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Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/2000,
10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005), je Mestni svet Mestne občine Maribor na svoji …

Odlok o mladini v Mestni občini Maribor

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem odlokom Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM) ureja položaj in delovanje mladine v
MOM, zlasti pa opredeljuje pogoje za sodelovanje mladine pri odločanju o za njih pomembnih
odločitvah, uresničevanje javnega interesa pri dejavnostih za mlade, sodelovanje med formalnimi in
neformalnimi oblikami združevanja mladine, področja delovanja mladine in nosilce mladinskih dejavnosti
ter sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij.
2. člen
Cilj tega odloka je celovito urediti položaj mladih v MOM, opredeliti strategijo razvoja mladih in izboljšati
sodelovanje med formalnimi in neformalnimi oblikami združevanja mladih v občini.
3. člen
V tem odloku so uporabljeni naslednji pojmi:
- »Mladina« so vsi državljani republike Slovenije, državljani držav članic Evropske unije ali tujci, ki živijo,
delajo ali se izobražujejo v MOM ter so stari med 15 in 29 let.
- »Mladinske organizacije« in »Organizacije, ki izvajajo dejavnost za mlade« so vse nevladne
organizacije, ki imajo sedež v MOM ali delujejo na območju MOM, ter spodbujajo, izvajajo in sodelujejo
v lokalnih dejavnostih za mlade.
- »Mladinski svet lokalne skupnosti« - Mestni mladinski svet Maribor je združenje mladinskih organizacij
različnih interesnih, nazorskih in političnih usmeritev (v nadaljevanju MMSM).
- »Mladinska politika« je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik z namenom
spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti, vključno
z ukrepi za spodbujanje razvoja mladinskega dela ter delovanja mladinskih organizacij in drugih
podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela.
- »Mladinsko delo« je organizirana oblika delovanja mladih, v kateri mladi na osnovi lastnih prizadevanj
prispevajo k vključevanju v družbo na podlagi krepitve svojih kompetenc ter tako prispevajo k razvoju
skupnosti.

II. PODROČJA DELOVANJA MLADINE
4. člen
Področja delovanja mladine v MOM so predvsem naslednja:
- prostovoljno delo;
- izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
- neformalno izobraževanje;
- mobilnost mladih;
- sodelovanje pri odločanju;
- informiranje;
- socialna kohezija;
- mednarodno mladinsko delo.
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 drugi osebno okoliščino.
5. člen
Delovanje mladine se uresničuje:
- z zagotavljanjem pogojev za izvajanje in razvoj delovanja mladine, to je z zagotavljanjem
infrastrukture za mlade, prostorov za izvajalce dejavnosti za mlade, izvajanjem ter
spodbujanjem programov in projektov za mlade;
- z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v MOM, kot
je to urejeno na podorčju kulture in športa.
Izvajalci programov pridobivajo sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih dejavnosti, ki
ga objavi MOM v skladu z merili in kriteriji za vrednotenje mladinskih dejavnosti v občini.
III. NOSILCI MLADINSKIH DEJAVNOSTI
6. člen
Izvajalci mladinskih dejavnosti so mladi, organizirani v različnih društvih, organizacijah in neformalnih
skupinah, mladinske organizacije, mladinski delavci/ke in ostali zainteresirani posamezniki/ce.
7. člen
Mladinska organizacija v MOM (v nadaljevanju: mladinska organizacija) je organizacija mladih s
sedežem v MOM ali organizacija mladih, ki deluje na območju MOM, ter izpolnjuje pogoje za članstvo v
mladinskem svetu lokalne skupnosti, opredeljene v Zakonu o mladinskih svetih.

8. člen
Mladinske organizacije so lahko tudi druge organizacije, ki v MOM opravljajo javno koristne dejavnosti
za otroke in mladino, in imajo status »organizacije, ki izvaja dejavnost za mlade«. Status »organizacije,
ki izvaja dejavnost za mlade« podeli komisija za mladinska vprašanja iz 11. člena tega odloka, na
podlagi Pravilnika o podeljevanju statusa »organizacije, ki izvaja dejavnost za mlade«. Pravilnik pripravi
in predlaga komisiji za mladinska vprašanja mestni upravni organ, pristojen za mladino.
IV. SODELOVANJE MLADIH PRI ODLOČANJU V MESTNI OBČINI MARIBOR
9. člen
Mestni svet MOM imenuje Komisijo za mladinska vprašanja MOM (v nadaljevanju: komisija za
mladinska vprašanja), ki je sestavljena iz 7 članov:
- 3 predstavnike predlaga MMSM, od teh treh pa mora biti najmanj eden predstavnik »organizacije, ki
izvaja dejavnost za mlade«;
- 4 predstavnike imenuje Mestni svet MOM, 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.
10. člen
Komisija za mladinska vprašanja obravnava delovanje mladine v MOM in o tem podaja mnenja in
stališča. Komisija za mladinska vprašanja predvsem:
- skrbi za razvoj mladinskih dejavnosti;
- sodeluje z MOM in organizacijami mladih;
- pripravlja in obravnava strateške in razvojne programe na področju dejavnosti mladih, zlasti pa
pripravlja letne in srednjeročne načrte, ki temeljijo na potrebah mladih v občini ter jih usklajuje z
nacionalnimi programi, ter oblikuje smernice za dolgoročni razvoj mladinskih aktivnosti v MOM
- pripravlja letni program uresničevanja interesov mladih v MOM (v nadaljevanju: program) in
spremlja njegovo izvajanje;
- spremlja izvajanje tega odloka in predlaga njegove morebitne spremembe in dopolnitve;
- obravnava mladinsko problematiko in pripravlja pobude za reševanje le-te;
- spremlja izvajanje mladinskih dejavnosti v MOM;
- spremlja delovanje mestnega upravnega organa, pristojnega za mladino;
- obravnava druga vprašanja povezana z mladino.
Komisija za mladinska vprašanja v sodelovanju z mestnim upravnim organom, pristojnim za mladino,
pripravlja letna poročila o delovanju in problematiki mladine v MOM.
Komisija za mladinska vprašanja obravnava predloge odločitev organov MOM, ki vplivajo na življenje in
delo mladih v MOM. Za predloge odločitev se štejejo predlogi neposrednih odločitev o mladini v obliki
splošnih pravnih, drugih aktov ali sklepov, ki zajemajo predvsem vprašanja mladine.

