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ODLOK
o mladini v Občini Lenart

I.

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(Vsebina in namen odloka)
S tem odlokom se določi način uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju v
občini Lenart (v nadaljevanju: občina).
Ta odlok celovito ureja položaj mladine oziroma mladih, opredeljuje strukturo in
podporno okolje mladinskega sektorja, zagotavlja pogoje za sodelovanje mladih pri
odločanju o zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje ter opredeljuje razvoj lokalne
mladinske politike z namenom zagotavljanja pogojev za uspešno doseganje avtonomije
mladih v občini.
2. člen
(Uporaba pojmov)
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot v zakonodaji,
ki opredeljuje mladinski sektor, razen če ta odlok določa drugače, in sicer:
- »mladi« so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do vključno
29. leta,
- »mladinski sektor« so področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja
mladinskih politik in mladinsko delo,
- »mladinsko delo« je organizirana in ciljno usmerjenja oblika delovanja mladih in za
mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k razvoju
skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem
sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične
usmeritve,
- »mladinska politika« je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik z
namenom spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično
življenje, skupno politično življenje skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za
razvoj mladinskega dela ter delovanja mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z
avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij
ter strokovnimi in drugimi organizacijami,
- »organizacija v mladinskem sektorju« je subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju,
in je organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski
svet,
- »mladinska organizacija« je avtonomno demokratično prostovoljno samostojno
združenje mladih, ki s svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih

izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z
njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter je organizirana kot
samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge
pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji
je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem
sektorju,
- »organizacija za mlade« je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni
mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga,
- »strukturirani dialog« je odprt, pregleden, dolgoročen, nenehen in sistematičen
dialog med mladimi in nosilci oblasti na državni in lokalni ravni v mladinskem sektorju,
- »mladinska infrastruktura« je fizični prostor (zemljišče ali stavba oziramo del
stavbe), namenjen predvsem mladim, za izvajanje mladinskega dela,
- »mladinski program« je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija, in
poteka med vrstniki nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje večje število
izvajalcev in aktivnih udeležencev,
- »program za mlade« je program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo
organizacije za mlade, z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje,
in organiziranost mladih, ter poteka nepretrgoma skozi večji del leta in vključuje večjo
število aktivnih udeležencev,
- »mladinski projekt« je posamična aktivnost izvajalca – posamičen enkraten dogodek,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota z jasno opredeljenim datumom
začetka in zaključka in ga izvajajo mladi oz. je namenjen mladim.

II.

PODROČJA DELOVANJA MLADIH
3. člen
(področja in aktivnosti)

Področja delovanja mladih v občini spodbujajo vrednote avtonomnosti, prostovoljstva,
strpnosti ter solidarnosti in so predvsem naslednja:
-

zastopanje in uveljavljanje interesov mladih,
izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki niso del formalnega izobraževanja,
mladinska kultura,
šport za mlade,
mladinsko-politične aktivnosti,
informiranje in svetovanje za mlade,
socialne in humanitarne aktivnosti za mlade ter medgeneracijsko povezovanje,
omogočanje dostopa mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
regionalno, nacionalno in mednarodno povezovanje mladih ter mobilnost
mladih,
druge prostočasne aktivnosti, ki so v javnem interesu in so namenjene mladim.

Vsa področja delovanja mladine morajo biti dostopna vsem mladim, ne glede na njihov
družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost,
vrsto šolanja, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno
okoliščino.

