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Letni program na področju mladine za leto 2021 (v nadaljevanju Letni program) je pripravljen na 

podlagi Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov in projektov v Občini Brežice (Uradni list RS, 

št. 69/16). 

 

Župan občine Brežice je s sklepom o imenovanju strokovnega sveta in pripravo letnega programa za 

področje mladine Občine Brežice, številka 410-326/2019, z dne 21.10.2019 in ______, imenoval 

strokovni svet.  

 

Letni program je strokovni svet obravnaval na svoji 2. redni seji, _________ in s sklepom potrdil na 1. 

korespondenčni seji, _________, in predložil v obravnavo županu. 

 

Letni program je, s sklepom številka 410-326/2019, z dne __________, potrdil župan občine Brežice. 

 

Za izvajanje letnega programa je pristojen Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, 

kmetijstvo in razvoj Občine Brežice. 

 

Za spremljanje izvajanja letnega programa je pristojen imenovani strokovni svet za področje mladine 

Občine Brežice. 

 

 

 

 

 

Ivan Molan  

    Župan občine Brežice 
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1.UVOD 

 

Letni program Občine Brežice za področje mladine za leto 2021 opredeljuje vsebine na področju 

mladine, financirane iz občinskega proračuna v letu 2021, obseg in vrsto dejavnosti, ki se sofinancira 

pri posameznih programih, določa upravičence za posamezne vsebine in predviden delež sredstev 

proračuna za posamezne vsebine.  

 

Dotika se le dela programa Občine, ki je neposredno vezan izključno na ciljno skupino mladih in 

izvajanje programov za mlade in z mladimi. Zavedati se moramo, da se ciljna skupina mladih pojavlja 

tudi na drugih področjih dela Občine, predvsem na področju primarnega, sekundarnega in 

terciarnega izobraževanja, športa in prostočasnih aktivnosti, programov v kulturi, pospeševanja in 

podpore gospodarski dejavnosti, socialnega varstva ter ostalih.  

 

Za pripravo Letnega programa Občine Brežice za področje mladine za leto 2021 je je bila k podaji 

predlogov pozvana javnost s pozivom objavljenim v Posavskem Obzorniku z dne 29.10.20220, 

društva s področja mladine in strokovni svet.  

 

Prejeti so bili sledeči predlogi: 

 

Predlog Odziv 

Pogoj za izplačilo sredstev na JR za mladino je izpolnitev anketnih vprašalnikov s 

področja aktivne participacije v sistemu Logbook 

Upoštevano 

Sprememba prednostnih področij JR – krepitev duševnega zdravja mladih ali 

psihosocialne pomoči / krepitev kompetenčne opremljenosti mladih oz. karierne 

usmeritve  

 

Spodbujanje prostovoljstva med mladimi   

Nadgradnja prednostnega področja JR - aktivna participacija  (Formiranje enega 

projekt s katerim se bo skupina prijavila na participativni proračun za mlade, ki ga 

ocenjuje »Svet mladih« 

 

  

 

Kdo so mladi in koliko jih je? 

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju definira: »mladi« so mladostniki in mlade odrasle 

osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta. 

 

Na podlagi javnega povabila k podaji predlogov za Letni program na področju mladine za leto 2018 

so pobudniki izrazili interes, da se spodnja meja ciljne skupine odpravi oz. zniža in sicer najmanj na 14 

let. Letni program za 2018 je ciljno skupino razširil. Podpira razmišljanje akterjev na mladinskem 

področju na območju občine Brežice, da je potrebno za aktivne mlade pričeti delo z njimi pred 

pričetkom dejanskega starostnega obdobja mladih. To ohranjamo tudi pri pripravi nadaljnjih Letnih 

programov. 

 

Pri novi definiciji starostnega obdobja smo se oprli tudi na posamezne programske dokumente 

Evropske komisije in inštrumente, ki jih le-ta uporablja za sofinanciranje aktivnosti mladih. Ti namreč 

že določajo ciljno skupino od 13. do 30. leta.  
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TABELA 1:PREGLED MLADIH V OBČINI BREŽICE IN PRIMERJAVA S SLOVENIJO 1 

 

 

 

Območje Brežice Slovenija 

Leto 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Skupaj VSEH preb. 24.204 24.086 24.084 24.051 2.065.895 2.066.880 2.080.908 2.095.861 

Skupaj VSEH mladih 4.180 4.064 4.027 3.892 382.315 375.496 374.001 374.855 

% mladih (13-30)/vse 

preb. 
17,27% 16,87% 16,72% 16,18% 18,51% 18,17% 17,97% 17,88% 

 

Kaj je mladinsko delo? 

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju definira mladinsko delo kot organizirano in ciljno 

usmerjeno 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. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih, 

ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve. 

 

Avtorji relevantnih znanstvenih člankov, ki jih navaja publikacija »Miti in resnice o mladinskem delu« 

ugotavljajo, da je mladinsko delo povezovalni člen med mladimi, lokalno skupnostjo in širšo družbo, 

udejstvovanje v njem pa prinaša široko paleto pozitivnih učinkov, tako za posameznika kot za njegovo 

socialno okolje.  

 

Lokalno mladinsko delo lahko ponuja širok spekter aktivnosti, kot so dejavnosti: 

- povezane s športom in kulturo,  

- povezane z osebnim, socialnim in duhovnim razvojem in, 

- ki še na druge načine spodbujajo ustvarjalnost, inovativnost, podjetnost, angažiranost.  

 

Mladi skozi udeležbo v mladinskem delu dobijo spodbudo, da sprejmejo pozitivne odločitve za svoj 

osebni razvoj, kot tudi za pozitivni razvoj družbe, take odločitve pa pozitivno vplivajo na razvoj 

lokalne skupnosti.   

 

Ker Nacionalni program za mladino 2013–2022 navaja kot prioritetno področje kakovostno 

mladinsko delo, je Občina Brežice pristopila k projektu Europe Goes Local – podpora razvoju in 

 
1 Vir: Statistični urad RS, 1.1.2020 

Spol / 
Starost 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 skupaj 

SKUPAJ 
223 210 208 191 244 209 173 167 188 209 186 199 215 228 236 265 272 269 

3.892 

Moški 
111 104 101 102 124 105 97 87 94 115 113 115 118 140 133 142 163 138 

2.102 

Ženske 112 106 107 89 120 104 76 80 94 94 73 84 97 88 103 123 109 131 1.790 

delež M 49,8 49,5 48,6 53,4 50,8 50,2 56,1 52,1 50,0 55,0 60,8 57,8 54,9 61,4 56,4 53,6 59,9 51,3 54,0 

delež Ž 50,2 50,5 51,4 46,6 49,2 49,8 43,9 47,9 50,0 45,0 39,2 42,2 45,1 38,6 43,6 46,4 40,1 48,7 46,0 
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krepitvi kakovostnega mladinskega delu na lokalni ravni, ter posledično pričela z uporabo Logbooka 

- spletno platformo za dokumentiranje in spremljanje učinkov mladinskega dela, ki jo je razvila 

švedska organizacija KEKS.   