11. člen
O predlogih odločitev o mladini mora biti komisija za mladinska vprašanja pravočasno obveščena.
Predloge neposrednih odločitev komisija obravnava na svoji seji, na kateri oblikuje tudi mnenje, ki ga
posreduje pristojnemu organu MOM.
V. SOFINANCIRANJE MLADINSKIH DEJAVNOSTI
12. člen
Sredstva za sofinanciranje mladinskih dejavnosti s strani MOM se zagotavljajo v proračunu MOM.
Sofinancira se:
- delovanje mladinskih organizacij in organizacij s statusom »organizacija, ki izvaja dejavnost za
mlade«:
- programe in druge projekte mladinskih organizacij in organizacij s statusom »organizacija, ki
izvaja dejavnost za mlade« s področja mladinskega dela in mladinske politike.
13. člen
Sofinanciranje mladinskih dejavnosti se izvaja preko javnega razpisa MOM. Podrobneje se postopek za
vrednotenje in razdelitev sredstev, pogoji, merila za določitev višine sredstev in razpisna komisija določi
v Pravilniku o sofinanciranju mladinskih dejavnosti. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih dejavnosti
pripravi in predlaga Mestnemu svetu MOM mestni upravni organ, pristojen za mladino.
14. člen
MMSM je financiran s strani MOM z namenom zagotavljanja kvalitetnega in kontinuiranega delovanja.
Sredstva za financiranje delovanja MMSM so zagotovljena v občinskem proračunu.
MOM financira MMSM na podlagi predloženega letnega programa dela in finančnega načrta.
15. člen
Letni program delovanja iz prejšnjega člena zajema opis načrtovanega projektnega in programskega
delovanja MMSM v enem letu, v skladu z nameni kot so opredeljeni v statutu MMSM.
16. člen
MMSM dvakrat letno poroča o svojem delu Komisiji za mladinska vprašanja, in sicer ob zaključku
prvega polletja (najkasneje do 30.6.) in ob koncu leta (najkasneje do 31.12.)

VI. LOKALNI PROGRAM MLADIH IN DELOVANJE V JAVNEM INTERESU
17. člen
Pripravo lokalnega programa mladih (v nadaljevanju: lokalni program) vodi mestni upravni organ,
pristojen za mladino v sodelovanju s komisijo za mladinska vprašanja. Lokalni program se sprejme za
obdobje treh let. V pripravo lokalnega programa se vključi zainteresirana javnost.
Lokalni program sprejme komisija za mladinska vprašanja in obsega predvsem:
- izhodišča, usmeritve ter cilje delovanja mladih;
- vsebino in obseg posameznih dejavnosti mladih, ki se financirajo ali sofinancirajo iz javnih
sredstev;
- okvirna merila in cilje za finančno ovrednotenje;
- načrte za izgradnjo infrastrukture za mlade;
- vzpostavljanje in delovanje mreže mladinskih centrov;
- pogoje, merila in normative za upravljanje s prostori za izvajanje programov mladinskih centrov;
- načrt povezovanja in sodelovanja z drugimi mladinskimi organizacijami na državni in
mednarodni ravni;
- ukrepe za ohranjanje, povezovanje in razvoj mladinskega udejstvovanja v MOM;
- seznam in terminski plan večjih mladinskih prireditev v občini;
- predlog vključevanja mladinskih dejavnosti v dogajanja na lokalni, državni in mednarodni ravni;
- izhodišča za promocijske dejavnosti MOM na področju mladine;
- druge prioritetne dejavnosti.
S programom se seznani mestni svet Mestne občine Maribor. Program potrdi župan.