III. NOSILCI, SUBJEKTI IN ORGANIZACIJE V MLADINSKEM SEKTORJU
4. člen
(mladinski svet lokalne skupnosti)
Mladinski svet lokalne skupnosti (v nadaljevanju: mladinski svet) je po tem odloku
krovna mladinska organizacija mladih, ki ima sedež v občini Lenart. Mladinski svet je
ustanovljen po posebnem zakonu in deluje v javnem interesu. Mladinski svet
predstavlja interese vseh mladih in mladinskih organizacij v občini in ima po tem
odloku status mladinskega predstavništva v občini. V občini ima lahko samo en
mladinski svet status mladinskega predstavništva.
Naloge mladinskega sveta v občini so predvsem:
- izvajanje ali sodelovanje pri izvajanju mladinskega dela in drugih dejavnosti na
področjih mladinskega sektorja;
- zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
- preko strukturiranega dialoga zastopanje mladih v razmerju do nosilcev lokalne
oblasti pri sprejemanju predpisov in ukrepov, ki vplivajo na življenje in delo mladih
v občini;
- spodbujanje povezovanja in skupnega dialoga mladih;
- krepitev participacije in aktivnega državljanstva mladih;
- podpora izobraževanju mladih na mladinskem področju;
- spodbujanje izvajanja lokalnih mladinskih politik predvsem s področja
neformalnega izobraževanja, zaposlovanja, informiranja, mobilnosti in
mednarodnega sodelovanja ter drugih politik, ki zadevajo mlade;
- podpiranje izvajanja dejavnosti svojih članic;
- sodelovanje z mladinskim centrom;
- izvajanje drugih nalog za uveljavljanje interesov mladih opredeljenih v temeljnem
aktu.
Organiziranost, članstvo, dejavnosti, financiranje in prenehanje je opredeljeno v
temeljnem aktu.
5. člen
(mladinske organizacije)
Mladinske organizacije v občini so po tem odloku avtonomna demokratična
prostovoljna samostojna združenja mladih, ki imajo najmanj 90 % članstva v starosti do
vključno 29 let in najmanj 70 % članov vodstva v starosti od 15 do vključno 29 let,
imajo sedež v občini in izvajajo dejavnosti na območju občine in s svojim delovanjem
na območju občine omogočajo mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj,
oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo
interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter so organizirane kot
samostojne pravne osebe, in sicer kot društva ali zveze društev ali kot sestavni del druge
pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da
jim je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v
mladinskem sektorju.
S tem se upošteva načelo vključevanja participacije mladih na vseh področjih, ki se jih
tičejo:
formalno in neformalno izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjska politika, socialno
varstvo, družinska politika, nevladne organizacije, prostovoljstvo, aktivno
državljanstvo, mobilnost, okolje in zdravje.

6. člen
(organizacije za mlade)
Organizacije za mlade so po tem odloku neprofitne pravne osebe s sedežem v občini, ki
na območju občine izvajajo javno koristne dejavnosti za mlade in so organizirane kot
zavodi, ustanove ali zadruge.

IV.

SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA SEKTORJA
7. člen
(sofinanciranje)

Za potrebe sofinanciranja mladinskega sveta občina ob pripravi proračuna pozove
mladinski svet na predložitev programa dela za prihodnje proračunsko leto. Program
mora biti sestavljen iz vsebinskega in finančnega dela.
Za potrebe sofinanciranja programov in projektov organizacij v mladinskem sektorju se
uporabljajo pravilniki, ki urejajo financiranje za kulturna, športna ter razna društva v
občini. Za delovanje mladih v občini, se v skladu s tem odlokom in v skladu s
proračunskimi možnostmi zagotovijo sredstva v proračunu občine.
Ne glede na določila prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, lahko mladinski
svet in mladinske organizacije za svoje delovanje in izvajanje dejavnosti pridobivajo
tudi druge vire, npr. z donacijami, iz javnih razpisov oziroma na drug način, skladno s
temeljnim aktom.

V.

MLADINSKI CENTER
8. člen
(mladinski center)

Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja
lokalna skupnost ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava oziroma fizična
oseba, v katerem se izvajajo programi v mladinskem sektorju in mladinsko delo na
lokalni ravni.
Mladinski center je osrednja organizacija za mlade, s sedežem v občini Lenart,
ustanovljena z namenom zagotavljanja osnovnih pogojev za ustvarjalno delo mladih ter
organiziranja izvajanja dejavnosti kulturnega, izobraževalnega, informativnega,
socialnega, športnega značaja in sistematičnega razvijanja projektov mladinskega dela,
mednarodne mobilnosti in drugih strokovnih nalog v mladinskem sektorju, s čimer
izvršuje osnovne pogoje za uresničevanje javnega interesa na področju mladinskega
sektorja. Organiziranost, dejavnost, financiranje in prenehanje se opredeli z
ustanovitvenim aktom.

VI.

SODELOVANJE MLADIH PRI ODLOČANJU V OBČINI
9. člen
(odločanje mladih)

Pred sprejemanjem in odločanjem o predlogih odločitev organov občine, ki vplivajo na
delo in življenje mladih v občini, mora župan občine od mladinskega sveta, ki ima

status mladinskega predstavništva, pridobiti nezavezujoče mnenje. Mladinski svet je
posvetovalno telo župana občine pri vprašanjih na področju mladih in izvajanju lokalne
mladinske politike.
10. člen
(strukturirani dialog)
Občina vzpostavlja in krepi strukturirani dialog, ki je odprt, pregleden dolgoročen,
nenehen in sistematičen dialog med mladimi in nosilci lokalne oblasti. Povsod, kjer je to
mogoče, se mladinski svet vključuje v delovne skupine za pripravo predpisov in
ukrepov, ki vplivajo na mlade v občini.

VII.

