Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in
Uradni list RS, št. 90/05)
RAZGLAŠAM
ODLOK
O URESNIČEVANJU INTERESOV MLADIH V MESTNI OBČINI KOPER

MESTNA OBČINA KOPER
ŽUPAN
Boris Popovič, l.r.

Številka: K0256-2/2004
Datum: 21. oktobra 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US,
45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – Odl. US, 9/96
– Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98,
59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00- Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01, 51/02, 108/03 – Odl. US in
72/05) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in
Uradni list RS, št. 90/05) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. oktobra 2005
sprejel
ODLOK
O URESNIČEVANJU INTERESOV MLADIH V MESTNI OBČINI KOPER
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Koper ureja položaj in delovanje mladih v občini, opredeljuje
mladinske aktivnosti in nosilce le-teh, določa način sodelovanja mladih pri sprejemanju
odločitev, ki so pomembne za delovanje in razvoj mladih ter obveznosti občine za uresničevanje
tega odloka.
2. člen
Cilj tega odloka je celovito urediti položaj mladih v Mestni občini Koper, opredeliti strategijo
razvoja mladih in izboljšati sodelovanje med formalnimi in neformalnimi oblikami združevanja
mladih v občini.
3. člen
Mladi so prebivalci Mestne občine Koper stari od 15 do 29 let.
Mladi so pri svojem udejstvovanju in delovanju enakopravni in samostojni, ne glede na družbeni
ali socialni položaj, spol, prepričanje ali katerokoli drugo okoliščino.
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MLADINSKE AKTIVNOSTI
4. člen
Mladinske aktivnosti so aktivnosti mladih in aktivnosti za mlade, ki se kažejo zlasti na
naslednjih področjih:
-

razvijanje samostojnega, aktivnega in kritičnega odnosa mladih do družbene
stvarnosti;
preprečevanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih;
izvajanje programov mladinskih centrov;
izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
spodbujanje prostovoljnega dela;
spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih;
spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa;
spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
zmanjševanje nasilja mladih in nad mladimi;
spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
informiranje mladih in zmanjševanje odliva intelektualnega potenciala iz Mestne
občine Koper;
sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;
spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih;
izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za delovanje in razvoj
mladih;
razvijanje interesnih oblik združevanja mladih;
vključevanje mladih v nacionalne in mednarodne projekte;
organiziranje prireditev večjega obsega, namenjene mladim.
5. člen

Mladinske aktivnosti se uresničujejo:
- z zagotavljanjem pogojev za izvajanje in razvoj mladinskih aktivnosti;
- z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje mladinskih programov v Mestni občini
Koper.
Izvajalci programov pridobivajo sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih
aktivnosti, ki ga objavi Mestna občina Koper vsako leto, v skladu z merili in kriteriji za
vrednotenje mladinskih aktivnosti v občini.
6. člen
Za dejavnosti na področju uresničevanja mladinskih aktivnosti se po tem odloku štejejo vse
aktivnosti, predvidene z letnim programom uresničevanja interesov mladih v Mestni občini
Koper in se izvajajo na nivoju neposrednih in posrednih proračunskih porabnikov.

2

III. NOSILCI MLADINSKIH AKTIVNOSTI
7. člen
Izvajalci mladinskih aktivnosti so mladi, organizirani v različnih društvih, neformalnih
skupinah, mladinski delavci/ke in ostali zainteresirani posamezniki/ce.

