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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o javnem interesu v mladinskem 

sektorju /ZJIMS/ 
  
1.1 Pravna podlaga 
 
tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 
     
1 Ustava Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 
– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 
68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 
75/16 – UZ70a 

  

     
tč. predpis določba pojasnilo 
     
1.1 Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju /ZJIMS/ 

Uradni list RS, št. 42/10, 21/18-ZNOrg 
 1 

    
tč. povezani predpisi določba pojasnilo 
     
1.2 Zakon o mladinskih svetih /ZMS/ 

Uradni list RS, št. 42/10, 21/18-ZNOrg 
 1 

 
1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o javnem interesu v mladinskem 

sektorju /ZJIMS/ 
 
tč. pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 
    
1 Uresničuje javni interes v mladinskem sektorju. 6. člen 2 
2 Lahko sprejme lokalni program za mladino. 27. člen 3 
3 Lahko ustanovi delovno ali posvetovalno telo za mladinska 

vprašanja. 
27. člen 3 

4 V proračunu lahko zagotovi sredstva za financiranje programov v 
mladinskem sektorju. 

27. člen 3 
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1.2 Akti pokrajinskega sveta po Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju /ZJIMS/ 
 
tč. akti pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 
    
1 Lokalni program za mladino. 27. člen 3 
2 Sklep o ustanovitvi delovnega ali posvetovalnega telesa za 

mladinska vprašanja. 
27. člen 3 

3 Odlok o proračunu pokrajine. 27. člen 3 
 
1.3 Pristojnosti in naloge predsednika pokrajine po Zakonu o javnem interesu v mladinskem 

sektorju /ZJIMS/ 
 
tč. pristojnosti in naloge predsednika pokrajine  določba pojasnilo 
    
1 Uresničuje javni interes v mladinskem sektorju. 4/6. člen 2 
 
2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o javnem interesu v 

mladinskem sektorju /ZJIMS/ 
 
Izvajanje določil Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju /ZJIMS/ ima finančne posledice za 
državni proračun v okviru prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z 
decentraliziranimi pristojnostmi. 
 
Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o javnem interesu v 
mladinskem sektorju /ZJIMS/ znaša … EUR.  
 
3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine 
 
1 Z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju /ZJIMS/ se opredeljuje mladinski sektor in 

določata javni interes v mladinskem sektorju ter način uresničevanja javnega interesa v mladinskem 
sektorju (1. člen ZJIMS). 

 
3.1 Nosilci javnega interesa 
 
2 Kot določa ZJIMS so samoupravne lokalne skupnosti nosilci javnega interesa v mladinskem 

sektorju. Za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju so pristojni organi samoupravne 
lokalne skupnosti (6. člen ZJIMS). Pri uresničevanju javnega interesa v mladinskem sektorju 
sodelujejo med seboj država in samoupravne lokalne skupnosti (pokrajine, občine) in z 
organizacijami v mladinskem sektorju (9. člen ZJIMS). 

 
3.2 Uresničevanje javnega interesa na lokalni ravni 
 
3 Samoupravna lokalna skupnost (pokrajina) 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. Samoupravna 
lokalna skupnost (pokrajina) lahko 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 v 
skladu z zakonom. Za sofinanciranje programov v mladinskem sektorju na lokalni ravni se smiselno 
uporabljajo določbe ZJIMS (27. člen ZJIMS). 
 

3.3 Dejavnost mladinskega centra 
 
4 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 mladinskem sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni. V skladu z določili ZJIMS, 
mladinski centri: • 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, 
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raziskovalnem delu mladih in pri povezovanju na mednarodni ravni in • dajejo podporo drugim 
programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju (28. člen ZJIMS). 

 
 
Ključne besede 
 
Lokalna samouprava, pokrajina, pristojnosti, pokrajinski svet, predsednik pokrajine, mladinski sveti, javni 
interes, mladinski sektor. 
 
 
Uporabljene kratice 
 
Ustava RS - Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – 

UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 
75/16 – UZ70a). 

ZJIMS - Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju /ZJIMS/ (Uradni list RS, št. 
42/10, 21/18-ZNOrg). 

ZMS - Zakon o mladinskih svetih /ZMS/ (Uradni list RS, št. 42/10, 21/18-ZNOrg). 
 
 
Viri 
 
Ustava in zakoni 
 
Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a). 

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju /ZJIMS/ (Uradni list RS, št. 42/10, 21/18-ZNOrg) 
Zakon o mladinskih svetih /ZMS/ (Uradni list RS, št. 42/10, 21/18-ZNOrg). 
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