LOKALNI PROGRAM ZA MLADE
11. člen
(pomen lokalnega programa)

Lokalni program za mlade je temeljni programski dokument, ki v skladu s tem odlokom
opredeljuje prednostne naloge in ukrepe občine za uresničevanje javnega interesa
v mladinskem sektorju na ravni občine.
12. člen
(obdobje sprejemanja in struktura lokalnega programa)
Lokalni program se sprejema praviloma za obdobje petih let in zajema predvsem:
- izhodišča in usmeritve razvoja mladinskega sektorja v občini,
- vsebino in obseg ukrepov občine za razvoj mladinskega sektorja,
- razvojne in strokovne naloge za razvoj mladinskega sektorja v občini,
- okvirna merila in cilje za finančno ovrednotenje in uresničevanje programa.
Lokalni program lahko zajema tudi vizijo razvoja in ukrepov za daljše časovno obdobje.
13. člen
(področja lokalnega programa)
Področja, ki jih v okvirju področja mladinskega sektorja obravnava lokalni program so
zlasti:
- mladinsko organiziranje mladih;
- participacija mladih;
- neformalno izobraževanje mladih;
- zaposlovanje mladih;
- bivanjske razmere mladih;
- športna dejavnost mladih;
- kulturna dejavnost mladih;
- socialna dejavnost mladih;
- večgeneracijska dejavnost mladih;
- zdravje in dobro počutje mladih,
- prosti čas in družbeno koristne dejavnosti mladih;
- prostovoljstvo mladih;
- informiranje mladih;
- mobilnost in mednarodno povezovanje mladih.

14. člen
(pristojnosti občine)
Pripravo lokalnega programa vodi občinska uprava v sodelovanju z mladinskim svetom.
V pripravo lokalnega programa vključi zainteresirano in strokovno javnost s področja
mladine oz. mladinskega sektorja predvsem mladinske organizacije, organizacije za
mlade, neformalne skupine mladih.
Pripravljen lokalni program obravnava in sprejme občinski svet.

VIII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
16. člen
(ustanovitev mladinskega sveta)
Mladinski svet lokalne skupnosti iz 4. člena tega odloka je potrebno ustanoviti
najkasneje v roku 6 mesecev od dneva objave v Medobčinskem uradnem vestniku.
17. člen
(ustanovitev mladinskega centra)
Mladinski center iz 8. člena tega odloka je potrebno ustanoviti najkasneje do konca leta
2018.
18. člen
(lokalni program za mlade)
Lokalni program za mlade iz sedmega poglavja tega odloka je potrebno sprejeti
najkasneje do konca meseca novembra 2017.

Številka: 007-1/2017
Lenart,
mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.
Župan

Obrazložitev
Pravni temelj:
Pravna podlaga za sprejem odloka je Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
(ZJIMS) (Uradni list RS št. 42/10), ki v 27. členu določa, da samoupravna lokalna
skupnost izvaja mladinsko politiko na lokalni ravni skladno z lastnimi interesi,
potrebami, zmožnostmi in okoliščinami, kot so število in struktura prebivalcev,
ekonomska moč ter prostorske in kadrovske zmogljivosti v mladinskem sektorju.
Samoupravna lokalna skupnost lahko uresničuje mladinsko politiko na lokalni ravni,
tako da:
- sprejme lokalni program za mladino,
- vzpostavlja posvetovalna telesa za krepitev dialoga med mladimi, županom,
občinskim svetom in občinsko upravo,
- finančno podpira programe in projekte v mladinskem sektorju in
- izvaja druge ukrepe v mladinskem sektorju v skladu z zakonom.
Namen in cilji odloka
Namen odloka je uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju v Občini Lenart
(v nadaljevanju: občina) v skladu z zakonom, ki opredeljuje javni interes v mladinskem
sektorju.
Cilj odloka je celovito urediti položaj in delovanje mladih v občini, predvsem opredeliti
strukturo in podporno okolje mladinskega organiziranja in mladinskega dela v občini,
opredeliti pogoje in način sodelovanja mladih pri odločanju o odločitvah, ki vplivajo na
življenje in delo mladih v lokalni skupnosti ter pospešiti razvoj lokalne mladinske
politike z namenom zagotavljanja pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v
lokalni skupnosti.
V odloku je opredeljena ustanovitev mladinskega sveta lokalne skupnosti, ki zastopa
interese mladih in mladinskih organizacij v občini. Skrbi za nenehen in trajen dialog
med mladimi in odločevalci na lokalni ravni, sodeluje v odborih in delovnih skupinah
za pripravo predpisov in ukrepov, ki zadevajo mlade ter nastopa v vlogi posvetovalnega
telesa župana.
V odloku je opredeljena ustanovitev Mladinskega centra, kot osrednje organizacije za
mlade, ki preko svojega poslanstva in dejavnosti zagotavlja mladim priložnosti, da
uresničujejo svoje zamisli in aktivno prispevajo k razvoju skupnosti, v kateri živijo.
Odlok o mladini nalaga pripravo in sprejem Lokalnega programa za mlade, ki bo
predstavljal celovit vpogled v stanje in razmere na področju mladih v občini ter
opredeljeval prednostne naloge oz. usmeritve in ukrepe za razvoj mladinskega sektorja
na ravni lokalne skupnosti za obdobje 5-ih let.
Predlog odloka temelji na podlagi zaznanih potreb mladih in mladinskih organizacij,
predstavlja pa tudi priložnost za kandidaturo občine za pridobitev certifikata »Mladim
prijazna občina«.
Ocena finančnih posledic
Sprejem odloka prinaša finančne posledice:
➢ ob ustanovitvi mladinskega sveta lokalne skupnosti, saj bo potrebno zagotoviti
sredstva za ustanovitev, delovanje in programske aktivnosti
➢ po ustanovitvi mladinskega centra – zagotovitev sredstev za delovanje in
programske aktivnosti, infrastrukturo,… – odvisno od vloge občine.

