
 

Številka:  610-0003/2022       15.1 

Cerkno:   15. 2. 2022 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE CERKNO 
 
Zadeva:  LETNI PROGRAM NA PODROČJU MLADINE V OBČINI CERKNO ZA LETO 2022 
 
Predlagatelj:   Gašper Uršič, župan 

Priprava gradiva: občinska uprava 

Pravna podlaga:  Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in
   21/18 – ZNOrg))  

Namen:  Obravnava in sprejem Letnega progama na področju mladine v občini 
Cerkno za leto 2022  

Predlog sklepa:  Občinski svet Občine Cerkno sprejme Letni program mladine v občini 
Cerkno za leto 2022. 

Obrazložitev: 
 
1. Razlogi za sprejem letnega programa mladine:  
V skladu s 2. členom Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/107, 
21/18-ZNOrg) izvajanje tega zakona temelji na načelih demokratičnosti, pluralnosti, integralnosti, 
medgeneracijske solidarnosti, enakopravnosti, nediskriminacije in pravičnosti, večkulturnosti, 
medkulturnega dialoga, prostovoljstva, spodbujanja zdravega življenjskega sloga, spoštovanja 
življenja in okolja ter sodelovanja nevladnih organizacij pri upravljanju z javnimi zadevami. 
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. 
S sprejemom letnega programa se občina zavezuje, da bo uresničevala javni interes na področju 
mladine na lokalnem nivoju. 
 
2. Cilji letnega programa mladine v občini Cerkno za leto 2022 so: 

- operacionalizacija zakonskih določil, 

- finančno podpiranje programov v mladinskem sektorju in 
- izvajanje drugih ukrepov v mladinskem sektorju v skladu z zakonom. 
 

3. Finančne posledice:  
Občina Cerkno v proračunu za leto 2022 namenja sredstva za sofinanciranje mladinskih programov 
v višini 11.670 EUR, ki bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o 
sofinanciranju programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino. V proračunu so 
zagotovljena tudi sredstva v višini 3.000 € za delovanje Komisije za mlade. V okviru drugih 
proračunskih postavk občina prav tako podpira izvajanje aktivnosti na področju mladinske politike 
(dodatno točkovanje mladih na javnem razpisu za razvoj gospodarstva, samozaposlovanja in 
socialnega podjetništva v občini, zagotavlja subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih 
stanovanjskih kreditov za mlade, subvencija komunalnega prispevka za mlade in mlade družine, ki 
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gradijo hišo na območju občine Cerkno, subvencioniranje varstva otrok, enkratni denarni 
prispevek ob rojstvu otroka).  
Na podlagi Lokalnega programa za mlade občine Cerkno za obdobje 2021-2025 ter 7. in 16. člena 
Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na _____ redni 
seji, dne ____.____. 2022 sprejel: 

 
LETNI PROGRAM NA PODROČJU MLADINE V OBČINI CERKNO ZA LETO 2022 

 
I. UVOD 

Letni program na področju mladine v občini Cerkno (v nadaljevanju: LPM) določa javni interes 
občine na področju doseganja avtonomije mladih, zagotavljanja pogojev za učenje in pridobivanje 
izkušenj z namenom omogočanja razvoja znanj, spretnosti in kompetenc mladih, ki jih potrebujejo 
za vključevanje na trg dela ter zagotavljanje mladih pri oblikovanju, implementaciji in vrednotenju 
lokalne mladinske politike.  
LPM opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki so 
(so)financirane s sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen sredstev predvidenih v 
občinskem proračunu. Navedeni bodo samo deli programa Občine, ki so neposredno vezani na 
ciljno skupino mladih in izvajanje programov za mlade in z mladimi. Ciljna skupina mladih se 
namreč pojavlja tudi na drugih področjih dela Občine, predvsem na področju izobraževanja, športa 
in prostočasnih aktivnosti, programov v kulturi, socialnega varstva in ostalih.  
 
V proračunu Občine Cerkno za leto 2022 so sredstva za mladino opredeljena na področjih 1805 – 
Šport in prostočasne aktivnosti, 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva in 1605 – 
Spodbujanje stanovanjske gradnje.  
Pogoji za izvedbo letnega programa na področju mladine se zagotavljajo s sprejetim proračunom 
za leto 2022.  
 
