Polzela, 31. 3. 2017

NASLOV:

Predlog Odloka o mladini v Občini Polzela – II. obravnava

PRAVNA PODLAGA:

27. člen Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju
(Uradni list RS, št. 42/10) in na podlagi 24. točke 15. člena
Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela
- Uradne objave, št. 4/16)

PREDLAGATELJ:

Jože Kužnik, župan

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Polzela sprejme Odlok o mladini v
Občini Polzela.

Obrazložitev:
I. 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,
 ustanovi delovno ali posvetovalno telo za mladinska vprašanja,
 finančno podpira programe v mladinskem sektorju in
 izvaja druge ukrepe v mladinskem sektorju v skladu z zakonom.
II. Namen in cilji, zaradi katerih je Odlok pomemben
Izvajalci mladinske organizacije so mladi, organizirani v različnih društvih, organizacijah in
neformalnih skupinah in ostali zainteresirani posamezniki.
Namen odloka je uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju v Občini Polzela (v
nadaljevanju: občina) v skladu z zakonom, ki opredeljuje javni interes v mladinskem sektorju.
Cilj odloka je urediti položaj in delovanje mladih v občini ter opredeliti pogoje in način
sodelovanja mladih pri odločanju o odločitvah, ki vplivajo na življenjsko delo mladih v lokalni
skupnosti ter pospešiti razvoj lokalne mladinske politike z namenom zagotavljanja pogojev za
uspešno doseganje avtonomije mladih v lokalni skupnosti.
Javni interes na področju mladinskega sektorja v občini se uresničuje z zagotavljanjem razvoja
področij mladinskega dela in vključevanje mladinskega vidika v strategije, politike in ukrepe v
občini, ki vplivajo na mlade in finančne podpore mladinskim programom in mladinskim
projektom.
Sredstva za sofinanciranje mladinskih dejavnosti s strani Občine Polzela se vsakoletno
zagotavljajo v proračunu Občine Polzela. Sofinancira se programe in druge projekte mladinskih
organizacij, ki izvajajo dejavnost za mlade s področja mladinskega dela in mladinske politike.
Sofinanciranje mladinskih dejavnosti se izvaja preko javnega razpisa Občine Polzela.
Podrobnosti sofinanciranja mladinskih programov in projektov ureja pravilnik.
Predlog odloka je na seji dne 1. 2. 2017 obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti in ga potrdil v predlagani vsebini.

III. Ocena finančnih posledic
Odlok ob svojem sprejetju in začetku uporabe nima finančnih posledic, razen že omenjenih v II.
točki te obrazložitve.
Občinski svet Občine Polzela je na 16. seji občinskega sveta dne 14. 2. 2017 sprejel odlog v prvi
obravnavi ter ga podal v 30-dnevno javno razpravo. V času javne razprave predlogov in
pripomb ni bilo.

Pripravila:
Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave

PREDLOG (druga obravnava)
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št.
42/10) in na podlagi 24. točke 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine
Polzela - Uradne objave, št. 4/16) na ….. seji dne ……………. sprejel

ODLOK
O MLADINI V OBČINI POLZELA

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen in cilj)
(1) Namen tega odloka je uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju v Občini
Polzela (v nadaljevanju: občina) v skladu z zakonom, ki opredeljuje javni interes v
mladinskem sektorju.
(2) Cilj tega odloka je urediti položaj in delovanje mladih v občini, ter opredeliti pogoje in
način sodelovanja mladih pri odločanju o odločitvah, ki vplivajo na življenjsko delo
mladih v lokalni skupnosti, ter pospešiti razvoj lokalne mladinske politike z namenom
zagotavljanja pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v lokalni skupnosti.
2. člen
(opredelitev izrazov)
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– »mladi« so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, ki so državljani Republike
Slovenije ali držav članic Evropske unije ali tujci, ki živijo, delajo ali se izobražujejo v
Občini Polzela ter so stari med 15. in 29. let;
– »mladinska organizacija« je avtonomno, demokratično, prostovoljno in samostojno
združenje mladih, ki spodbuja, izvaja in sodeluje v dejavnostih za mlade in ima sedež v
Občini Polzela;
–
»program za mlade« je program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvaja
mladinska organizacija, z namenom zagotavljanja boljših življenjskih pogojev,
organiziranosti in povezovanja med mladimi, ki poteka skozi celo leto in vključuje večje
število aktivnih članov mladinskih organizacij,
– »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.
Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih
ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve.
3. člen
(javni interes v mladinskem sektorju v občini)
Javni interes na področju mladinskega sektorja v občini se uresničuje z zagotavljanjem:
– razvoja področij mladinskega dela in vključevanje mladinskega vidika v strategije,
politike in ukrepe v občini, ki vplivajo na mlade;
– finančne podpore mladinskim programom in mladinskim projektom.

II. PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA
4. člen
(področja delovanja in aktivnosti)
Področja mladinskega sektorja se nanašajo na:
 spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa mladih,
 spodbujanje javnega dialoga o družabnih vprašanjih,
 vključevanje mladih v nacionalne in mednarodne projekte,
 organiziranje prireditev večjega obsega, namenjenih mladim,
 spodbujanje množičnega športa in spodbujanje dejavnosti na prostem,
 ozaveščanje o kulturni raznolikosti in sprejemanje drugačnosti,
 spodbujanje prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih,
 spodbujanje neformalnih oblik izobraževanja in usposabljanja,
 spodbujanje aktivne participacije pri oblikovanju lokalne politike,
 zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
 dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
 spodbujanje družbeno kulturnih dejavnosti,
 sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi,
 skrb za prostore in infrastrukturo, kjer se izvaja mladinska dejavnost.
Vsa področja delovanja mladine morajo biti dostopna vsem, ne glede na njihov socialni položaj,
narodnost, jezik, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in
politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
III. NOSILCI MLADINSKIH AKTIVNOSTI
5. člen
(izvajalci mladinske organizacije)
Izvajalci mladinske organizacije so mladi, organizirani v različnih društvih, organizacijah in
neformalnih skupinah in ostali zainteresirani posamezniki.
6. člen
(mladinska organizacija)
Mladinske organizacije v občini so po tem odloku avtonomna, demokratična, prostovoljna,
samostojna združenja s sedežem v Občini Polzela, za katere velja:
- da imajo najmanj 90 % članov v starosti do 29 let od tega najmanj 70 % članov vodstva v
starosti od 15 do 29 let.,
- da niso ustanovljeni služenju osebnim ali poslovnim namenom in ciljem, ampak je
njihov cilj delovanje v javnem življenju in v zvezi z vprašanji povezanimi s koristnimi
ljudmi, posameznih skupin ali družbe kot celote,
- delujejo samostojno in je neodvisna od drugih subjektov,
- delujejo javno odprto,
- večino svojih aktivnosti namenjajo mladim v Občini Polzela.
IV. SODELOVANJE MLADIH PRI ODLOČANJU V OBČINI
7. člen
(ustanovitev komisije za mladinska vprašanja)
(1) Najpomembnejša funkcija mladinskega organiziranja je zastopanje interesov mladih na
lokalni ravni ter oblikovanje mnenj o zadevah, ki zadevajo mlade obravnavanih v
občinskih organih in delovnih telesih.

