Objavljeno v Našem časopisu št. 432/15 dne 30. 11. 2015.

Na podlagi Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015) je Občinski svet Občine
Vrhnika na 7. redni seji dne 5. 11. 2015 sprejel
PRAVILNIK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV
HUMANITARNIH IN MLADINSKIH DEJAVNOSTI TER DEJAVNOSTI TEHNIČNE
KULTURE IN STANOVSKIH ORGANIZACIJ
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti
tehnične kulture in stanovskih organizacij (Naš časopis, št. 311/2005) se 3. člen spremeni
tako, da se glasi:
Pravico do sofinanciranja imajo:
- društva in organizacije, namenjene skrbi za invalide, reševanju socialne stiske
prebivalcev ali članov, dobrodelnosti in samopomoči, ki izvajajo programe za
funkcionalno, socialno in zdravstveno ogrožene posameznike na območju Občine
Vrhnika,
- mladinske skupine, klubi, društva in druge organizacije, ki izvajajo programe
mladinskega dela in programe za otroke. 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,
- stanovske organizacije in društva, ki izvajajo programe tehnične kulture.
2. člen
V 9. členu se na koncu drugega odstavka pred ločilom doda naslednje besedilo:
ali prej
3. člen
V 16. členu se vse besede 'sklep', v ustreznih sklonih, zamenja z besedo 'odločba', v
ustreznih sklonih.
4. člen
22. člen se črta.
5. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• da delujejo in so registrirani najmanj eno leto,
• da izvajajo programe, namenjene občanom Vrhnike,
• da so registrirani za izvajanje dejavnosti, s katero se prijavljajo na razpis oziroma imajo to
opredeljeno v svojih aktih,
• da imajo sedež v Občini Vrhnika,
• društva na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko sedež tudi izven območja Občine
Vrhnika, vendar morajo imeti med člani tudi občane Občine Vrhnika,

• društva na področju mladinskih dejavnosti imajo lahko sedež tudi izven območja Občine
Vrhnika, vendar morajo imeti na Vrhniki podružnico oziroma lokalno enoto, namenjeno
občanom Vrhnike,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo dokumentacijo v skladu
z zakonom,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za
uresničitev načrtovanih aktivnosti,
• da imajo poravnane vse morebitne pogodbene obveznosti do Občine Vrhnika,
• da se ne sofinancirajo direktno iz drugih postavk proračuna,
• da delujejo kot prostovoljska in neprofitna organizacija.
6. člen
24. člen se črta.
7. člen
28. člen se črta.
8. člen
V Pogojih in merilih se obstoječe alineje I. poglavja, točke b), nadomestijo z naslednjima
alinejama:
- Mladinske skupine, klubi, društva in druge organizacije, ki izvajajo programe
mladinskega dela in programe za otroke.
- Stanovske organizacije in društva, ki izvajajo programe tehnične kulture.
9. člen
V Pogojih in merilih se II. poglavje, točka b), spremeni tako, da se glasi:
b) S področja mladinskih dejavnosti, dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij
• sofinanciranje programov neprofitnih prostovoljskih društev in organizacij, ki pri mladih
spodbujajo avtonomijo, ustvarjalnost in inovativnost, prostovoljstvo, solidarnost in
medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost in mednarodno povezovanje, zdrav način
življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti, neformalno učenje in usposabljanje ter
večanje kompetenc mladih, sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi, ki
izboljšujejo dostop mladih do kulturnih dobrin in do trga delovne sile, razvijajo podjetnost
mladih, skrbijo za mlade z manj priložnostmi v družbi,
• sofinanciranje organizacije tečajev oz. tematskih delavnic, celoletnih krožkov, prireditev in
drugih aktivnosti za otroke in mladino,
• sofinanciranje organizacije tekmovanj ter sodelovanja na tekmovanjih oziroma prireditvah,
• sofinanciranje organizacije strokovnega predavanja za člane in občane Vrhnike,
• sofinanciranje izdaje tiskane brošure, glasila, biltena oz. internetne strani.
10. člen
V Pogojih in merilih se III. poglavje, točka b), spremeni tako, da se glasi:

