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OBČINA PIVKA  
         Župan 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 
tel. 05 72 10 100 /  fax. 05 72 10 102 
e-pošta: obcina@pivka.si  

 
 
Datum: 6.12.2019     
 
 
OBČINA PIVKA          
Občinski svet 
 
 
 
ZADEVA:  Odlok o  mladini v občini Pivka – prva obravnava  
 
Pravna podlaga:  
Pravna podlaga odloku so 27. člen Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni 
list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), 7. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18), Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni 
list RS, št. 90/13) in 7. in 16. člen Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 
24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13). 
 
Obrazložitev: 
Odlok je bil na 7.seji sveta obravnavan v prvem branju. Na podlagi vsebinskih in tehničnih 
pripomb odloka sta bila korigirana 2.člen in 15.člen. V 16.členu, ki opredeljuje sestavo 
komisije pa do spremembe ni prišlo, saj naj bi se občinski svet odločil na podlagi podatkov o 
oblikovanju komisije za mladinska vprašanja na podlagi prakse in izkušnje drugih občin.  
 
 

Sežana Komisijo za mladinska vprašanja s sklepom imenuje župan. Komisija je 
sestavljena iz 7 predstavnikov mladih (2 predstavnika) in organizacij mladih 
(5 predstavnikov), kateri izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika 
predsednika (13.524). 

Maribor Mestni svet imenuje Komisijo za mladinska vprašanja, ki je sestavljena iz 7 
članov: - 3 predstavnike predlaga mladinski svet, od teh treh pa mora biti 
najmanj eden predstavnik »organizacije, ki izvaja dejavnost za mlade«; - 4 
predstavnike imenuje Mestni svet, od teh štirih pa mora biti eden zaposleni 
v mestnem upravnem organu, pristojnem za mladino. Predsednika in 
namestnika komisije izvolijo člani izmed sebe. Mandat članov komisije traja 
tri leta (112.095). 

Žalec Komisijo za mladinska vprašanja s sklepom imenuje župan. Komisija je 
sestavljena iz 5 članov, in sicer iz treh predstavnikov mladinskega sveta, 
enega predstavnika Odbora za negospodarske dejavnosti in enega 
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predstavnika občinske uprave. Predloge za predstavnike mladih poda 
mladinski svet lokalne skupnosti. Člani komisije med sabo izvolijo 
predsednika in namestnika predsednika komisije (21.425). 

Postojna Komisija je sestavljena iz sedmih članov, in sicer iz dveh predstavnikov 
mladinskih organizacij ali organizacij za mlade v občini, enega predstavnika 
mladinskega sveta lokalne skupnosti, enega predstavnika mladinskega 
centra, enega predstavnika odbora za družbene dejavnosti in dveh 
predstavnikov občinske uprave. Predloge za predstavnika mladinskih 
organizacij ali organizacij za mlade podajo mladinske organizacije in 
organizacije za mlade, predloge za predstavnika mladinskega sveta lokalne 
skupnosti poda mladinski svet lokalne skupnosti, predlog za predstavnika 
mladinskega centra podajo mladinski centri v občini (16.363). 

Gornja 
Radgona 

Vsebinsko in programsko mladinski center usmerja programski odbor, ki je 
sestavljena iz 5 članov, od katerih 1 člana predlaga mladinski svet, 1 člana 
predlaga zavod, 1 člana predlaga občina kot ustanovitelj, 1 člana predlagajo 
v dogovoru osnovne šole v občini. Programskemu odboru predseduje vodja 
mladinskega centra, ki je hkrati peti član programskega odbora. Programski 
odbor imenuje župan občine za mandatno obdobje župana s sklepom 
(8.401). 

Koper Za uresničevanje interesov mladih se oblikuje petčlanska komisija za 
mladino v naslednji sestavi: a) trije predstavniki/ce nevladnega sektorja: - 1 
predstavnik/ca, ki ga/jo izvolijo neposredno mladi s stalnim ali začasnim 
bivališčem v Mestni občini Koper in - 2 predstavnika/ci, ki ju izberejo 
nevladne mladinske organizacije in tiste nevladne organizacije, ki imajo med 
prioritetnimi usmeritvami delo na področju mladih v občini b) dva/dve 
predstavnika/ci lokalne skupnosti, ki ju imenuje občinski svet na predlog 
župana/je občine (52.540). 