 

2.PODLAGE  

 

Pri pripravi Letnega programa Občine Brežice za področje mladine za leto 2021 so bile upoštevane 

sledeče podlage: 

 

(A) Predpisi: 

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju; 

- Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2020 in 2021; 

- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov in projektov v Občini Brežice; 

- Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za 

podjetništvo, turizem in mladino Brežice  

- Pravilnik o podeljevanju štipendij s področja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine 

Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Radeče 

in Občine Sevnica. 

 

(B) Temeljni dokumenti: 

- Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022; 

- Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 za leti 2020 in 

2021; 

- Strategija Občine Brežice, maj 2014; 

- Miti in resnice o mladinskem delu: učinki (lokalnega) mladinskega dela: pregled literature 

(izr.prof.dr.Tomaž Deželan, asist.mag. Nina Vombergar: Movit,2019); 

- Evropska listina o lokalnem mladinskem delu (Movit, 2019). 

 

3.VSEBINE NA PODROČJU MLADINE, FINANCIRANE IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA  

 

Znotraj letnega proračuna Občine Brežice 2021 bodo predvidoma vsebine, izključno za področje 

mladih, vezane neposredno na izvrševanje sledečih proračunskih postavk, ki so umeščene na 

področje dela Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (ODDGKR): 

 

1. 18059002 Programi za mladino (podprogram) 

a) 00083 Programi za mlade (proračunska postavka); 

b) 00084 – 00091 Sredstva, vezana na delovanje javnega zavoda Zavod za podjetništvo, 

turizem in mladino Brežice na področju mladine (proračunske postavke). 

 

Cilj podprograma je omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega 

izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja 

mladine in otrok. 

 

S proračunskimi postavkami se zagotavljajo pogoji za redno delo Zavoda za podjetništvo, turizem in 

mladino Brežice in sofinanciranje programov za mlade, ki so izbrani na javnem razpisu. 
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2. 19059002 Druge oblike izobraževanja (podprogram) 

c) 00114 Razvojno izobraževalni programi (proračunska postavka) 

 

Vsebina podprograma 19059002 Druge oblike izobraževanja je namenjena podpori izobraževalnih 

projektov organizacij iz občine Brežice za dijake in študente s stalnim prebivališčem v občini Brežice. 

 

Postavka Razvojno izobraževalni programi je tako namenjena:  

- sofinanciranju projektov mednarodne mobilnosti občank in občanov z namenom 

spodbujanja mobilnosti v mednarodnem prostoru, 

- pokrivanju stroškov, ki nastanejo z zagotavljanjem izvajanja obvezne študijske prakse za 

dijake, študente s stalnim bivališčem v občini Brežice pri organizacijah s sedežem v občini 

Brežice, 

- sofinanciranju udeležbe učencev in dijakov iz občine Brežice na mednarodnih tekmovanjih v 

znanju osnovnih in srednjih šol, za katera ne pridobijo sredstev iz drugih virov, 

- sofinanciranju novih projektov, ki predstavljajo nadgradnjo izobraževalnih programov 

občank in občanov, a za tovrstne projekte ni drugih virov sofinanciranja. V tem primeru mora 

biti projekt zastavljen tako, da prispeva k večji promociji občine kot tudi v okolje občine 

prenaša nova znanja in izkušnje.  

- Otroški parlament 

 

3. 19069003 Štipendije (podprogram) 

d) 00116 Posavska štipendijska shema (proračunska postavka) 

 

Vsebina podprograma zagotavlja štipendije za katere izkazuje interes domače gospodarstvo oz. 

izvajalci javnih storitev ter štipendije za študente študijev v tujini z javno veljavnostjo na področjih 

glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva-

restavratorstva kulturne dediščine. 

 

Znotraj proračuna Občine Brežice so postavke, namenjene področju mladine, vključene tudi v delo 

ostalih oddelkov. Tako bo predvidoma v letu 2021 na Oddelku za investicije, občinsko premoženje 

in javna naročila (OIOPJN) za področje izvedeno tudi: 

 

1. 18059002 Programi za mladino (podprogram) 

a) 00092 MKC Brežice (proračunska postavka) 

 

Postavka je namenjena neposredni izvedbi investicijsko vzdrževalnih del s strani občinske uprave na 

objektu Mladinskega centra in Mladinskega hostla s katerim upravlja Zavod za podjetništvo, turizem 

in mladino Brežice.  

 

4.OSNOVNI REZULTATI FINANCIRANJA V PRETEKLIH PETIH LETIH 

 

V nadaljevanju sledi pregled aktivnosti in financiranja področja mladine iz proračuna Občine Brežice 

po postavkah v preteklih petih letih v okviru proračunskih postavk ODDGKR. V tabelah so po letih 

opredeljeni kazalniki, v oklepaju je planirano stanje, brez oklepaja je realno stanje oz. stanje do 

15.11.2020. V kolikor sta plan in realizacija enaka je le ena vrednost, v kolikor je podatek v sivinah, 

pomeni, da se kazalnik v tistem obdobju še ni preverjal.  
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00083 PROGRAMI ZA MLADE  

V postavki »Programi za mlade« so bila sredstva namenjena programom oz. projektom, ki so 

namenjeni spodbujanju kulturnega izražanja mladih, njihovemu kreativnemu ustvarjanju, aktivnemu 

preživljanju prostega časa, spodbujanju k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi, mladinskega 

prostovoljnega dela, raziskovalni dejavnosti mladih, informiranju in svetovanju mladim. Na podlagi 

določil javnega razpisa in Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov in projektov v Občini Brežice 

(Uradni list RS, št. 69/16) je izbor opravila posebna komisija. Z izvajalci so bile sklenjene pogodbe, 

sredstva pa so bila nakazana na podlagi dokazil o realizaciji projektov. 

