odločbo o 
upravičenosti do sofinanciranja, pogodbo ter predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije.

Pregledane so bile sklenjene pogodbe in zahtevki za izplačilo ter vsebinska poročila
prejemnikov sredstev sofinanciranja programov mladinskega dela upravičencem po javnih 
pozivih v letih 2020-2021 in 2018-2019 in sicer:

1. Društvo AIA- mladinski center,
    Slovenska cesta 28
    1234  Mengeš

Skupni znesek  sofinanciranja v letu 2020 je znašal: 9.353,75 EUR. 

1.1 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019
       MLADINSKI CENTRI

Številka pogodbe: C3331-18-600526
Pogodbeni znesek za celotno obdobje (v EUR): 19.465,00
Priznana vrednost programa (v EUR): 113.665,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 4.866,25

1.2 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021
       MLADINSKI CENTRI

Številka pogodbe:C3331-20-600505
Priznana vrednost programa (v EUR): 179.832,00
Odobrena sredstva za obdobje 2020-2021 (v EUR): 17.950,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 4.487,50

2. Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
     Dalmatinova ulica 004
     1000 Ljubljana

Skupni znesek sofinanciranja v letu 2020 je znašal : 13.286,50 EUR.

2.1 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019
       DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE

Številka pogodbe: C3331-18-600343
Pogodbeni znesek za celotno obdobje (v EUR): 24.946,00
Priznana vrednost programa (v EUR): 127.246,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 6.236,50

2.2 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021
          DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE

Številka pogodbe: C3331-20-600330
Priznana vrednost programa (v EUR): 133.600,00
Odobrena sredstva za obdobje 2020-2021 (v EUR): 28.200,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 7.050,00
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3. Društvo študentov medicine SLO
    Korytkova ulica 2
   1000 Ljubljana

Skupni znesek sofinanciranja v letu 2020 je znašal: 12.440,00 EUR.

3.1 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019
       DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE

Številka pogodbe: C3331-18-600331
Pogodbeni znesek za celotno obdobje (v EUR): 24.810,00
Priznana vrednost programa (v EUR): 217.610,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 6.202,50

3.2 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021
       DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE

Številka pogodbe: C3331-20-600322
Priznana vrednost programa (v EUR): 191.430,00
Odobrena sredstva za obdobje 2020-2021 (v EUR): 24.950,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 6.237,50

4. Gasilska  zveza Slovenije
    Tržaška cesta 221
     1000 Ljubljana

Skupni znesek sofinanciranja v letu 2020 je znašal: 19.464,75 EUR.

4.1 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019
      NACIONALNE MLADINSKE ORGANIZACIJE

Številka pogodbe: C3331-18-600312
Pogodbeni znesek za celotno obdobje (v EUR): 36.659,00
Priznana vrednost programa (v EUR): 269.649,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 9.164,75

4.2 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021
      NACIONALNE MLADINSKE ORGANIZACIJE

Številka pogodbe: C3331-20-600311
Priznana vrednost programa (v EUR): 267.081,00
Odobrena sredstva za obdobje 2020-2021 (v EUR): 41.200,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 10.300,00

5. Nova Slovenija
    Dvorakova 11a
   1000 Ljubljana 

Skupni znesek sofinanciranja v letu 2020 je znašal: 23.046,00 EUR.

5.1 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019
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      NACIONALNE MLADINSKE ORGANIZACIJE

Številka pogodbe: C3331-18-600303
Pogodbeni znesek za celotno obdobje (v EUR): 49.884,00
Priznana vrednost programa (v EUR): 199.884,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 12.471,00

5.2 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021
      NACIONALNE MLADINSKE ORGANIZACIJE

Številka pogodbe: C3331-20-600306
Priznana vrednost programa (v EUR): 102.315,00
Odobrena sredstva za obdobje 2020-2021 (v EUR): 42.300,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 10.575,00

6. Planinska zveza Slovenije
    Ob železnici 30a
    1000 Ljubljana

Skupni znesek sofinanciranja v letu 2020 je znašal: 21.505,25 EUR.