Ravne na 
Koroškem 

Komisija za mladinska vprašanja ima  7 članov, od tega 4 predstavnike 
mladih in 3 predstavnike iz Občine Ravne na Koroškem, od katerih je vsaj 
eden občinski svetnik. Predstavnike imenuje župan. Po dva predstavnika 
mladih predlagata mladinski svet lokalne skupnosti in KMKC Kompleks 
(11.314). 

Cerkno Komisijo za mladinska vprašanja s sklepom imenuje župan. Komisija je 
sestavljena iz 5 članov, in sicer iz dveh predstavnikov mladinskih 
organizacij, enega predstavnika mladinskega centra, enega predstavnika 
Odbora za družbene in društvene dejavnosti in enega predstavnika 
občinske uprave. Predloge za predstavnike mladinskih organizacij podajo 
mladinske organizacije. Člani komisije med sabo izvolijo predsednika in 
namestnika predsednika komisije. Mandat članov komisije je vezan na 
mandat občinskega sveta (4.577). 

Trebnje Komisijo za mladinska vprašanja s sklepom imenuje župan. Komisijo 
sestavljata dva člana občinskega sveta, ki ju predlaga občinski svet, štirje 
predstavniki mladih, ki jih predlaga Mladinski svet in en predstavnik 
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občinske uprave, ki ga predlaga direktor. Člani komisije izmed sebe izvolijo 
predsednika in namestnika predsednika komisije. 
Mandat članov komisije je vezan na mandat občinskega sveta (13.018). 

Vojnik Komisijo za mladinska vprašanja s sklepom imenuje župan. Komisija je 
sestavljena iz petih članov, in sicer iz treh predstavnikov mladinskih 
organizacij, iz vsakega delujočega mladinskega društva v občini po en 
izvoljeni predstavnik. Enega predstavnika/co lokalne skupnosti, ki ga/jo 
imenuje občinski svet na predlog župana občine, enega predstavnika/co 
odbora za družbene dejavnosti, ki ga/jo imenuje župan občine Vojnik 
(8.846). 

 
 
Kot navedeno v obrazložitvi prvega branja, je cilj odloka celovito urediti položaj mladih v 
občini in v tem okviru predvsem opredeliti strukturo in podporno okolje mladinskega 
organiziranja in mladinskega dela v občini, zagotoviti pogoje za sodelovanje 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. Razlogi zakaj spodbujati mladinski sektor so 
demografski, kar pomeni padanje števila prebivalcev starih od 15 do 29 let, slaba 
kompetenčna opremljenosti mladih in pomanjkanje dejavnosti za mlade: v občini je veliko 
dejavnosti usmerjenih na predšolske otroke in osnovnošolce, od izobraževanje kulturnega in 
športnega udejstvovanja. Za mladino je projektov oz. dejavnosti malo.  
 
Občina Pivka že izvaja nekaj ukrepov za mlade, nima pa celovitega dokumenta, ki bi uredil 
uresničitev javnega interesa na področju mladine. Odlok daje pravno podlago za ureditev 
položaja in delovanje mladih. Določajo se pogoji za sodelovanje mladine pri odločanju o za 
njih pomembnih odločitvah, uresničevanje javnega interesa pri dejavnostih za mlade, 
sodelovanje med formalnimi in neformalnimi oblikami ipd. Predlog odloka opredeljuje 
temeljne pojme in temeljne nosilce mladinske dejavnosti v občini.  
 
S tem Odlokom je predvidena ustanovitev tudi Komisije za mladinska vprašanja, s katero bo 
omogočen prenos informacij med mladimi in organi občine. Komisija za mladinska vprašanja 
je potrebna tudi za  pripravo Strategije za mlade v občini oziroma lokalnega programa za 
mladino, ki je temeljni programski dokument za uresničevanje javnega interesa v 
mladinskem sektorju na ravni lokalne skupnosti. 
 
Finančne posledice: 
 
Odlok konkretnih finančnih posledic ne prinaša, bodo pa nastale posredno z ureditvijo 
prostora z mladino in pri nadaljnjem sprejemu dokumentov za ureditev področja. 
 
 
Pripravila:         ŽUPAN: 
Jana Knafelc Strle            Robert Smrdelj l.r.
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OBČINA PIVKA            predlog 
Občinski svet 
 
 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 
52/07, 54/10 in 111/13) in  je Občinski svet Občine Pivka na __. redni seji dne ________ 
sprejel 

 
 
 
 

S  K  L  E  P 
 
 
 

 
1. 