 

Javni razpisi so se od leta do leta spreminjali glede na usmeritve Strokovnega sveta za mladino, ki so 

v Letnih programih za področju mladine podali predloge po novih usmeritvah. Tako je bila najbolj 

ključna sprememba v javnem razpisu za leto 2017 uvedba projektne skupine mladih, s katero smo 

želeli vzpodbuditi prijavitelje k aktivnejšemu vključevanju mladih v procese priprave in izvajanja 

projekta. V javnem razpisu za leto 2018 se je spremenila starostna opredelitev mladih, in sicer na 13. 

– 30. let z namenom, da zajamemo še zadnje letnike osnovne šole in mladostnike, ki so zaključili študij 

in so aktivni iskalci zaposlitve. Novost je bila tudi sprememba prednostnega področja, ki je iz turizma 

prešla na mladim pomembe teme (programi mobilnosti, zdravje, participacija).  

 

TABELA 2:PREGLED KAZALNIKOV PO LETIH2 

Leto 2016 2017 2018 2019 2020 

Višina planiranih proračunskih 

sredstev   

16.000  16.000  (16.000) 

20.000 

20.000 

 

(20.000) 

28.000 

Višina dodeljenih proračunskih 

sredstev 

16.000  16.000  (16.000) 

20.000 

20.000 (20.000) 

12.000 

Višina realiziranih proračunskih 

sredstev 

15.678,49 16.000  19.398,88 19.064,5 (20.000) 

547,23 

Javni razpis      

Št. prijaviteljev  17 19 19 17 (17) 15 

Št. projektov  18 23 24 21 (21) 16 

Odobrena sredstva preko JR 15.678,49 16.000 18.000 12.000 12.000 

Min dodeljena sredstva/ projekt v 

EUR 

100,00 534,42 626,84 311,84 (400) 

508,14 

Max dodeljena sredstva/ 

projekt v EUR 

2.627,87 1.096,81 1.379,04 935,50 (1.000) 

938,11 

Število mladih v vlogi organizatorja / 227 (15) 247 (250) 241 (250) (245) 129 

Število vključenih mladih / 471 (30) 835 (400) 784 (500) (700) 576 

Št. prostovoljcev / 316 (30) 283 (250) 294 (250) (250) 152 

Število projektov, vezanih na 

prednostna področja 

/ 2 (1) 12 (5) 16 (12) (10) 11 

 

2      Vir: Občina Brežice 
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Sodelovanje, skupinske aktivnosti 

(Logbook) 

/ / 0 0 5% 

Učenje (Logbook) / / 0  0 5% 

Svet mladih      

Število projektov obravnavanih s 

strani »Sveta mladine« 

/ / 0 0 (2) 0 

Število realiziranih projektov iz 

nabora »Sveta mladine« 

/ / 0 0 (1) 0 

 

V letu 2019 so prijavitelji na Javnem razpisu za sofinanciranje mladine bili:  

 

TABELA 3: PREGLED PRIJAVITELJEV V LETU 20203 

Ime Naziv projekta Št. točk 
Končni odobreni 

znesek 

Društvo prijateljev mladine 
Velika Dolina - Jesenice 

Evropa v šoli 40 781,76 

Planinsko društvo Brežice Mladinski planinski tabor 34 664,50 

Športno kulturno društvo 
Mažoretke Dobova 

 Poletni mažoretni kamp 48 938,11 

Župnija Cerklje ob Krki Oratorij  40 781,76 

Društvo 1824  Oratorij  35 684,04 

Kulturno društvo Zvezda 
Dobova 

Mladinski tabor  37 723,13 

KD Gasilski pihalni orkester Loče 
pri Dobovi 

Priprave na Flesh mob na 
šovu Slovenija ima talent 

32 625,41 

ŠD Kajak kanu Brežice Poletje ob Krki 28 547,23 

Športno društvo AMG šport 
Športne igre mladih 43 840,39 

Športne počitnice 48 938,11 

Moško rokometno društvo 
Dobova 

Rokometni tabor 46 899,02 

Župnija Bizeljsko  Oratorij 38 742,67 

Turistično društvo Dobova 
Mladinske delavnice - 

Ustvarjamo v prostem času 
34 664,50 

 
3 Vir: Občina Brežice 
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KD Orlica Pišece Oratorij  47 918,57 

TD Kapele Mladi za mlade v turizmu 38 742,67 

TD Jesenice Kreativnost za mlade 26 508,14 

 

TABELA 4: PREGLED ŠTEVILA PROJEKTOV GLEDE NA CILJNO POPULACIJO – UDELEŽENCI4 

Leto 2018 2019 2020 

Starost Do 13 let 13-30 let Do 13 let 13-30 let Do 13 let 13-30 let 

do 20 oseb 3 8 2 6 7 11 

do 40 oseb 4 6 8 4 1 5 

do 60 oseb 5 1 4 2 5  

več kot 60 

oseb 

4 5 2 4 1  

SKUPAJ 16 20 16 16 14 16 

 

TABELA 5: PREGLED ŠTEVILA PROJEKTOV V LETU 2018 IN 2019 GLEDE NA CILJNO POPULACIJO 

– IZVAJALCI5 

 

 

00084 - 00091 SREDSTVA VEZANA NA DELOVANJE JAVNEGA ZAVODA ZAVODA  ZA 

PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE (NA PODROČJU MLADINE)  

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (v nadaljevanju: ZPTM) na področju dela z mladimi 

izvaja naslednje naloge kot javno službo: 

- organiziranje in izvajanje dejavnosti kulturnega, neformalnega izobraževalnega, 

informativnega, socialnega in športnega značaja, 

- sistematično razvijanje mobilnosti mladih in razvijanje ter izvajanje programov mladinskega 

turizma, 

- skrb za razvoj in promocijo mladih ustvarjalnih skupin in posameznikov, mladinskega dela ter 

mladinske in otroške dejavnosti, 

- skrb za razvoj in promocijo neformalnega izobraževanja za mlade; 

- zbira in posreduje informacije za potrebe mladih, 

- organizira, koordinira in izvaja dejavnosti in prireditve, tudi širšega pomena, za mlade, 

- nudi organizacijsko in tehnično pomoč nevladnim organizacijam in fizičnim osebam, ki 

izvajajo dejavnosti za mlade, 

- organizira in izvaja izmenjave mladih, 

 
4 Vir: Občina Brežice 

5 Vir: Občina Brežice 

Starost 13-30 let 2018 2019 2020 

do 5 oseb 5 3 4 

do 10 oseb 8 5 10 

Več kot 10 oseb 8 11 2 

SKUPAJ 21 19 16 
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- omogoča mladim delo z računalniki in dostop na internet ter zagotavlja dostopnost in 

uporabo gradiv, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih, 

- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke in mladino, ki so namenjene povečevanju 

aktivnosti mladih, 

- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke in mladino s posebnimi potrebami. 