6.1 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019
     NACIONALNE MLADINSKE ORGANIZACIJE

Številka pogodbe: C3331-18-600310
Pogodbeni znesek za celotno obdobje (v EUR): 40.371,00
Priznana vrednost programa (v EUR): 87.271,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 10.092,75

6.2 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021
    NACIONALNE MLADINSKE ORGANIZACIJE

Številka pogodbe: C3331-20-600307
Priznana vrednost programa (v EUR): 94.570,00
Odobrena sredstva za obdobje 2020-2021 (v EUR): 45.650,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 11.412,50

7. Razvojna agencija Kozjansko
    Ulica skladateljev Ipavec 017
    3230 Šentjur

Skupni znesek sofinanciranja v letu 2020 je znašal: 10.483,00 EUR

7.1 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019
    MLADINSKI CENTRI

Številka pogodbe: C3331-18-600536
Pogodbeni znesek za celotno obdobje (v EUR): 18.682,00
Priznana vrednost programa (v EUR): 142.482,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 4.670,50
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7.2 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021
     MLADINSKI CENTRI

Številka pogodbe: C3331-20-600563
Priznana vrednost programa (v EUR): 175.983,00
Odobrena sredstva za obdobje 2020-2021 (v EUR): 23.250,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 5.812,50

8. Zavod Manipura
    Mlaka 002A
    4275 Begunje  na Gorenjskem

Skupni znesek sofinanciranja v letu 2020 je znašal: 7.870,50 EUR.

8.1 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019
      MLADINSKI CENTRI

Številka pogodbe: C3331-18-600562
Pogodbeni znesek za celotno obdobje (v EUR): 12.082,00
Priznana vrednost programa (v EUR): 292.082,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 3.020,50

8.2 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021
      MLADINSKI CENTRI

Številka pogodbe: C3331-20-600521
Priznana vrednost programa (v EUR): 235.386,00
Odobrena sredstva za obdobje 2020-2021 (v EUR): 19.400,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 4.850,00

9. Zavod Štip
   Kosovelova  ulica 01c
   6210 Sežana

Skupni znesek sofinanciranja v letu 2020 je znašal: 10.709,74 EUR.

9.1 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019
     MLADINSKI CENTRI

Številka pogodbe: C331-¸18-6000531
Priznana vrednost programa (v EUR): 23.938,96
Odobrena sredstva za obdobje 2020-2021 (v EUR): 198.63,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 5.984,74

9.2 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021
    MLADINSKI CENTRI

Številka pogodbe: C3331-20-600514
Priznana vrednost programa (v EUR): 197.553,00
Odobrena sredstva za obdobje 2020-2021 (v EUR): 18.900,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 4.725,00



9

10. Zavod za kulturo šport
      Na gradu 9
      2390 Ravne na Koroškem

Skupni znesek sofinanciranja v letu 2020 je znašal: 3.272,00 EUR

10.1 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019
       MLADINSKI CENTRI

Številka pogodbe: C3331-18-600521
Pogodbeni znesek za celotno obdobje (v EUR): 13.088,00
Priznana vrednost programa (v EUR): 99.088,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 3.272,00

11. Zavod za mladino in šport Trbovlje
      Ulica 1. junija 18
      1420 Trbovlje

Skupni znesek sofinanciranja v letu 2020 je znašal: 5.937,50 EUR

11.1 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021
         MLADINSKI CENTRI

Številka pogodbe: C3331-20-600546
Priznana vrednost programa (v EUR): 283.748,00
Odobrena sredstva za obdobje 2020-2021 (v EUR): 23.750,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 5.937,50

12. Zavod za podjetništvo, turizem
      Gubčeva ulica 010 a
      8250 Brežice

Skupni znesek sofinanciranja v letu 2020 je znašal: 14.034,00 EUR.