 
Odlok o mladini v občini Pivka se sprejme v drugi obravnavi. 
 
 
 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
 
 
 
Številka:  
Pivka, __. december 2019 

 
 
Župan Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r. 

 
 
 
 
Sklep prejmejo: 
1. Spis,tu, 
2.  Arhiv občinskega sveta, tu. 
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OBČINA PIVKA            predlog 
Občinski svet 
 
 
 
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 
42/10 in 21/18 – ZNOrg), 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18), Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 
90/13) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 
52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na svoji ___redni seji dne ____ sprejel 
sledeči 
 

O D L O K 
o mladini v občini Pivka 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  
 

1. člen 
 

(namen in cilj) 
 
Namen tega odloka je uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju v občini Pivka 
(v nadaljevanju: občina) v skladu z zakonom, ki opredeljuje javni interes v mladinskem 
sektorju. 
Cilj tega odloka je celovito urediti položaj mladih v občini in v tem okviru predvsem opredeliti 
strukturo in podporno okolje mladinskega organiziranja in mladinskega dela v občini, 
zagotoviti pogoje za sodelovanje 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. 

 
2. člen 

 
(definicije) 

 
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot veljavni zakon, ki 
opredeljuje javni interes v mladinskem sektorju (v nadaljevanju: zakon), razen če ta odlok 
določa drugače. Vsebina teh izrazov je naslednja: 
- »mladina« oziroma mladi so vsi državljani Republike Slovenije, državljani držav članic 

Evropske unije ali tujci, ki živijo, delajo ali se izobražujejo v občini ter so stari med 15 in 
29 let, 

- »mladinski sektor« so področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja 
mladinskih politik in mladinsko delo in so opredeljena v 3. členu tega odloka; 

- »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; 

- »lokalna mladinska politika« je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih lokalnih 
javnih politik z namenom spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, 
kulturno in 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; 
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- »organizacija v mladinskem sektorju« je subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju na 
območju občine, je organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali 
mladinski svet in ima svoj sedež v občini; 

- »mladinska infrastruktura« je fizični prostor (zemljišče, stavba, del stavbe) v katero 
Občina Pivka vlaga svoja sredstva z namenom razvoja mladinskega dela in mladinskih 
politik. Le-ta je v lasti, najemu ali uporabi Občine Pivka, ki lahko sama določi mladinsko 
organizacijo, ki jo upravlja, je zadolžena za pravilno ravnanje in skrb zanjo; 

- »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; 

- »mladinski projekt« je posamična aktivnost izvajalca – posamičen enkraten dogodek, ki 
ima datumsko opredeljen začetek in konec kot na primer predavanje, okrogla miza, 
prireditev; 

- »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; 

- »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 nepretrgano skozi večji del leta in vključuje večje 
število aktivnih udeležencev. 

 
II. PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA  
 

3. člen 
 

(področja in aktivnosti mladinskega sektorja) 
 
Področja mladinskega sektorja se nanašajo na: 
– avtonomijo mladih, 
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, 
– dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih, 
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, 
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, 
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, 
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, 
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in 
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. 
– razvijanje samostojnega, aktivnega in kritičnega odnosa mladih do družbene stvarnosti, 
– preprečevanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih, 
– izvajanje programov mladinskih centrov, 
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo, 
– spodbujanje prostovoljnega dela, 
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih, 
– spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa, 
– spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela, 
– zmanjševanje nasilja mladih in nad mladimi, 
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja, 
– ozaveščanje in sprejemanje drugačnosti, 
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– informiranje mladih in zmanjševanje odliva intelektualnega potenciala iz občine, 
– sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi, 
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih, 
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za delovanje in razvoj 

mladih, 
– razvijanje interesnih oblik združevanja mladih, 
– vključevanje mladih v nacionalne in mednarodne projekte, 
– organiziranje prireditev večjega obsega, namenjenih 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. 
 

4. člen 
 

(javni interes v mladinskem sektorju v občini) 
 
Javni interes na področju mladinskega sektorja v občini se uresničuje z zagotavljanjem: 
- normativnih in drugih pogojev za razvoj področij mladinskega dela in vključevanja 

mladinskega vidika v strategije, politike ter ukrepe, ki vplivajo na mlade, 
- finančne podpore mladinskim programom in programom za mlade, vključno s podporo 

mladinski infrastrukturi in financiranju stroškov dela, 
- finančne podpore mladinskemu svetu lokalne skupnosti in mladinskemu centru. 
 
