
 
Na podlagi 7. člena Zakona o javnem interesu mladinskih dejavnosti (Ur.list RS, št. 42/10) je 

Občinski svet Občine Železniki na ____________redni seji dne _____________sprejel 

 

 
LETNI PROGRAM MLADINSKIH DEJAVNOSTI  

OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2016 

 
I. Uvod 

 

Letni program mladinskih dejavnosti v Občini Železniki za leto 2016 zagotavlja, da bo Občina 

Železniki v občinskem proračunu za leto 2016 izvajalcem mladinskih dejavnosti namenila 

določen obseg finančnih sredstev za izvajanje mladinskih programov, ki se sofinancira iz javnih 

sredstev. 

 

II. Sofinanciranje vsebin programov 

 

Višino sredstev sofinanciranja Letnega programa mladinskih dejavnosti potrdi Občinski svet in 

se jih razdeli po sledečem ključu: 

 

1. program dela letnih mladinskih dejavnosti (kontinuirano delo društev) 60 %, 

2. letnih projektov na področju mladinskih dejavnosti (enkratni projekti)                40 %.   

 

III. Opis vsebin ter obsega financiranja posameznih programov  

 

1. Dejavnosti društev skozi celotno leto 

V tem sklopu se financira kontinuirana dejavnost z mladimi skozi celotno leto. Delavnice in 

dejavnosti naj se nadgrajujejo ali dopolnjujejo. V financiranje so vključeni tudi materialni 

stroški tekočega leta, ki jih izvedba dejavnosti zahteva. 

 

2. Projekti, prireditve, enkratni dogodki,  

V tem sklopu se financirajo organizacije in izvedbe projektov, prireditev, dogodkov,  ter 

materialni stroški tovrstnih prireditev tekočega leta. Financirajo se največ le trije projekti na 

leto v izvedbi enega društva oz organizacije. 

 

3. Dodatne točke 

Posamezni izvajalci mladinske dejavnosti pridobijo dodatne točke na podlagi aktivnosti in 

dosežene kvalitete oz. za dosežene izjemne rezultate v preteklem koledarskem letu na 

mednarodnih, državnih, regijskih in območnih srečanjih. 

 

Sredstva za sofinanciranje mladinskih dejavnosti se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega 

javnega razpisa ter vrednotenja prispelih programov društev, ki so registrirana na področju 

mladine.  

 

Namenska sredstva iz navedenega programa se razdelijo in porabijo v celoti za planirane 

namene. Če sredstev tekom leta ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, se 

sorazmerno poveča vrednost točke. 

 

Občina Železniki 

Občinski svet 

 

Številka:                                               Župan: Anton Luznar 

Datum:  ______________ 


