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Zadeva: Ustanovitev obdasnega delovnega telesa Obdinskega sveta Obdine Rogatec - Odbora
za mlade za mandatno obdobje 2018-2022

Obdina Rogatec je dne 9.1.2019 prejela predlog stranke SD - socialni demokrati, da se poleg Ze
obstojedih delovnih teles ustanovi tudi Odbor za mlade. Prav tako je dne 17.1.2019 stranka SDS -
Slovenska demokratska stranka na obdino naslovila predlog za ustanovitev Odbora za mlade.
Navedena predloga poudarjata pomen vkljuditve mladih na vsa podrodja delovanja in odlo6anja, ter
pomembnost medgeneracijskega sodelovanja.

Na podlagi 23. clena Statuta Obdine Rogatec (Uradni list RS, 5L 29118) in 61. dlena Poslovnika
Obdine Rogatec (Uradni list RS, 5t.29118), lahko obdinski svet ustanovi obdasna delovna telesa s
sklepom, s katerim dolodi naloge delovnega telesa in Stevilo 6lanov ter opravi imenovanje.

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107 - uradno predi5deno besedilo, 76108, 79109,
51110,40112-ZUJF,14115- ZUUJFO, 11118- ZSPDSLS-1 in 30/18; v nadaljevanju ZLS) v 30. dlenu
prav tako doloda, da lahko obdinski svet poleg Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja
ustanovi tudi druge komisije in odbore kot svoja delovna telesa. elane komisrl in odborov imenuje
izmed dlanov obdinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih obdanov, vendar najved polovico 6lanov.
Delovno telo obdinskega sveta vodi dlan obdinskega sveta. elanstvo v komisiji ali odboru obdinskega
sveta ni zdruZljivo s dlanstvom v nadzornem odboru obdine ali z delom v obdinski upravi.

ZLS nadalje v 31.6lenu doloda, da komisije in odbori obdinskega sveta v okviru svojega delovnega
podrodja v skladu s statutom obdine in poslovnikom obdinskega sveta obravnavajo zadeve iz
pristojnosti obdinskega sveta in dajejo obdinskemu svetu mnenja in predloge. Komisije in odbori
obdinskega sveta ter vsak dlan obdinskega sveta lahko predlagajo obdinskemu svetu v sprejem odloke
in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proraduna in zakljudnega raduna proraduna in drugih aktov,
za katere je v zakonu ali v statutu obdine dolodeno, da jih sprejme obdinski svet na predlog 2upana.

Pripravila: Katja Mlaker
vi5ia svetoval



PREDLOG

OBCINSKI SVET OBCINE ROGATEC

Na podlagi 16. in 23. dlen Statuta Obdine Rogatec (Uradni list RS,5t.29l18) ter61. dlena Poslovnika
Obdine Rogatec (Uradni list RS, 51.29118), v skladu s 30. in 31. dlenom Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, St. 94/07 - uradno predi5ceno besedilo, 761C8,79109,51110,40112-ZUJF,14115 -
ZUUJFO, 11118 - ZSPDSLS-1 in 30/18) je Obdinski svet Obdine Rogatec na svoji_. redni seji, dne

, sprejel naslednji

SKLEP

1. Obdinski svet Obcine Rogatec kot svoje obdasno delovno telo ustanovi Odbor za mlade za
mandatno o bdobje 20 1 8-2022.

Odbor obravnava in daje obdinskemu svetu mnenja in predloge, ki so v pristojnosti obdinskega
sveta, zlasti pa skrbi za povezovanje mladih v obdini in sooblikuje obdinsko politiko mladih,
vzpostavlja pogoje za nadrtovanje in izvedbo aktivne politike zaposlovanja mladih v obdini,
Stipendiranja, programov socialne varnosti mladih, sodeluje pri pripravi dodatnih ob5olskih
izobraZevanj in usposabljanj, pri zagotavljanju prostorskih pogojev za delo mladih ter pri
oblikovanju predloga proraduna obdine pri sredstvih, namenjenih za mlade.

