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OBRAZLOŽITEV: 
Lokalne skupnosti so poleg države, eden izmed nosilcev na področju uresničevanja javnega interesa v 
mladinskem sektorju. Občine izvajajo mladinsko politiko na lokalni ravni v skaldu z lastnimi interesi, 
potrebami, zmožnostmi in glede na število in stukturo prebivalcev ter ekonomske in prostorske 
zmogljivosti. Lokalne skupnosti so tiste, ki so mladim v prepoznavanju njihovih potreb in želja tudi 
najbližje. Občina Trzin želi s predloženim dokumentom celovito urediti položaj mladih v občini in v 
tem okviru zagotavljati primerno okolje mladinskemu organiziranju in mladinskemu delu, zagotoviti 
pogoje za kontinuirano sodelovanje mladih pri odločanju o zanje pomembnih stvareh v lokalni 
skupnosti ter pospešiti razvoj lokalne mladinske politike. 

Namen strategije je vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinske politike in 
mladinske dejavnosti v Občini Trzin ter s tem zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih v 
posamezne dele življenja lokalne skupnosti, predvsem pa spodbuditi čim hitrejše osamosvajanje 
mladih in njihovo aktivno družbeno participacijo v lokalnem okolju. Položaj mladih v občini je 
potrebno celovito in načrtno urejati, kar pomeni zagotavljati boljše sistemske pogoje za doseganje 
avtonomije mladih v občini ter za mladinsko delo in razvoj mladinske politike, zagotavljati pogoje za 
sodelovanje mladih pri odločanju, sofinancirati mladinske strukture in tudi drugače zagotavljati javni 
interes v mladinskem sektorju. Le na ta način si lahko zagotovimo, da bodo mladi ostali in pomembno 
prispevali k razvoju in življenju v svojem lokalnem okolju. 

Lokalna strategija za mlade je temeljni dokument, v katerem občina prepozna javni interes na 
področju mladine ter predvidi načine za uresničevanje tega javnega interesa. Na drugi strani pa je 
strategija orodje mladih, da skozi njo sami določijo način, področje in stopnjo vključenosti v 
demokratične procese odločanja v lokalni skupnosti. Ključno je vzpostavljanje spodbudnega okolja za 
mlade, spodbujanje njihove aktivnosti in sodelovanja v vseh procesih za mlade. Lokalna strategija je 
tako podlaga za komunikacijo med mladimi in odločevalci ter za dosego ciljev in vrednot, kot so 
strpnost, solidarnost in medgeneracijsko partnerstvo, demokratičnost procesov in upoštevanje 
vplivov na mlade pri oblikovanju politik, predpisov. 

 



FINANČNE POSLEDICE:  

Sprejem predlagane strategije ne bo imel dodatnih novih finančnih posledic za veljavni Proračun 
Občine Trzin, razen že načrtovanih, ki so vključene v sprejeti proračun. V bodoče se bodo, na podlagi 
sprejetih strateških ciljev in ukrepov, v proračunu zagotovila sredstva za realizacijo te strategije. 

 
 
 
Predlog sklepa:  
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list 
RS, št. 42/10), Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10) in Statuta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št.2/99, 4/00, 5/03 in 2/06) na 20. redni seji dne 14.06.2017 sprejel 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin je na 20. redni seji, 14. junija 2017 sprejel Strategijo za mlade v Občini 
Trzin od leta 2017 do 2022. 
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