LPM se udejanja preko sofinanciranja delovanja društev in zavodov, njihovih programov in 
prireditev, sofinanciranja posameznikov ter delovanja posvetovalnega telesa župana in z 
vzdrževanjem in investicijami v infrastrukturo, ki je namenjana mladim. Prav tako je del sredstev 
iz projekta Krepitev skupnosti namenjen mladim in sicer se v sklopu projekta izvaja študentsko 
delo, v katerega so vključeni mladi iz Občine Cerkno, prav tako so jim namenjena določena 
predavanja in tečaji.  
 

II. ZAKONSKA PODLAGA 
Pravna podlaga za sprejem letnega programa na področju mladine je Lokalni program za mlade 
občine Cerkno za obdobje 2021-2025. Na podlagi Lokalnega programa za mlade občine Cerkno 

2021−2025 občinski svet sprejme izvedbene načrte v skladu s sprejetim občinskim proračunom. 
Javni interes na področju mladinskega sektorja 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 in finančne podpore mladinskim programom in 
programom za mlade, vključno s podporo mladinski infrastrukturi. Po 27. členu ZJIMS lahko 
samoupravna lokalna skupnost 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 z zakonom.  

 

Občina lahko na podlagi ZJIMS (27. člen) mladinsko politiko na lokalni ravni izvaja skladno z 
lastnimi interesi, potrebami, zmožnostmi in okoliščinami, kot so število in struktura prebivalcev, 
ekonomska moč ter prostorske in kadrovske zmogljivosti v mladinskem sektorju.  



III. PREGLED LETNIH PROGRAMOV MLADINE GLEDE NA PRORAČUNSKE POSTAVKE 

Finančna sredstva za izvedbo letnega programa na področju mladine v letu 2022, ki so načrtovana 
v proračunu Občine Cerkno po podprogramih so:  
 
18059002 Programi za mladino         

• 1318108 Komisija za mlade          3.000 € 

• 131817 Mladinski programi – sofinanciranje      11.670 € 

• 131878 Večnamenski center Cerkno (delno)      10.309 € 

 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin       
132045 Krepitev skupnosti (delno)       

• Plačila za delo preko študentskega servisa      10.921 € 

 
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji       

• 131624 Subvencioniranje obrestne mere – prorač. stan. sklad (delno) 18.000 € 
 
Ukrepi, ki se bodo izvajali v 2022 po lokalnem programu za mlade občine Cerkno 2021-2025: 

1. Delovanje posvetovalnega telesa župana (komisija za mladinska vprašanja) - sprejem 

letnega programa mladinske politike. 

2. Zagotavljanje ustrezne infrastrukture za delovanje mladinskih struktur v občini. 

3. Finančna podpora delovanju formalnih mladinskih organizacij. 

4. Sofinanciranje programov za mlade. 

5. Spodbujanje izvajanja neformalnega izobraževanja ter sofinanciranje projektov in 

programov neformalnih usposabljanj, spodbujanje podjetništva in krepitev kompetenčne 

opremljenosti mladih. 

6. Dodatno točkovanje mladih na javnem razpisu za razvoj gospodarstva, samozaposlovanja 

in socialnega podjetništva v občini. 

7. Zagotavljanje delovanja coworking prostora. 

8. Lokalna skupnost v razpisu za dodelitev neprofitnih najemniških stanovanj uvršča mlade 

kot posebno kategorijo upravičencev. 

9. Lokalna skupnost zagotavlja subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih 

stanovanjskih kreditov za mlade. 

10. Subvencija komunalnega prispevka za mlade in mlade družine, ki gradijo hišo na območju 

občine Cerkno. 

11. Enkratni denarni prispevek ob rojstvu otroka. 

12. Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva. 

 

Na osnovi sprejetega Letnega programa mladine v občini Cerkno za leto 2022, bo župan objavil 

javne razpise za sofinanciranje aktivnosti na področju mladinske politike. 

 
Št. zadeve: 610-0003/2022 
Datum: _____.2.2022        ŽUPAN 

Gašper Uršič 
 


