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(Zaključeno) POVPRAŠEVANJE - Dopolnitev 

- Pregled lokalnih strategij za mlade -  

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki pripravlja novo strategijo za 

mlade in potrebuje analitični pregled tovrstnih dokumentov ostalih občin. Na občine članice 

smo se obrnili s prošnjo po posredovanju lokalne strategije za mlade (preteke in veljavne) oz. 

povezave do objavljenih dokumentov.  

Zaradi razširitve nabora prejetih strategij smo zbiranje podaljšali do 15. 9. 2022. Dokumente, 

ki smo jih prejeli, navajamo v nadaljevanju:  

Občina Radlje ob Dravi 

Objavljena Strategija za mlade v Občini Radlje ob Dravi: 

http://www.radlje.si/strategija/3053/strategija-za-mlade-obcine-radlje-ob-dravi-2022-2026 

Občina Cerkno 

Povezava do Lokalnega programa za mlade Občine Cerkno (novejši in starejši): 

- http://www.cerkno.si/wp-content/uploads/2021/02/gradivo_22_seje_2021_tocka_8_1.pdf  

- http://www.cerkno.si/wp-

content/uploads/2015/10/obvestila_osnutek_lokalnega_programa_za_mlade.pdf  

Občina Idrija 

Strategijo najdete na povezavi: https://www.idrija.si/objava/69563 je dostopna strategija za 

mlade Občine Idrija 2022-2026  

Občina Črnomelj 

Občinska strategije za mlade: 

https://www.crnomelj.si/mma/Strategija_za_mlade_obc__ine_C__rnomelj_2022-2027_-

daljs__a_verzija_20_1_2022.pdf/2022020909243067/?m=1644395070 

Občina Hoče - Slivnica 

Strategija se nahaja tukaj: https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2022/08/lokalni-

program-za-mladino-za-obdobje-2017-2021.docx  

Občina Grosuplje  

Povezavo do strategije za mlade Občine Grosuplje z naslovom »Lokalni program za mladino 

Občine Grosuplje 2019-2023« najdete tukaj: 

http://www.radlje.si/strategija/3053/strategija-za-mlade-obcine-radlje-ob-dravi-2022-2026
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https://www.grosuplje.si/Files/TextContent/50/1581522620090_Lokalni%20program%20za%2

0mladino%20Ob%C4%8Dine%20Grosuplje%202019%20-%202023.pdf 

Občina Trbovlje 

Lokalni program za mlade v občini Trbovlje 2018-2023 lahko pogledate tukaj: 

https://www.trbovlje.si/DownloadFile?id=254864  

Mestna občina Kranj 

Na Mestni občini Kranj doslej niso imeli strategije mladih, so se pa lotili njene priprave. 

Trenutno je v fazi priprave, zato je še ne morejo posredovati. Tudi sami bi želeli prejeti vzorce 

strategij ostalih občin.  

Občina Šentjur 

Povezave do strategije mladinskega dela Občine Šentjur (pretekle in veljavne) najdete tukaj: 

- DownloadFile (sentjur.si) 

- DownloadFile (sentjur.si) 

Občina Sevnica 

Strategija za mlade v občini Sevnica 2019-2024 je dostopna na tej povezavi: 

https://www.obcina-sevnica.si/sl/o-obcini/strateski-dokumenti/ ali neposredno tukaj: 

https://www.obcina-sevnica.si/mma/strategija-za-mlade-v-obcini-sevnica-

20192024/2021010616095806/?m=1609945798 

Občina Radovljica 

Obe strategiji občine Radovljica najdete tukaj: 

https://www.radovljica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/112/Strate%C5%A1ki%20in%20progr

amski/2015/Strategija-za-mlade-ob%C4%8Dine-Radovljica.pdf 

https://www.radovljica.si/Files/TextContent/112/1655965503091_VI.%20priloga%201_Strategi

ja%20Radovljica_02.pdf 

OBČINA KOČEVJE 

posredujemo Lokalni program za mlade v Občini Kočevje je dostopen tukaj.  

OBČINA LJUTOMER 

Povezava do strategije za mlade v občini Ljutomer: https://www.obcinaljutomer.si/objave/177 

 

Pripravila: Barbara Horvat, sekretariat SOS 
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