 
III. SUBJEKTI IN ORGANIZACIJE V MLADINSKEM SEKTORJU  
 

5. člen 
 

(subjekti javnega interesa) 
 
Subjekti javnega interesa v mladinskem sektorju na lokalni ravni so mladinske organizacije, 
organizacije za mlade in mladinski svet lokalne skupnosti. 
 

6. 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 29 let in najmanj 
70 % članov vodstva v starosti od 15 do 29 let, imajo sedež v občini ali 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. 

 
7. člen 

(organizacije za mlade) 
 
Organizacije za mlade v občini so po tem odloku neprofitne pravne osebe s sedežem v 
občini, ki na območju občine izvajajo dejavnosti, namenjene tudi uveljavljanju interesov 
mladih, vendar pa teh aktivnosti ne upravljajo, pripravljajo, izvajajo in vrednotijo mladi, in so 
organizirane kot zavodi, ustanove ali zadruge.  
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8. člen 
 

(mladinski svet lokalne skupnosti) 
 
Mladinski svet lokalne skupnosti je po tem odloku krovna mladinska organizacija, ki ima 
sedež v občini in je organizirana v skladu z zakonom, ki opredeljuje mladinske svete. 
Mladinski svet lokalne skupnosti je pravna osebi zasebnega prava s pravicami, obveznostmi 
in odgovornostmi, ki jih določata zakon in temeljni akt. 
Mladinski svet lokalne skupnosti ima v občini status mladinskega predstavništva. V občini 
ima lahko samo en mladinski svet lokalne skupnosti status mladinskega predstavništva.  
 

9. 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 mladinskim sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni. 
 

10. člen 
 

(dejavnosti mladinskih centrov) 
 

 
Dejavnosti mladinskih centrov so: 
– skrbijo za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov, ne 
glede na to, ali so člani mladinskih organizacij ali ne, in mladinskih organizacij lokalnih 
skupnosti; 
– skrbijo za mladinsko infrastrukturo; 
– zagotavljajo ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela ter 
zagotavljajo ustrezno usposobljenost kadrov za podporo mladinskemu delu; 
– nudijo pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov; 
– razvijajo in izvajajo programe na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega 
učenja; 
– sodelujejo pri izvajanju mobilnosti mladih, prostovoljnem mladinskem delu, aktivnem 
državljanstvu, raziskovalnem delu mladih in pri povezovanju na mednarodni ravni in 
– dajejo podporo drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju. 
 
 
IV. SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA SEKTORJA  
 

11. člen 
 

(mladinski programi in projekti) 
 
Občina sofinancira mladinske programe in mladinske projekte skladno s sprejetim 
proračunom, in sicer prek javnih razpisov, javnih pozivov ali javnega naročanja. 
 

12. člen 
 

(sofinanciranje mladinskega sveta lokalne skupnosti) 
 
Občina sofinancira delovanje mladinskega sveta lokalne skupnosti na podlagi letnega 
programa dela in finančnega načrta. Sredstva se v občinskem proračunu zagotovijo na 
posebni postavki. Mladinski svet o svojem delovanju in realizaciji programa dela pripravi 
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poročilo in poroča županu ter Komisiji za mladinska vprašanja vsako leto v mesecu 
decembru. 
 

13. člen 
 

(sofinanciranje mladinskih centrov) 
 
Občina sofinancira programe mladinskih centrov na podlagi javnega razpisa. Sredstva za ta 
namen se v občinskem proračunu zagotovijo na posebni postavki. Mladinski centri o svojem 
delovanju in realizaciji programa dela pripravijo poročilo in poročajo županu ter Komisiji za 
mladinska vprašanja vsako leto v mesecu decembru. 
 

14. člen 
 

(mladinska infrastruktura) 
 
Občina z občinskim proračunom zagotavlja sredstva za mladinsko infrastrukturo v skladu s 
potrebami in finančnimi zmožnostmi. 
 
 
V. SODELOVANJE MLADIH PRI ODLOČANJU V OBČINI  
 

15. člen 
 

(mnenje mladinskega sveta lokalne skupnosti) 
 
Mladinski svet lokalne skupnosti lahko občinskemu svetu ali Komisiji za mladinska vprašanja, 
pred obravnavo posreduje mnenje v zvezi z vsemi predlaganimi odločitvami, ki se nanašajo 
na področje mladinskega sektorja. 
 