12.1 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019
        MLADINSKI CENTRI

Številka pogodbe: C3331-18-600514
Pogodbeni znesek za celotno obdobje (v EUR): 33.336,00
Priznana vrednost programa (v EUR): 294.567,46
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 8.334,00

12.2 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021
        MLADINSKI CENTRI

Številka pogodbe: C3331-20-600526
Priznana vrednost programa (v EUR): 286.778,00
Odobrena sredstva za obdobje 2020-2021 (v EUR): 22.800,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 5.700,00

Ugotovitve:
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Proračunski inšpektor ugotavlja, da je bil javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega 
dela v letih 2020–2021 izveden na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju 
(Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS) in cilji iz Resolucije o Nacionalnem programu 
za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13). Upravičencem, ki so izpolnili kriterije 
navedene v javnem pozivu je bila na podlagi sklepa izdana odločba s katero je bila določena 
upravičenost do pridobitve finančnih sredstev in sklenjena pogodba o sofinanciranju izbranega 
programa. Podrobno so bile pregledane pogodbe o sofinanciranju programov izvajalcev in
zahtevki prejemnikov s priloženimi vsebinskimi poročili, ki so bili izplačani v letu 2020.
V omenjenem letu (2020) pa so delno zajeta tudi izplačila po javnem pozivu v letih 2018–2019, 
ki so bila prav tako pregledana.
Proračunski inšpektor pa ugotavlja, da pri zahtevkih za izplačilo po javnem pozivu 2020 in 2021
za sofinanciranje programov mladinskega dela v rubriki št. pogodbe navedene podvojene 
številke. Na dano ustno opozorilo je URSM programsko napako v teku izvajanja inšpekcijskega 
pregleda odpravil.
Proračunski inšpektor ugotavlja, da so bila proračunska sredstva za sofinanciranje 
programov mladinskega dela dodeljena v skladu s predpisanimi pogoji, ki so jih morali
izpolnjevati izvajalci programa in merili in kriteriji vrednotenja, ki so bila navedena v 
javnem pozivu. Vse naloge sofinanciranje programov mladinskega dela so bile 
opravljene v skladu z veljavno zakonodajo.

Povzetek

Urad RS za mladino (v nadaljevanju URSM) je iz državnega proračuna v letu 2020 prejel 
sredstva v višini 4.004.893 EUR (vir izpis DPS -06-20 Stanja  proračunskih sredstev s podatki 
računov). Porabljena sredstva v letu 2020 so bila 3.806.609 EUR.

Podrobneje so bile pregledane pogodbe o sofinanciranju programov izvajalcev in zahtevki 
prejemnikov sredstev s priloženimi vsebinskimi  poročili, ki so bili izplačani  v letu 2020 po javnih 
pozivih  v letu 2020-2021 in 2018-2019.

Proračunski Inšpektor ugotavlja, da so bila sredstva za sofinanciranje programov 
mladinskega dela dodeljena v skladu s predpisanimi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
izvajalci programa in merili in kriteriji vrednotenja programov. Vse naloge sofinanciranje 
programov mladinskega dela so bile opravljene v skladu z veljavno zakonodajo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ta zapisnik je sestavljen v dveh izvodih, od katerih po enega prejme Urad RS za mladino, 
enega pa zadrži UNP.
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Zoper ta zapisnik so dovoljene pripombe v roku 30 dni po vročitvi. Pripombe naslovite na
Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, Ljubljana.

Marjan Cirer
PRORAČUNSKI INŠPEKTOR

Inšpektor višji svetnik

Vročiti po ZUP:
- Urad RS za mladino, Masarykova cesta 116, 1000 Ljubljana
  
V vednost:
- Ministrstvo za finance, kabinet ministra po e-pošti: gp.mf@gov.si


	7249A2D6944F866EC1258718002E3EDF_0.in.doc

		2021-07-20T10:27:05+0200
	Marjan Cirer