Spremembe in dopolnitve Odloka o mladini v Občini Lenart v zvezi s predlaganim
gradivom v prvi obravnavi, dne 23.03.2017 na 13. Seji Občinskega sveta Občine
Lenart:
1. V 5. členu predlaganega odloka (mladinske organizacije) se v prvem odstavku v
navedbi »v starosti do 29 let« in »v starosti od 15 do 29 let« doda beseda »do
vključno 29 let« ter beseda »ali« nadomesti z besedo »in«.
5. člen odloka pravilno glasi:
»Mladinske organizacije v občini so po tem odloku avtonomna demokratična
prostovoljna samostojna združenja mladih, ki imajo najmanj 90 % članstva v starosti do
vključno 29 let in najmanj 70 % članov vodstva v starosti od 15 do vključno 29 let,
imajo sedež v občini in izvajajo dejavnosti na območju občine in s svojim delovanjem
na območju občine omogočajo mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj,
oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo
interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter so organizirane kot
samostojne pravne osebe, in sicer kot društva ali zveze društev ali kot sestavni del druge
pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da
jim je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v
mladinskem sektorju.
S tem se upošteva načelo vključevanja participacije mladih na vseh področjih, ki se jih
tičejo:
formalno in neformalno izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjska politika, socialno
varstvo, družinska politika, nevladne organizacije, prostovoljstvo, aktivno
državljanstvo, mobilnost, okolje in zdravje.«
2. V navedbi točke V. predlaganega odloka »MLADINSKI CENTER
SLOVENSKE GORICE« se črtata besedi »SLOVENSKE GORICE«. Prav
tako se v nadaljevanju v prvem in drugem odstavku 8. člena ter v 17. členu
črtata besedi »Slovenske gorice«.
Peto (V.) poglavje in 8. člen pravilno glasi:
V. MLADINSKI CENTER
8. člen
(mladinski center)
Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja
lokalna skupnost ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava oziroma fizična
oseba, v katerem se izvajajo programi v mladinskem sektorju in mladinsko delo na
lokalni ravni.
Mladinski center je osrednja organizacija za mlade, s sedežem v občini Lenart,
ustanovljena z namenom zagotavljanja osnovnih pogojev za ustvarjalno delo mladih ter
organiziranja izvajanja dejavnosti kulturnega, izobraževalnega, informativnega,
socialnega, športnega značaja in sistematičnega razvijanja projektov mladinskega dela,
mednarodne mobilnosti in drugih strokovnih nalog v mladinskem sektorju, s čimer
izvršuje osnovne pogoje za uresničevanje javnega interesa na področju mladinskega
sektorja. Organiziranost, dejavnost, financiranje in prenehanje se opredeli z
ustanovitvenim aktom.«

17. člen odloka pravilno glasi:
»Mladinski center iz 8. člena tega odloka je potrebno ustanoviti najkasneje do konca
leta 2018.«
3. V 14. členu predlaganega odloka (pristojnosti občine) se za besedama
»mladinskim svetom« postavi pika in v nadaljevanju stavka črtajo besede »in
mladinskim centrom«.
14. člen odloka pravilno glasi:
»Pripravo lokalnega programa vodi občinska uprava v sodelovanju z mladinskim
svetom. V pripravo lokalnega programa vključi zainteresirano in strokovno javnost s
področja mladine oz. mladinskega sektorja predvsem mladinske organizacije,
organizacije za mlade, neformalne skupine mladih. Pripravljen lokalni program
obravnava in sprejme občinski svet.«
Vse podane spremembe Odloka o mladini v Občini Lenart iz prve obravnave so v
celoti upoštevane, zato predlagamo Občinskemu svetu sprejem odloka v drugi
obravnavi.