VII. JAVNA PREPOZNAVNOST MLADINE
18. člen
Komisija za mladinska vprašanja na predlog MMSM izbere grafično podobo, ki predstavlja mladino v
MOM (v nadaljevanju: grafična podoba mladine). Grafična podoba mladine se uporablja pri izvedbi vseh
mladinskih projektnih dejavnosti, ki jih soorganizira ali sofinancira MOM in pri drugih dejavnostih, ki jih
soorganizira ali sofinancira MOM, za katere se pričakuje, da se jih bodo udeležili tudi mladij. Za pravilno
uporabo grafične podobe mladine skrbi MMSM, ki jo tudi ustrezno pravno zaščiti.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Komisija za mladinska vprašanja prične z delovanjem najkasneje v roku 6 mesecev od sprejema tega
odloka.
20. člen
Pravilnik o podeljevanju statusa »organizacije, ki izvaja dejavnost za mlade« mora biti sprejet v roku 3
mesecev od pričetka delovanja komisije za mladinska vprašanja. Status druge mladinske organizacije
se do takrat priznava na podlagi dokazil o preteklem delu na področju mladinskih dejavnosti v MOM.
21. člen
Lokalni program mladih iz 20. člena tega odloka mora biti sprejet v roku 12 mesecev od sprejema tega
odloka.
22. člen
Pravilnik o sofinanciranju mladinskih organizacij mora biti sprejet v roku 6 mesecev od sprejema tega
odloka.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku (MUV).
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Župan Mestne občine Maribor
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Obrazložitev:
S tem odlokom se ureja položaj in delovanje mladine v Mestni občini Maribor (v
nadaljevanju: MOM), zlasti pa se določa pogoje za sodelovanje mladine pri odločanju o za
njih pomembnih odločitvah, uresničevanje javnega interesa pri dejavnostih za mlade,
sodelovanje med formalnimi in neformalnimi oblikami združevanja mladine, področja
delovanja mladine in nosilce mladinskih dejavnosti ter sofinanciranje delovanja mladinskih
organizacij.
Področje za mladino je tako na lokalni, kot tudi na državni ravni zakonsko pomanjkljivo
urejeno. Določbe, ki zadevajo mladino, vsebujejo civilna, kazenska, delovnopravna in
socialno varstvena zakonodaja, celotnega področja pa zaenkrat ne ureja še noben zakon.
Delno področje delovanja mladine ureja samo Zakon o mladinskih svetih (v nadaljevanju:
ZMS). ZMS ureja položaj, delovanje, dejavnost ter financiranje Mladinskega sveta Slovenije
in lokalnih mladinskih svetov, ki sta pravni osebi zasebnega prava s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi, kot jih določata zakon in njihovi temeljni aktu (ponavadi statut). V
Mladinski svet Slovenije se združujejo društva, zveze društev in mladinske organizacije
oziroma notranje organizacijske enote mladinskih organizacij v političnih strankah,
registrirane po določbah zakona, ki ureja politične stranke različnih družbenih, nazorskih in
političnih usmeritev, ter opravljajo javno koristne dejavnosti za otroke in mladino (v
mladinski svet lokalne skupnosti se združujejo zgoraj naštete organizacije s sedežem v lokalni
skupnosti) in imajo najmanj 70% članstva in 70% članov vodstva v starosti od 15 do 29 let.
Odlok ponuja izhodišče za ureditev področja za mladino v lokalni skupnosti, saj opredeljuje
temeljne pojme in temeljne nosilce mladinskih dejavnosti v MOM in izpostavi bistvena
področja delovanja mladine. Z Odlokom je predvidena ustanovitev Komisije za mladinska
vprašanja, s katero bo omogočen prenos informacij med mladimi in pristojnimi akterji v
organih Mestne uprave MOM, hkrati pa dodatna skrb nad izvajanjem tega odloka in
strateškimi usmeritvami na področju dejavnosti mladih v MOM. Komisija za mladinska
vprašanja vodi in sprejema tudi pripravo lokalnega programa mladih, kot je opisan v 20. členu
odloka. Lokalni program mladih je priložnost za javno obravnavo mladinske problematike z
vsemi zainteresiranimi javnostmi, pripomore pa tudi k dolgoročnejšim načrtom razvoja
področja za mladino v MOM. Na pobudo mladih je bilo predlagano obdobje veljavnosti
lokalnega programa mladih treh let, upoštevaje, da se zaradi narave področja problematika
hitreje spreminja.
Način urejanja sofinanciranja mladinskih dejavnosti je v skladu s Statutom MOM, Zakonom o
javnih financah, Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije ter
Zakonom o mladinskih svetih. Sofinanciranje mladinskih dejavnosti bo podrobneje določeno
v Pravilniku o sofinanciranju mladinskih dejavnosti, ki ga bo pripravil in predlagal Mestnemu
svetu MOM Urad za kulturo in mladino MOM.
Prednost sprejetja Odloka o mladini je v postopni ureditvi položaja in delovanja mladine, v
transparentnem delu in sofinanciranju mladinskih dejavnosti ter ustvarjanju pogojev za
nadaljnji razvoj področja v Mestni občini Maribor.