 

Iz proračuna Občine Brežice je javnemu zavodu zagotovljeno 46% sredstev za pokrivanje plač in sicer 

za 50% direktorice ter dveh računovodji in v 100% deležu svetovalca za mladino ter vzdrževalca. 

ZPTM prejme iz naslova mladine tudi sredstva za program (26%), sredstva za blago in storitve (24%) 

ter vzdrževanje prostorov in opreme (4%).  

 

TABELA 6:PREGLED KAZALNIKOV PO LETIH 6 

KAZALNIK 2016 2017 2018 2019 2020 

Višina planiranih proračunskih 

sredstev (prog. sredstva) 

37.400 37.400 37.400 37.500 37.500,00  

Višina dodeljenih proračunskih 

sredstev (prog. sredstva) 

37.400 37.400 37.400 42.500 37.500,00  

Višina realiziranih 

proračunskih sredstev (prog. 

sredstva) 

37.400 37.400 37.400 42.500 37.500,00  

Višina planiranih proračunskih 

sredstev (ostala sredstva) 

152.750 141.734,77 144.172,16  147.400 

 

110.730  

Višina dodeljenih proračunskih 

sredstev (ostala sredstva) 

154.252,43 148.676,2 124.172,16  167.850 

 

110.730  

Višina realiziranih 

proračunskih sredstev (ostala 

sredstva) 

109.649,29 105.851,74 102.840,7  127.013,60  110.730  

Št. izvedenih dogodkov 2.030 2.048 2.050 

(2.048) 

(2.050) 

1.171 

(2.050) 

1019 

Št. vključenih oseb v aktivnosti 20.500 21.414 25.205 

 (21.414) 

(25.205) 

19.630 

(25.205) 

12.059 

Št. vpisov v Nefiks, Youthpass 4 4 4 4 4 

Kazalniki Logbook      

Število izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov 

/ / 28 33 40 

Varnost in obravnava / / 77% 85% 90% 

Vpliv, sodelovanje in 

prevzemanje odgovornosti 

/ / 27% 48% 50% 

Delež mladih ustvarjalcev / / 5% 7% 15% 

Delež aktivnosti, ki so jih 

ustvarili mladi 

/ / 8% 13% 20% 

 

TABELA 7: PODROBNEJŠI PREGLED  VSEBIN PO PODROČJIH 7  

 

6   Vir: Občina Brežice 
7   Vir: ZPTM 
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Področje Opis Projekti 

Kultura Izvajanje kulturnega 

programa 

Koncerti, Gledališke predstave – stand up comedy, 

Razstave, Tematski dogodki, Potopisi, Medkulturni 

tematski večer 

Neformalno 

izobraževanje 

Izvajanje neformalnega 

izobraževanja z 

namenom krepitve 

ključnih kompetenc 

Multimedijski center, Žuram s prijatelji, ne z  drogo, 

MC Štorklja - predavanja za starše in mladino 

(otroke), Učna pomoč, PIMP – priložnosti in izzivi 

mladih v Posavju oz. MI - mladinski inkubator 

Informiranje mladinsko informiranje 

in svetovanje 

Info center za mlade, Medvrstniško informiranje, 

Animatorji, Multimedijska produkcija, Družbeno 

koristna  dela in prakse, Živa info, Vrstniški 

informator, Informiranje na dislociranih e-točkah 

Mednarodni 

programi 

Izvajanje programov 

mobilnosti 

Gostiteljstvo EVS, Mednarodne izmenjave  

Otroški in 

mladinski 

program 

Izvajanje kreativnega in 

organiziranega 

preživljanja prostega 

časa 

Živ Žav, Otroške predstave, Pustna povorka, 

Praznična vasica, Počitniške aktivnosti (zimske in 

letne počitnice ter jesenske), Preventivne in 

informativne delavnice na OŠ-jih, Animacija na 

dogodkih 

 

Proračunska postavka 00089 Programska sredstva MCB se prioritetno namenja aktivnostim, 

katerih kreatorji in/ali odgovorni izvajalci so mladi (13-30 let), kar ZPTM v svojih letnih načrtih tudi 

jasno opredeli. Postavka je bila realizirana za zgoraj omenjene dogodke, vendar zaradi epidemije ni 

bilo moč izvajati aktivnosti na pobudo mladih.    

 

00114 RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI  

Postavka Razvojno izobraževalni programi je bila realizirana na podlagi Javnega razpisa za 

sofinanciranje razvojno izobraževalnih projektov, in je podprla:  

 

TABELA 8:PREGLED KAZALNIKOV PO LETIH8 

KAZALNIK 2016 2017 2018 2019 2020 

Višina planiranih 

proračunskih sredstev 

/ 30.000 

 (25.000) 

30.000 30.000 30.000,00  

Višina dodeljenih 

proračunskih sredstev 

/ 10.264 

 (2.000) 

22.614,89 

 (10.000) 

14.199,93 13.209,20 

Višina realiziranih 

proračunskih sredstev 

/ 8.691,68 

 (2.000) 

22.614,89 

 (10.000) 

12.942,13 13.209,20 

Število projektov / 9 (1) 14 15 5 

Število udeležencev / 101 (10) 114 (50) 100 100 

Št. prijav – študijska praksa / 3 5 5 1 

Št. prijav – mednarodna 

tekmovanja 

/ 5 7 5 1 

 

8  Vir: Občina Brežice 
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Št. prijav – mednarodna 

mobilnost 

/ 0 0 0 0 

Št. prijav – novi projekti  / 1 3 4 3 

 

TABELA 9: PREGLED PRIJAVITELJEV V LETU 20 209 

Prijavitelj Program 
Odobreno v 

EUR 

Glasbena šola Brežice Mednarodna glasbena tekmovanja 390,39 

Ekonomska in trgovska šola 
Brežice 

Nov projekt: Program zdravstvene nege 8.113,81 

Klub BVFC Shony Nov projekt: Olimpijski borilni center / 

Turistično društvo Artiče 
Nov projekt: Od Banove domačije v dolino 

Volčjaka 
4.500,00 

OŠ Globoko Študijska praksa 205,00 

 

 

00116 POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA  

 

Sofinanciranje »Posavske štipendijske sheme« je potekalo v skladu s sklenjeno pogodbo med 

posavskimi občinami in Regionalno razvojno agencijo Posavje kot nosilko izvajanja sheme.  

