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OBRAZLOŽITEV 
 

predloga Odloka o uresničevanju interesov mladih v Mestni občini Koper 
druga obravnava 

 
 
Odloka o uresničevanju interesov mladih v Mestni občini Koper je Občinski svet v prvi 
obravnavi obravnaval na svoji seji 14. julija in ga sprejel s pripombo, da mora predlagatelj pri 
pripravi odloka za drugo obravnavo pregledati vse podane pripombe in se o njih izreči.   
 
Pripombe na predlog odloka je podal Odbor za družbene dejavnosti. 
 
Predlagatelj je pri pripravi odloka za drugo obravnavo upošteval naslednje: 

- v celotnem  besedilu se uporablja dvospolna slovnična dikcija; 
- dva/dve predstavnika/ci lokalne skupnosti naj imenuje občinski svet na predlog 

župana/je (10. člen); 
- v 12. členu se zapiše, da na dan izvolitve predstavniki/ce nevladnega sektorja v 

komisiji za mladino ne smejo biti starejši/še od 29 let; 
- v 14. členu se v 9 alinei zapiše, da komisija za mladino sodeluje pri pripravi meril in 

kriterijev za javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v upravljanje za dejavnost 
mladinskih centrov. 

 
Predlagatelj ni upošteval pripombe podane na Odboru za družbene dejavnosti, naj  program 
obravnava in sprejme občinski svet, zaradi izvedbenih problemov. Program namreč mora biti 
tudi podlaga za vsakoletno sofinanciranje programov za mladino, ki se razpisujejo. 
 
Predlagatelj meni, da bo komisija s svojim programom lahko obveščala in seznanjala 
občinski svet kot del njenega sodelovanja z lokalno oblastjo. 
 
Pripombe na predlog odloka so podale tudi članice občinskega sveta (ga. Mojca Keva, ga. 
Breda Krašna in ga. Majda Šuligoj). Te pa so vsebinsko enake kot pripombe članov Odbora 
za družbene dejavnosti, zato jih je predlagatelj upošteval. 
  
Ga. Mojce Kleva, vodje Kluba članov SD, je ob obravnavi odloka postavila še dve vprašanji, 
in sicer: 

- ali je letni program, o katerem je govora v odloku že v pripravi in 
- katera merila in normative za vrednotenje programov mladinskih aktivnosti se 

upošteva. 
 



Skladno z odlokom bo letni program uresničevanja interesov mladih v MOK pripravila 
komisija za mladino na podlagi podanih programov vseh aktivnosti mladih in za mlade. 
 
Izdelana so merila in kriteriji (normativi) za vrednotenje programov za mladino, na podlagi 
katerih komisija za javni razpis za sofinanciranje programov za mladino, ki jo s sklepom 
imenuje župan, pripravi predlog  za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov za 
mladino. Ob uveljavitvi Odloka o uresničevanju mladih v MOK in konstituiranju komisije za 
mladino pa bo merila in kriterije za vrednotenje mladinskih aktivnosti pregledala komisija in 
podala svoje pripombe za dopolnitev ali spremembo le-teh. 
 
Predlagatelj predlaga Občinskemu svetu, da predlog Odloka o uresničevanju interesov mladih 
v Mestni občini Koper v predlaganem besedilu sprejme. 
 
 
 
           Pripravil                                     Župan 
Urad za družbene dejavnosti in razvoj         Boris Popovič 
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