 
16. člen 

 
(ustanovitev komisije za mladinska vprašanja) 

 
Za celovito obravnavo področij mladine in mladinskega sektorja v občini se ustanovi Komisija 
za mladinska vprašanja (v nadaljevanju: komisija). 
Komisijo za mladinska vprašanja s sklepom imenuje župan. Komisija je sestavljena iz 5 
članov, in sicer iz treh predstavnikov mladinskih organizacij ali organizacij za mlade v Občini 
Pivka, in dveh predstavnikov občine.  Predloge za predstavnika mladinskih organizacij ali 
organizacij za mlade podajo mladinske organizacije in organizacije za mlade. Enega 
predstavnika občine predlaga občinski svet, enega pa župan občine.  Člani komisije med 
sabo izvolijo predsednika in namestnika predsednika komisije. Mandat članov komisije je 
vezan na mandat občinskega sveta. 
Komisija lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča vsaj polovica članov. 
Svoje odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov. 
Član komisije, ki ob nastopu funkcije ali med njenim izvajanjem ugotovi nasprotje interesov 
ali možnost, da bi do njega prišlo, mora ravnati skladno z zakonom, ki ureja integriteto in 
preprečevanje korupcije. Izločitev člana komisije zaradi dvoma o njegovi nepristranskosti, 
nasprotja interesov ali možnosti, da bi do njega prišlo, lahko zahteva tudi član komisije. 
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17. 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 mladinskega sektorja, mladinskega dela in lokalne mladinske politike v 
občini; 
– pripravlja in obravnava strateške in razvojne načrte na področjih mladinskega 
sektorja, ki temeljijo na potrebah mladih v občini, jih usklajuje z nacionalnimi programi, ter 
oblikuje smernice za dolgoročni razvoj mladinskega sektorja v občini; 
– skrbi za pripravo lokalnega programa za mladino in spremlja njegovo izvajanje; 
– sodeluje z občino in organizacijami v mladinskem sektorju; 
– obravnava problematike mladih in pripravlja pobude za njihovo reševanje; 
– spremlja izvajanje tega odloka in predlaga morebitne spremembe in dopolnitve; 
– spremlja izvajanje mladinskega dela v občini; 
– obravnava druga vprašanja, povezana z mladino. 
 

18. člen 
 

(sodelovanje komisije v postopkih odločanja) 
 
Pred sprejemom posamezne odločitve s strani ustreznega organa oziroma predlagatelja 
mora biti komisija obveščena o predlogih odločitev, ki vplivajo na delo in življenje mladine v 
občini. 
Za predloge odločitev, ki vplivajo na življenje in delo mladine v občini, se štejejo vsi predlogi 
neposrednih odločitev o mladini v obliki splošnih pravnih, drugih aktov ali sklepov, ki 
zajemajo predvsem mladino. 
Komisija nato na svoji seji obravnava predloge odločitev o mladini ter oblikuje mnenja in 
pripombe, ki jih posreduje občinskemu organu, pristojnemu za sprejem odločitve. 
Komisija vsako leto pripravi pregled odločitev občinskih organov, ki so vplivale na delo in 
življenje mladih, ter jih posreduje javnosti. 
 
VI. LOKALNI PROGRAM ZA MLADINO  
 

19. 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. 
 

20. člen 
 

(časovno obdobje in struktura programa) 
 
Program se sprejema za obdobje najmanj štirih 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, 
– okvirna merila in cilje za finančno ovrednotenje, 
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– opredelitev postopkov vsakoletnega poročanja in vrednotenja uresničevanja 
programa. 
 

21. 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. 

 
22. člen 

 
(priprava in sprejem programa) 

 
Za pripravo programa skrbi Komisija za mladinska vprašanja v sodelovanju z občino in 
organizacijami v mladinskem sektorju. 
Program na predlog župana sprejme občinski svet. 
 

23. člen 
 

(sredstva za izvajanje programa) 
 
Občina z občinskim proračunom zagotavlja sredstva za uresničevanje programa. 
 
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 

24. člen 
 
Program iz 19. člena tega odloka je potrebno sprejeti najkasneje  v roku treh let od  
uveljavitve tega odloka. 
 
 

25. člen 
 
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
 
Številka:         Župan Občine Pivka 
Pivka, __. december 2019            Robert Smrdelj l.r. 
 
 
 
 
 