 

TABELA 10:PREGLED KAZALNIKOV PO LETIH10 

KAZALNIK 2016 2017 2018 2019 2020 

Višina planiranih proračunskih sredstev 5.693,28 7.200 7.200 7.200 7.200,00  

Višina dodeljenih proračunskih sredstev 5.693,28 7.200 7.200 7.200 7.200,00 

Višina realiziranih proračunskih 

sredstev 

5.693,28 7.200 7.200 7.200 7.200,00 

Število štipendistov 2 4 4 4 4 

Število nastopov, ki jih štipendist izvede 

za lokalno skupnost 

/ 6 3 (4) 4 4 

 

 

5.OBSEG IN VRSTA DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRA PRI POSAMEZNIH 

PROGRAMIH 

 

Sledi podrobnejši pregled dejavnosti po proračunskih postavkah s področja mladih:  

 

 

9 Vir: Občina Brežice 

10      Vir: Občina Brežice 
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00083 PROGRAMI ZA MLADE  

Cilj proračunske postavke je zagotoviti sredstva preko javnega razpisa in direktnega izbora 

mladinskih projektov s strani »Sveta mladih« upravičencem za izvajanje projektov za mlade in z 

mladimi, in sicer s sledečih področij:  

 

1. Avtonomija mladih: doseganje čim hitrejše samostojnosti mladih za družbeno odgovorno 

življenje; sem prištevamo ekonomsko in osebno samostojnost z oblikovanjem življenjskih 

prioritet posameznika. 

PRIMER: Projektna skupina mladih organizira počitniške aktivnosti za otroke, s tem razvija 

spretnosti načrtovanja, organiziranja, izvedbe, prevzemanja odgovornosti itd.  

 

2. Neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih; za doseganje večje 

konkurenčnosti na trgu dela, ki nam posredno omogoča doseganje lastne avtonomije 

PRIMER: Prijavitelj organizira neformalno izobraževanje za mlade.   

 

3. Dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih; poleg finančne neodvisnosti 

mladih omogoča tudi dvig gospodarske rasti in oblikovanje stabilnega gospodarskega okolja; 

PRIMER: Prijavitelj organizira usposabljanje v povezavi s podjetjem.  

 

4. Skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi; oblikovanje strpne in enakovredne družbe z 

občutkom za pomoč in družbeno odgovornim ravnanjem; 

PRIMER: Prijavitelj organizira aktivnosti za mlade z manj priložnostmi.   

 

5. Prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih; za krepitev pozitivnih 

osebnih vrednot; 

PRIMER: Projektna skupina mladih organizira aktivnosti za starejše v Domu za upokojence.  

 

6. Mobilnost mladih in mednarodno povezovanje; za potrebe povezovanja in druženja ter 

ustvarjanja strpnega okolja, ki bo omogočalo kakovosten medkulturni dialog in razumevanje 

drugih kultur; 

PRIMER: Prijavitelj organizira projekt v povezavi z mednarodnim partnerjem.  

 

7. Dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih; 

PRIMER: Prijavitelj organizira tabor ročnih spretnosti.  

 

8. Sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi; z namenom resničnega dialoga z 

mladimi pri reševanju vprašanj, ki se nanašajo na mladinsko delo in mladinsko politiko.  

PRIMER: Projektna skupina mladih organizira šolski parlament.  

 

PROJEKTI, PODPRTI PREKO JAVNEGA RAZPISA 

 

Predmet sofinanciranja so projekti iz zgoraj navedenih področij, ki jih izvajajo prijavitelji za ciljno 

skupino mladih, v kateri mora biti aktivno vključenih najmanj 70% mladih oziroma projekti 

prijaviteljev, kjer projekt izvaja projektna skupina mladih, sestavljena iz minimalno 5 oseb v starostni 

kategoriji 13 - 30 let. Dodatno se v obeh primerih upoštevajo le mladi, ki imajo stalno ali začasno 

bivališče v občini Brežice.  
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➢ Predmet sofinanciranja niso: 

- programi s področja kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni 

programi, ki so že predmet sofinanciranja iz drugih proračunskih postavk občinskega proračuna 

Občine Brežice, 

- aktivnosti komercialnega značaja,  

- programi letovanj (izključno) zdravstveno ali socialno ogroženih otrok ali mladine;  

- koncertna dejavnost zabavnega značaja (kot npr. šolski plesi, nastopi afirmiranih glasbenih 

skupin …), 

- programi, ki so s strani Občine Brežice finančno podprti preko sistema javnih del, 

- programi, ki jih Občina Brežice sofinancira v okviru javnih služb; 

- posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnevni javni dogodek namenjene širši javnosti in 

so kot take predmet javnega razpisa za sofinanciranje prireditev občine Brežice za leto 2021; 

- projekti, katerih prijavitelji nimajo z Občino Brežice zaključene pogodbene obveznosti iz 

preteklih let ali so dolžniki Občini ali javnim zavodom, katerih je ustanoviteljica Občina Brežice. 

 

➢ Dodatni pogoj za prijavitelja:  

- Če prijavitelj prijavlja projekt, ki ga izvaja za mlade, mora vključiti najmanj 15 oseb, od tega 

najmanj  70% mladih (v starostni kategoriji 13 - 30 let). Štejejo le osebe s stalnim ali začasnim 

bivališčem v občini Brežice.  

- Če projekt prijavlja prijavitelj s projektno skupino mladih, ki samostojno aktivno sodelujejo v vseh 

fazah projekta (oblikovanje, prijava, izvajanje, evalvacija), mora ta skupina šteti najmanj 5 oseb v 

starostni kategoriji 13 - 30 let s stalnim ali začasnim bivališčem v občini Brežice. Če je ta projekt 

namenjen drugi ciljni skupini (npr. otroci, starejši …), mora projekt aktivno dodatno vključiti 

najmanj 15 oseb (npr. otrok ali starejših), ki imajo stalno/ začasno prebivališče v občini Brežice. 

- Prijavitelj lahko prijavi dva projekta v primeru, da projekta nista predmet sofinanciranja drugih 

javnih razpisov. V primeru, da ima prijavitelj v okviru drugih javnih razpisov občine Brežice 

odobreno sofinanciranje letnega programa lahko prijavi le en projekt. 