8. člen
Mladinski centri so spleti programskih vsebin, ki jih ustvarjajo in izvajajo nosilci/ke mladinskih
aktivnosti.
9. člen
Mladinski centri pridobivajo sredstva za svoje programe:
- na občinskih, državnih in mednarodnih javnih razpisih;
- od sponzorjev in donatorjev;
- z lastno dejavnostjo (članarine, vstopnine, prodaja…) in
- drugo.
IV. SODELOVANJE MLADIH PRI SPREJEMANJU ODLOČITEV
10. člen
Najpomembnejša funkcija mladinskega organiziranja je zastopanje interesov mladih na lokalni
ravni ter oblikovanje mnenj o zadevah, ki zadevajo mlade, obravnavanih v občinskih organih in
delovnih telesih.
Za uresničevanje interesov mladih se oblikuje petčlanska komisija za mladino v naslednji
sestavi:
a) trije predstavniki/ce nevladnega sektorja:
- 1 predstavnik/ca, ki ga/jo izvolijo neposredno mladi s stalnim ali začasnim
bivališčem v Mestni občini Koper in
- 2 predstavnika/ci, ki ju izberejo nevladne mladinske organizacije in tiste nevladne
organizacije, ki imajo med prioritetnimi usmeritvami delo na področju mladih v
Mestni občini Koper .
b) dva/dve predstavnika/ci lokalne skupnosti, ki ju imenuje občinski svet na predlog župana/je
Mestne občine Koper.
Predsednika/co in namestnika/co komisije izvolijo člani izmed sebe.
Mandat članov komisije traja tri leta.
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11. člen
Prvi postopek izbire po uveljavitvi tega odloka predstavnika/ce nevladnega sektorja izvede
Mladinski svet Mestne občine Koper. Način in postopek vseh nadaljnjih postopkov izbora
določi komisija za mladino.
12. člen
Na dan izvolitve predstavniki/ce nevladnega sektorja v komisiji za mladino ne smejo biti
starejši/še od 29 let.
13. člen
Komisija za mladino za svoje delovanje načeloma uporablja prostore Mestne občine Koper ali
prostore mladinskih centrov.
14. člen
Komisija za mladino opravlja naslednje naloge:
- pripravlja letne in srednjeročne načrte, ki temeljijo na potrebah mladih v občini ter
jih usklajuje z nacionalnimi programi;
- oblikuje smernice za dolgoročni razvoj mladinskih aktivnosti v MOK;
- obravnava mladinsko problematiko in pripravlja pobude za reševanje le-te;
- oblikuje mnenja o zadevah, obravnavanih v občinskih organih in delovnih telesih, ki
zadevajo mlade;
- pripravlja letni program uresničevanja interesov mladih v Mestni občini Koper (v
nadaljevanju: program) in spremlja njegovo izvajanje;
- sodeluje z občinsko upravo in drugimi formalno organiziranimi nevladnimi subjekti;
- s svojimi priporočili in stališči vzpodbuja sodelovanje vseh subjektov, ki izvajajo in
uresničujejo mladinske aktivnosti;
- sodelujejo z diplomanti Univerze na Primorskem;
- sodeluje pri pripravi meril in kriterijev za javni razpis za sofinanciranje mladinskih
aktivnosti;
- sodeluje pri pripravi meril in kriterijev za javni razpis za oddajo poslovnih
prostorov, ki so namenjeni delovanju mladinskih centrov;
- opravlja nadzor nad izvajanjem mladinskih aktivnosti v občini.
15. člen
Merila in kriterije za javni razpis za sofinanciranje mladinskih aktivnosti in za upravljanje s
prostori mladinskih centrov potrdi Župan/ja.
Župan/ja je dolžan/na obrazložiti svoje morebitno nestrinjanje s predlogi, ki jih pripravi komisija
za mladino.
16. člen
Program vsebuje:
- izhodišča, usmeritve ter cilje za razvoj mladinskih aktivnosti;
- vsebino in obseg mladinskih aktivnosti, ki se prednostno sofinancirajo iz javnih sredstev;
- načrt za oblikovanje mreže mladinskih centrov v Mestni občini Koper in pomembnejših
investicijskih vlaganj na področju mladinskih centrov;

4

-

pogoje, merila in normative za upravljanje s prostori za izvajanje programov mladinskih
centrov;
načrt povezovanja in sodelovanja z drugimi mladinskimi organizacijami na državni in
mednarodni ravni;
ukrepe za ohranjanje, povezovanje in razvoj mladinskega udejstvovanja v občini;
seznam in terminski plan večjih mladinskih prireditev v občini;
predlog vključevanja mladinskih aktivnosti v dogajanja na lokalni, državni in
mednarodni ravni;
izhodišča za promocijo občine;
druge prioritetne dejavnosti.

Za izvajanje programa se upoštevajo merila in normativi za vrednotenje mladinskih aktivnosti v
občini.
Program potrdi Župan/ja.
17. člen
Mestna občina Koper lahko za izvajanje vsebin dejavnosti mladinskih centrov zagotovi ustrezne
prostore, ki jih odda v upravljanje z javnim razpisom.
Z izbranim upravljavcem sklene pogodbo za določen čas, v kateri se natančno opredeli pogoje
delovanja in upravljanja z objektom oziroma prostorom.
18. člen
Upravljavec je dolžan skrbeti za tekoče vzdrževanje prostora, lastnica pa za investicijsko
vzdrževanje le-tega.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Komisija za mladino mora biti ustanovljena najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega
odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka: K0256-2/2004
Datum: 20. oktobra 2005

MESTNA OBČINA KOPER
ŽUPAN
Boris Popovič, l.r.
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