(2) Za celovito obravnavo področij mladine in mladinskega sektorja v občini se ustanovi
Komisija za mladinska vprašanja (v nadaljevanju: komisija).
(3) Komisijo s sklepom imenuje župan. Komisija je sestavljena iz petih (5) članov, in sicer iz
treh (3) predstavnikov društev, ki se pretežno ukvarjajo z mladino, enega (1)
predstavnika Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in enega
(1) predstavnika občinske uprave.
(4) Predloge za predstavnike mladih podajo društva, ki se pretežno ukvarjajo z mladimi.
(5) Člani komisije med sabo izvolijo predsednika in namestnika predsednika komisije.
(6) Komisija se imenuje za obdobje štirih let.
8. člen
(naloge komisije)
Komisija je posvetovalno telo župana, ki celovito obravnava področja mladine in mladinskega
sektorja v občini, o tem sprejema mnenja in stališča ter podaja predloge županu in občinskemu
svetu.
Komisija predvsem:
– skrbi za razvoj lokalne mladinske dejavnosti in lokalne mladinske politike v občini,
– sodeluje z Občino Polzela in z mladinskimi organizacijami v Občini Polzela,
– pripravlja in obravnava strateške in razvojne načrte na področju mladinskega sektorja,
ki temeljijo na potrebah mladih v občini, jih usklajuje z nacionalnimi programi, ter
oblikuje smernice za dolgoročni razvoj mladinskega sektorja v občini;
– pripravlja lokalni program uresničevanje interesov mladih v Občini Polzela in spremlja
njegovo izvajanje;
– obravnava problematike mladih in pripravlja pobude za njihovo reševanje;
– spremlja izvajanje tega odloka in predlaga morebitne spremembe in dopolnitve;
– obravnava druga vprašanja, povezana z mladino,
– sodeluje pri pripravi meril in kriterijev za javni razpis za sofinanciranje mladinskih
aktivnosti.
9. člen
(sodelovanje komisije v postopkih odločanja)
(1) O odločitvah, ki se nanašajo na mladino mora biti komisija za mladinska vprašanja
pravočasno obveščena. Komisija nato na svoji seji obravnava predloge odločitev o
mladih ter oblikuje mnenja in pripombe, ki jih posreduje občinskemu organu,
pristojnemu za sprejem odločitve.
(2) Komisija vsako leto pripravi pregled odločitev občinskih organov, ki so vplivale na delo
in življenje mladih, ter jih posreduje javnosti.
V. LOKALNI PROGRAM ZA MLADINO
10. člen
(pomen programa)
Lokalni program za mladino (v nadaljevanju: program) 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 lokalne skupnosti.

11. člen
(časovno obdobje in struktura programa)
Program se sprejema za obdobje 4 let in zajema predvsem:
– izhodišča in usmeritve razvoja mladinskega sektorja v občini,
– vsebino in obseg ukrepov občine za razvoj mladinskega sektorja, ki se financirajo ali
sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– razvojne in strokovne naloge za razvoj mladinskega sektorja v občini,
– opredelitev postopkov vsakoletnega poročanja in vrednotenja uresničevanja programa,
– izhodišča za povezovanje in sodelovanje med mladinskimi organizacijami delujočimi v
občini,
– seznam in terminski plan večjih mladinskih prireditev v občini,
– izhodišča za promocijo občine.
12. člen
(področja programa)
Področja, ki jih v okviru področij mladinskega sektorja obravnava program, so zlasti:
– izobraževanje mladih,
– zaposlovanje mladih,
– bivanjske razmere mladih,
– zdravje in dobro počutje mladih,
– mladinsko organiziranje,
– participacija mladih,
– prostovoljstvo mladih,
– informiranje mladih,
– mobilnost mladih.
13. člen
(priprava in sprejem programa)
(1) Pripravo lokalnega programa vodi občinski upravni organ, pristojen za področje
mladine, v sodelovanju z zainteresirano javnostjo, za obdobje štirih let.
(2) Program sprejme občinski svet.
14. člen
(sredstva za izvajanje programa)
(1) Sredstva za sofinanciranje mladinskih dejavnosti s strani Občine Polzela se zagotavljajo
v proračunu Občine Polzela. Sofinancira se programe in druge projekte mladinskih
organizacij, ki izvajajo dejavnost za mlade s področja mladinskega dela in mladinske
politike.
(2) Sofinanciranje mladinskih dejavnosti se izvaja preko javnega razpisa Občine Polzela.
Podrobnosti sofinanciranja mladinskih programov in projektov ureja pravilnik.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(imenovanje komisije za mladinska vprašanja)
Komisija za mladinska vprašanja se imenuje v roku treh (3) mesecev po pričetku veljavnosti
tega odloka.

16. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Polzela, Polzelan
poročevalec Občine Polzela.

Št.: …………………………
Polzela, ………..……….….

Občina Polzela
župan, Jože Kužnik