 

➢ Kriteriji ocenjevanja: 

Zap. št. Merila in kriteriji Kategorije točka 

1 

Št. mladih udeležencev  

(lahko so zajeti tudi predstavniki 

projektne skupine) 

Št. udeležencev starosti 13-30 let 

5 do 10 1 

11 do 15 2 

16 do 20 3 

21 do 30 4 

31 do 60 5 

61 do 100 7 

nad 100 10 

2 

Št. mladih izvajalcev  

Št. izvajalcev starosti 13-30 let 

min 5 oseb 4 

6 do 8 6 

projektna skupina, ki načrtuje in 

izvaja projekt 

9 do 12 8 

13 do 16 10 

17 in več 15 

3 Stopnja participacije mladih       
Delež (%) stopnje vključenosti v procese  

Do 15  2 
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16 do 35 5 

v katerih procesih je vključena 

projektna skupina (načrtovanje,  

izvajanje in poročanje) 

36 do 51 10 

52 do 70 15 

več 70 20 

4 

Povezanost - partnerji Št. partnerjev 

namen partnerja je aktivna vloga 

v projektu, za katero ni prejel 

plačila s strani prijavitelja 

za vsakega partnerja 1 točka 1 do 5 

5 

Stroški dela projektne skupine 
Delež (%) stroška dela 

11 do 20 2 

stroški dela (štud.delo, avtorski 

honorar itd.) ne smejo preseči 

30% upravičenih stroškov 

0 do 10 5 

6 

Dodana vrednost Projekt je vezan na mladim pomembno temo: 

Projekt namenja del aktivnosti 

tudi prednostnim temam  

aktivna participacija in/ali mladinski 

programi in/ali zdravje in preventiva (za 

vsako temo 2 točki) 

0 - 6 

  maksimalno št. točk za sofinanciranje 61 

Dodatni kriteriji 

7 Spodbuda Nov prijavitelj z novim projektom 2 

8 Omejitev sofinanciranja 

Projekt v primeru več kot 50% deleža 

sofinanciranja projekta ne sme presegati 

cenzusa za prispevek udeleženca 

Se 

upošteva 

pri 

obračunu 

 

Kriterij stopnje participacije mladih (13-30 let) pomeni delež, ki ga projekta skupina dosega glede 

na njihovo aktivno vlogo v projektu. Člani projekte skupine so lahko vključeni v en proces ali v vseh 5 

procesov, ki so: 

- Član projektne skupine je sodeloval pri oblikovanju ideje projekta; 

- Član projektne skupine je sodeloval pri načrtovanju projekta; 

- Član projektne skupine je sodeloval pri oddaji vloge za pridobitev denarnih sredstev; 

- Član projektne skupine je sodeloval in prevzel odgovornost pri izvajanju projekta; 

- Član projektne skupine je sodeloval pri evalvaciji. 

 

Stopnja participacije se izračuna glede na število članov projektne skupine (ki omogoča izračun 

maximalnega  št. točk) in dejanskega števila doseženih točk projektne skupine.  

 

Kriterij dodana vrednost je vezan na tri različne teme, za katere se prijavitelj lahko odloči ali ne. V 

primeru, da se ne odloči, pomeni, da za ta kriterij ne prejme točk. Prijavitelj se lahko odloči, da bo 

znotraj projekta izvedel aktivnosti s prednostnih tem (lahko ene ali več): 

- Aktivna participacija mladih: Prijavitelj znotraj projekta nameni prostor in čas, kjer z aktivnim 

vključevanjem mladih pridobi njihov pogled na življenje v občini in/ali regiji (prednosti in slabosti). 

Prijavitelj se zaveže spodbuditi vsaj en predlog, ki ga pisno posreduje ob oddaji poročila. Občina 

se zaveže, da bo zbrane predloge mladih javno objavila in nanje podala povratno informacijo o 

možnosti realizacije; 
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- Mladinski programi: informiranje o možnostih za mlade (npr. Erasmus +, Nefiks itd.); 

- Zdravje in preventiva: osnove oživljanja, preventivni pregledi oz. samopregledovanje (npr. 

mobilne aplikacije za pregledovanje dojk).   

 

Aktivnosti izvedene v okviru kriterija dodana vrednost lahko izvajajo tudi zunanji partnerji, ki so 

specializirani v področje, tako lahko mladinske programe predstavi mladinski delavec iz ZPTM ali 

DŠB. S področja zdravja in preventive pa lahko izvede delavnico predstavnik Civilne zaščite ali 

Centra za krepitev zdravja.  

 

V primeru, da se na javni razpis prijavi novi prijavitelj s programom, ki predstavlja novost na območju 

občine in je kot takšen dodana vrednost za mladinsko področje, se mu, kot spodbuda, dodelita 2 

dodatni točki.  

 

Kriterij omejitev sofinanciranja pomeni, da v kolikor je projekt sofinanciran s strani javnega razpisa 

v deležu več kot 50%, pa je vir prihodka za projekt tudi participacija udeleženca, se določi cenzus, ki 

ga prijavitelj ne sme preseči v finančnem poročilu.  

 

Podrobnejša določila bodo navedena v razpisni dokumentaciji Javnega razpisa za sofinanciranje 

projektov za mlade v letu 2021.  

 

Prijavitelji bodo v poročilih zavezani k izpolnjevanju skupinskega vprašalnika iz  sistema Logbook, z 

namenom pridobivanja podatkov o kakovostnem mladinskem delu v društvih.   

 
MLADINSKI PROJEKTI, PODPRTI S STRANI »SVETA MLADIH«  

 

Del sredstev proračunske postavke se nameni realizaciji mladinskih projektov, kjer je prijavitelj 

načeloma neorganizirana skupina mladih oz. fizična oseba. Gre za projekte manjših razsežnosti, 

katerih vrednost ne presega 1.000 EUR. 

 

Odločanje o mladinskih projektih je v pristojnosti »Sveta mladih«, ki je pri odločanju neodvisen. 

Članstvo v svetu je prostovoljno za občane občine Brežice, starosti 13 do 30 let. Število članov ni 

omejeno, članstvo in pravica odločanja je dodeljena s prostovoljno vključitvijo.  

 

Tehnično in finančno podporo mladinskim projektom omogoča ZPTM Brežice. Sredstva zagotovi 

Občina Brežice.  

 

Epidemija je žal povzročila, da »Svet mladih« ni bilo mogoče ustanoviti, cilj je formiranje sveta v juniju 

2021. Je pa zato bila v letu izvedena anketa med mladimi, ki jo je izvedel Mladinski center Brežice. 

Anketa je zajela 108 udeležencev, v starosti od 16-30 let in je med drugim izpostavila tudi 

nepoznavanje možnosti za pridobivanje sredstev za projekte, ki si jih mladi želijo realizirati.  