Odbor za mlade ima 5 dlanov, ki jih imenuje obdinski svet na predlog komisije za mandatna
vpra5anja, volitve in imenovanja izmed svojih dlanov in najved polovico izmed drugih obdanov.

Predsednika odbora imenuje obdinski svet izmed svojih dlanov.

Stevilka:
Datum:

Martin Mikolid, univ. dipl. inZ.
Zupnru
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OBEINSKI SVET oBEINE RoGATEc
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3252 Rogatec

Rogatec, 8. 1.2019

Zadevat Predlog za ustanovitev TODBORA:lA MLADE(

Spo5tova n i,

obdinski odbor SD Rogatec predlaga, da k obstojedim delovnim telesom Obdinskega sveta obdine
Rogatec, Obtina Rogatec, ustanovi tudi Odbor za mlade.

Mladino moramo aktivno vkljudili na vseh podrodjih delovanja in odlodanja. Zavedamo se
pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja in protenciala mladih v naii obdini, kijim ielimo dati
priloZnost, da bodo lahko predstavili pridakovanja, ki jih imajo do lokalnega okolja, njihov pogled na
stanje in pogled na prihodnost mladih v okolju, kjer Zivijo. obdina mora biti odprta za njihove predloge
in ideje, s katerimi bodo lahko prispevali k razvoju irr vedjivkljudenostiv lokalno okolje.

odbor za mlade obravnava ter daje obdinskemu svetu mnenja in predloge, ki so v pristojnosti
obdinskega sveta, zlasti pa sooblikuje obdinsko politiko mladih, vzpostavlja pogoje za nadrtovanje in
izvedbo aktivne politike zaposlovanja mladih v rcbdini, sodeluje pri pripravi dodatnih obiolskih
izobraievanj in usposapljanj, pri zagotavljanju prostorskih pogojev za delo mladih ter pri oblikovanju
predloga proraduna obiine pri sredstvih, namenjenlh za mlade.

Predlagamo, da je Odbor za mlade sestavljen iz pet-ih (5) dlanov, ki so lahko dlani obdinskega sveta
(najved trije dlani) in zainteresirani obdani.
Predlagani dlani morajo ustrezati starostni skupini, in sicer od i.8. let do vkljudno 29. let.

Prosimo, da naSemu predlogo ugodite, saj s tem skLrpaj naredimo premik k razvoju naie obiine.

Obdinski odbor SD Rogatec
Predsedni k

Fredi Ferdec
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Ceste 73,3252 Rogatec
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Rogatec, 10.01 .2019

OBEINA ROGATEC

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRASANJA. VOLITVE IN IMENOVANJA

POT K RIBNIKU 4, 3252 Rogatec

Zadeva= Ustanovitev Odbora za mlade

Skladno s programom stranke OO SDS Rogatec iz leta 2014 in 2018 daiemo pobudo
za ustanovitev Odbora za mlade.

V SDS Ze leta ugotavljamo, da se o mladih veliko govori predvsem v 6asu volitev in
da se z njimi marsikdaj manipulira.

V kolikor Zelimo, da se bodo mladi zaceli aktivneje vkljudevati v lokalno politiko in v
delovanje obdine nasploh, da bodo lahko jasno izrazili svoje potrebe in podali
predloge, jih je potrebno za6eti vkljudevativ delovanje obdine.

V SDS imamo na drZavni ravni modno skupino mladih, ki delujejo v okviru
podmladka.Tudi na leto5njih volitvah zav DZje SDS imela jasno izoblikovane
predloge in aktivnosti, kjer bi mlade vkljucili v delovanje. Kot edina stranka smo
planirali ustanoviti Ministrstvo za mlade.

Tako je na5 predlog samo nadaljevanje prizadevanj, ki se iz drZavne ravni seli tudi na
lokalno pobudo.

Mladi so priloZnost vsake zdrave druZbe. Dajmo jim jo!

Nadin ustanovitve, namen, cilji in program dela pa bo dlan in predsednik Volilno
mandatne komisije Viktor BoZak predstavil na seji komisije.

OO SDS ROGATEC

TAJNIK: Anton Sturbej, mag.