b) MLADINSKE DEJAVNOSTI TER DEJAVNOSTI TEHNIČNE KULTURE IN
STANOVSKIH ORGANIZACIJ
REDNA DEJAVNOST
1.1. društvo ali organizacija, ki ima status delovanja v javnem interesu
društvo ali organizacija brez statusa društva v javnem interesu
1.2. članstvo – točkuje se največ 100 članov
do 50 članov – za vsakega člana
od 51 do 100 članov – za vsakega člana
1.3 izvedba programa v preteklem letu
društvo je bilo sofinancirano po tem pravilniku že v preteklem letu
in je realiziralo vsaj 90% vrednosti pogodbenega programa

100
50
1
0,5
20

PROGRAMI:
2.1. organizacija prireditev za otroke in mladostnike
5
2.2. organizacija prireditev za aktivno preživljanje prostega časa otrok
15
in mladostnikov med poletnimi počitnicami
2.3. organizacija večdnevnih aktivnosti izven občine (zimovanje,
30
letovanje, tabori,…)
2.4. organizacija večjih prireditev (glasbene, kulturne,…)
10
2.5. organizacija tečajev oz. tematskih delavnic za otroke in mladino
10
2.6. organizacija celoletnega krožka pod strokovnim vodstvom
- v obsegu 90 ur
30
- v obsegu 180 ur
50
2.7. organizacija aktivnosti za otroke s posebnimi potrebami
20
udeležba na usposabljanju za vodenje programa (velja samo za
5
mladinske dejavnosti) – za člana
2.8. organizacija tekmovanja v občini
10
2.9. organizacija tekmovanja izven občine
15
2.10. udeležba na tekmovanju državnega ali mednarodnega ranga –
2
za člana tekmovalca
2.11. udeležba na tekmovanju mednarodnega ranga, ki vključuje
5
potovanje v tujino – za člana tekmovalca
2.12. sodelovanje na prireditvi državnega ranga – za člana
1
2.13. sodelovanje na prireditvi mednarodnega ranga – za člana
3
2.14. sodelovanje na prireditvi občinskega pomena
5
2.15. organizacija strokovnega predavanja za člane s kvalificiranimi
5
izvajalci– priznanih največ 10 predavanj v obsegu 90 min
2.16. organizacija strokovnega predavanja ali ekskurzije za občane
10
Vrhnike
2.17. izdaja tiskane brošure, glasila, biltena, internetna stran
10
Pri postavkah od 2.10 do 2.14 se točkuje največ do 10 dogodkov posamezne vrste.
MERILA ZA KAKOVOST IN NAČIN MLADINSKEGA DELA PRI PROGRAMIH
(velja samo za mladinske dejavnosti):
Ne velja Delno
velja
3.1. participacija mladih – iz vloge je razvidno, da večina
0
25
udeležencev aktivno sodeluje pri oblikovanju
programov
3.2. razvoj kompetenc mladih – v vlogi so dobro opisane
0
25
kompetence, ki jih mladi pridobijo pri programih,
možnosti neformalnega učenja

V celoti
velja
50

50

3.3. iz vloge je razvidno, da programi spodbujajo zdrav
0
25
način življenja in preprečujejo različne oblike
odvisnosti
3.4 iz vloge je razvidno, da programi spodbujajo
0
25
prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko
sodelovanje
3.5 iz vloge je razvidno, da programi vključujejo
0
25
aktivnosti, ki razvijajo podjetnost mladih in izboljšujejo
dostop mladih do trga delovne sile
Točke za kakovost in način mladinskega dela se prištejejo točkam za programe.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Našem časopisu.
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Župan
Občine Vrhnika
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