 

Zato je izvedena navezava z javnim razpisom za mladino, ki omogoča dodatne točke prijaviteljem, ki 

bodo spodbudili njihovo projektno skupino mladih, da formirajo en projekt s katerim bi kandidirali v 

okviru mladinskega participativnega proračuna, ki ga ocenjuje Svet mladih. 
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00084 - 00091 SREDSTVA VEZANA NA DELOVANJE JAVNEGA ZAVODA ZAVODA ZA 

PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE (NA PODROČJU MLADINE)  

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (v nadaljevanju: ZPTM) na področju dela z mladimi 

izvaja v skladu z Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod 

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Uradni list RS, št. 87/12, 47/13) dejavnosti 

kulturnega, neformalnega izobraževalnega, informativnega, socialnega in športnega značaja; 

sistematično razvija mobilnosti mladih ter izvaja programe mladinskega turizma; skrbi za razvoj in 

promocijo mladih ustvarjalnih skupin in posameznikov, mladinskega dela ter mladinske in otroške 

dejavnosti; skrbi za razvoj in promocijo neformalnega izobraževanja za mlade; zbira in posreduje 

informacije za potrebe mladih; organizira, koordinira in izvaja dejavnosti in prireditve, tudi širšega 

pomena, za mlade; nudi organizacijsko in tehnično pomoč nevladnim organizacijam in fizičnim 

osebam, ki izvajajo dejavnosti za mlade; organizira in izvaja izmenjave mladih; omogoča mladim delo 

z računalniki in dostop na internet ter zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv, ki so splošno 

dostopna na elektronskih medijih; organizira posebne oblike dejavnosti za otroke in mladino, ki so 

namenjene povečevanju aktivnosti mladih; organizira posebne oblike dejavnosti za otroke in mladino 

s posebnimi potrebami. 

 

Proračunska postavka 00089 Programska sredstva MCB se prioritetno namenja aktivnostim, 

katerih kreatorji in/ali odgovorni izvajalci so mladi (13-30 let), kar ZPTM v svojih letnih načrtih tudi 

jasno opredeli.  

 

00114 RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI  

Cilj postavke je: 

- Pokrivanje stroškov, ki nastanejo z zagotavljanjem izvajanja obvezne študijske prakse (stroški 

nadomestila za malico in nagrad) za dijake in študente s stalnim bivališčem v občini Brežice pri 

organizacijah s sedežem v občini Brežice (v nadaljevanju: Študijska praksa); 

- Sofinanciranje udeležbe učencev in dijakov iz občine Brežice na mednarodnih tekmovanjih v 

znanju osnovnih in srednjih šol, za katera ne pridobijo sredstev iz drugih virov (v nadaljevanju: 

Mednarodna tekmovanja), s tem, da se omogoči pokrivanje stroškov korepetitorja in 

spremljevalca-učitelja, če ta finančno poskrbi za nočitev in prevoz (ne sme pa se pokrivati s 

službeno obveznost, da ne prihaja do podvajanja); 

- Sofinanciranje projektov mednarodne mobilnosti se nameni za izmenjave pobratenih šol in se 

krijejo stroški mobilnosti (prevoz, nočitev) in predstavljajo dodatno aktivnost šole, ni pa potrebno 

več financiranja s strani Evropske komisije ali ostalih inštitucij (v nadaljevanju: Mednarodna 

mobilnost) in 

- Sofinanciranje novih projektov, ki predstavljajo nadgradnjo izobraževalnih programov občank in 

občanov, a za tovrstne projekte ni drugih virov sofinanciranja. V tem primeru mora biti projekt 

zastavljen tako, da prispeva k večji promociji občine kot tudi v okolje občine prenaša nova znanja 

in izkušnje. Projekt se lahko prijavi le enkrat in mora predstavljati noviteto v prostoru ter dosegati 

zahtevane cilje razpisa (v nadaljevanju: Novi projekti). 

- Sofinanciranje projekta Otroški parlament, ki poteka na vseh osnovnih šolah v občini Brežice in 

aktivno vključuje mlade, ki pridobivajo ključne kompetence skozi proces spodbujanja 

parlamentarizma in aktivne participacije.  
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00116 POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA   

Cilj postavke je oblikovanje »Posavske štipendijske sheme« za izvajanje štipendijske politike. Gre za 

zagotavljanje dela sredstev za sofinanciranje štipendij s področja kulture za šolanje v tujini vezano na 

stalno prebivališče štipendista. Izvedbo postopka štipendiranja za posamezno šolsko leto izvaja 

Regionalna razvojna agencija Posavje, na predlog posebne komisije in v sodelovanju z Občino. 

 

Štipendije iz Regionalnega štipendijskega sklada so namenjene dijakom in študentom, ki se 

izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili na območju posamezne 

razvojne regije ali drugače pomembno vplivali na razvoj v območju, iz katerega prihajajo. 

 

6.UPRAVIČENCI ZA POSAMEZNE VSEBINE IN PREDVIDEN DELEŽ SREDSTEV 

PRORAČUNA ZA POSAMEZNE VSEBINE 

 

Znotraj letnega proračuna Občine Brežice bodo vsebine, izključno za področje mladih, vezane na 

proračunske postavke Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj 

(ODDGKR): 

PP NAZIV PRORAČUNSKE 

POSTAVKE 

NAČIN 

DODELJEVANJA 

SREDSTEV 

UPRAVIČENCI PREDVIDENA 

VIŠINA ZA 

LETO 2021 

00083 Programi za mlade Javni razpis 

 

 

 

 

 

Skladno s 6. in 7. členom 

Pravilnika o izboru in 

sofinanciranju programov in 

projektov v Občini Brežice 

(Uradni list RS, št. 69/16), 

dodatno opredeljeno spodaj. 

12.000,00 

EUR 

Neposredna 

pogodba 

Mladinski projekti, izbrani s 

strani »Sveta mladih« 

8.000,00 EUR 

Neposredna 

pogodba 

Mednarodni otroški festival - 

del letne pogodbe Zavod za 

podjetništvo, turizem in 

mladino Brežice 

8.000,00 EUR 

00084-

00091 

(brez 

0089) 

Sredstva, vezana na 

delovanje javnega 

zavoda Zavod za 

podjetništvo, turizem in 

mladino Brežice na 

področju mladine* 

*plače, materialni stroški, 

stroški vzdrževanja 

Neposredna 

pogodba 

Zavod za podjetništvo, 

turizem in mladino Brežice na 

podlagi usklajenega in 

odobrenega Letnega 

programa dela. 

150.730 EUR 

00089 Programska sredstva MC Aktivnosti, ki jih zastavijo in/ali 

izvajajo mladi 

37.500,00 EUR 

00114 Razvojno izobraževalni 

programi 

Javni razpis Skladno s 7. členom Pravilnika 

o izboru in sofinanciranju 

programov in projektov v 

Občini Brežice (Uradni list RS, 

št. 69/16), dodatno 

opredeljeno spodaj. 

20.000,00 

EUR 
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Neposredna 

pogodba 

Javni poziv izvajalcem 

Otroškega parlamenta 

5.000,00 EUR 

00116 Posavska štipendijska 

shema  

Neposredna 

pogodba 

Regionalna razvojna agencija 

Posavje na podlagi izvedenega 

javnega poziva za 

zainteresirane delodajalce/ 

štipendiste. 

7.200,00 EUR 

 SKUPAJ   248.430,00 

EUR 

 

Upravičenci za sofinanciranje v okviru javnega razpisa: 

- Društva, ki izvajajo aktivnosti na območju občine Brežice; 

- Zveze društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v občini Brežice in izvajajo programe na 

območju občine Brežice; 

- Zavodi, ki izvajajo redne programe in projekte na področju mladine; 

- Druge pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju, ki je predmet 

sofinanciranja. 

Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci iz prve in druge alineje zgoraj. 

 

Osnovni obvezni pogoji za upravičence za sofinanciranje v okviru javnega razpisa: 

- Imajo sedež ali enoto s sedežem v občini Brežice; 

- Imajo zagotovljene prostorske in kadrovske kapacitete za uresničevanje načrtovanih 

aktivnosti; 

- Izvajajo programe in projekte na področju najmanj eno leto pred prijavo; 

- Imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini. 

 

Na področju dela Oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila (OIOPJN): 

PP Naziv proračunske postavke Predvidena višina za leto 2021 

00092 MKC Brežice 5.000,00 

 SKUPAJ 5.000,00 EUR 

 

 SKUPAJ MLADINA 2021 253.430,00 EUR 

 

7.KAZALNIKI SPREMLJANJA  

 

Letni program zastavlja smernice področja, katerim sledijo tudi kazalniki. Spremljanje razvoja 

področja je ključno, saj  le tako lahko preverimo ali sledimo zastavljenim ciljem.  

 

Občina Brežice je v okviru projekta Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi kakovostnega 

mladinskega delu na lokalni ravni v letu 2018 pristopila k načrtnem spremljanju in razvoju  

kakovostnega mladinskega dela na podlagi uporabe sistema Logbook - spletne platforme za 

dokumentiranje in spremljanje učinkov mladinskega dela, ki jo je razvila švedska organizacija KEKS.   

 

Kazalniki sistema Logbook so: 

- Število izpolnjenih anketnih vprašalnikov  
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- Varnost in obravnava 

- Vpliv, sodelovanje in prevzemanje odgovornosti 

- Delež mladih ustvarjalcev 

- Delež aktivnosti, ki so jih ustvarili mladi 

- Sodelovanje, skupinske aktivnosti 

- Učenje v skupini 

 

Dodatno opredeljeni kazalniki, ki jih spremljamo po programih na področju mladine: 

  

18059002 PROGRAMI ZA MLADINO  

 

a) 00083 Programi za mlade 

KAZALNIK PLAN 2021 

Višina planiranih proračunskih sredstev   28.000 

Višina dodeljenih proračunskih sredstev 28.000 

Višina realiziranih proračunskih sredstev 28.000 

Javni razpis  

Št. prijaviteljev  15 

Št. projektov  16 

Odobrena sredstva  12.000 

Min dodeljena sredstva/ projekt v EUR 400 

Max dodeljena sredstva/ 

projekt v EUR 

1.000 

Število mladih v vlogi organizatorja 200 

Število vključenih mladih 600 

Št. prostovoljcev 250 

Št. ur prostov.dela 15.000 

Število projektov, vezanih na prednostna področja 10 

Sodelovanje, skupinske aktivnosti (Logbook) 5% 

Učenje (Logbook) 5% 

Svet mladih  

Število projektov obravnavanih s strani »Sveta mladine« 2 

Število realiziranih projektov iz nabora »Sveta mladine« 1 

 

b) 00084 – 00091 Sredstva, vezana na delovanje javnega zavoda Zavod za podjetništvo, 

turizem in mladino Brežice na področju mladine 

KAZALNIK PLAN 2021 

Višina planiranih proračunskih sredstev (prog. sredstva) 37.500,00 EUR 

Višina dodeljenih proračunskih sredstev (prog. sredstva) 37.500,00 EUR 

Višina realiziranih proračunskih sredstev (prog. sredstva) 37.500,00 EUR 

Višina planiranih proračunskih sredstev (ostala sredstva) 150.730,00 EUR 

Višina dodeljenih proračunskih sredstev (ostala sredstva) 150.730,00 EUR 

Višina realiziranih proračunskih sredstev (ostala sredstva) 150.730,00 EUR 

Št. izvedenih dogodkov 2.050 

Št. vključenih oseb v aktivnosti 25.205 
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Št. vpisov v Nefiks, portfolio za mladinske voditelje, Youthpass 4 

Kazalniki Logbook  

Število izpolnjenih anketnih vprašalnikov 40 

Varnost in obravnava 90% 

Vpliv, sodelovanje in prevzemanje odgovornosti 50% 

Delež mladih ustvarjalcev 15% 

Delež aktivnosti, ki so jih ustvarili mladi 20% 

 

19059002 DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA  

 

c) 00114 Razvojno izobraževalni programi 

KAZALNIK PLAN 2021 

Višina planiranih proračunskih sredstev 30.000,00  

Višina dodeljenih proračunskih sredstev 20.000,00 

Višina realiziranih proračunskih sredstev 20.000,00 

Število projektov 14 

Število udeležencev 50 (114) 

Št. prijav – študijska praksa 5 

Št. prijav – mednarodna tekmovanja 5 

Št. prijav – mednarodna mobilnost 1 

Št. prijav – novi projekti  2 

 

19069003 ŠTIPENDIJE  

 

d) 00116 Posavska štipendijska shema 

KAZALNIK PLAN 2021 

Višina planiranih proračunskih sredstev 7.200,00 EUR 

Višina dodeljenih proračunskih sredstev 7.200,00 EUR 

Višina realiziranih proračunskih sredstev 7.200,00 EUR 

Število štipendistov 4 

Število nastopov, ki jih štipendist izvede za lokalno skupnost 4 

 

 


