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ZAKLJUČNO POROČILO
O IZVAJANJU STRATEGIJE ZA MLADE V OBČINI AJDOVŠČINA 2013 - 2018

1.
Občinski svet Občine Ajdovščina sprejme Zaključno poročilo o izvajanju Strategije za mlade v Občini Ajdovščina
2013 -2018 in ugotavlja, da se je večina ukrepov izvajala v skladu terminskim načrtom.

ŽUPAN
Tadej BOČANIN, l.r.
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V OBČINI AJDOVŠČINA
2013–2018

ZAKLJUČNO POROČILO O IZVAJANJU STRATEGIJE

1. UVOD
Občinski svet Občine Ajdovščina je 31. 1. 2013 potrdil Strategijo za mlade v Občini Ajdovščina 2013-2018 (v
nadaljevanju: Strategija). Za uresničevanje Strategije je bila odgovorna Občina Ajdovščina, ki je v ta namen
sprejemala letne izvedbene načrte v skladu s postavljenim terminskim planom in usklajene s sredstvi
zagotovljenimi v proračunu občine. Ob predložitvi zaključnega računa občine so bila občinskemu svetu
predložena letna poročilo o izvajanju Strategije, z ovrednotenimi rezultati o njenem izvajanju v preteklem letu.
Sprejeta strategija predvideva, da se po izteku obdobja veljavnosti pripravi zaključno poročilo, katerega
obravnava občinski svet in se do njega opredeli.

2. TERMINSKI NAČRT IZVAJANJA UKREPOV STRATEGIJE ZA MLADE S POROČILOM O IZVAJANJU UKREPOV
2013-2018
V tabeli je prikazan terminski načrt izvajanja ukrepov, ki sledijo zagotavljanju strateških ciljev strategije ter
poročilo o izvajanju.
Področje: Izobraževanje
Podpodročje: Neformalno izobraževanje in usposabljanje
Strateški cilj 1: okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih
načrt izvajanja
2014 2015 2016 2017

Oznaka
1.a.1

Ukrep
2013
2018
sofinanciranje programov neformalnega
x
x
x
x
x
x
izobraževanja
V celotnem obdobju se je ukrep izvajal. Izvajalci programov so bili Ljudska univerza Ajdovščina, Razvojna
agencija ROD, Zavod za šport – MKC Hiša mladih Ajdovščina in tudi Mladinski svet Ajdovščina. Programe
neformalnega izobraževanja so izvajale tudi mladinske organizacije in organizacije za mlade (taborniki,
skavti, društva prijateljev mladine in drugi). V letu 2014 je bil v skladu s postavljenim kazalnikom
spremenjen Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj v OA. V
pravilniku je posebej predvideno sofinanciranje programov neformalnega izobraževanja.
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Oznaka
1.a.2

Ukrep
sofinanciranje dodatnega izobraževanja mladih

2013

načrt izvajanja
2014 2015 2016 2017
x

x

x

x

2018
x

V letu 2014 je občina pristopila k sofinanciranju Podjetniških delavnic (Šole podjetništva), ki jih je organiziral
Mladinski svet Ajdovščina. V letu 2014 je bilo v program vključenih 20 udeležencev, v letu 2015 pa 7
udeležencev. V letu 2015 se je poleg Šole podjetništva, skozi večji del leta izvajal program Moja karieramoja izbira, ki ga je občina sofinancirala Ljudski univerzi Ajdovščina. V letu 2016 je zanimanje za šolo
podjetništva upadlo, zato je v letih 2017 -2018 Ljudska univerza nadaljevala s programom Karierno
svetovanje in delavnice za mlade.
načrt izvajanja
Ukrep
2013 2014 2015 2016 2017 2018
zagotovitev opravljanja praks in pripravništev
x
x
x
x
x
x
mladih v občinski upravi in javnih zavodih
Javni zavodi so letih 2013-2018 mladim omogočali opravljanje pripravništva. Gibanje števila pripravništev
je bilo od 13 pripravništev letno, pa do 45 v letu 2013. Opravljanje obvezne prakse, ki jo zahtevajo učni
programi je bila omogočena večjemu številu mladih, v letu 2017 je prakso v javnih zavodih/občini, opravilo
več kot 270 dijakov/študentov (večji del predstavljajo dijaki programa predšolske vzgoje).
V letu 2017 je občina pristopila k spodbujanju in financiranju počitniškega dela. V programe je bilo
vključenih 63 mladih. Za 45 dijakov/študentov je zagotovila sredstva občina (projekt počitniško delo ter
drugi občinski viri) za 18 pa javni zavodi sami.
V letu 2018 je počitniško delo v javnih zavodih, ksd-ju in občinski upravi OA, opravljalo 120
dijakov/študentov. Iz občinskega proračuna namensko za sofinanciranje počitniškega dela je bilo
namenjenih 31.679 €, za 39 udeležencev.
Oznaka
1.b

Področje: Izobraževanje
Podpodročje: Formalno izobraževanje
Strateški cilj 2: spodbuditev formalnega izobraževanja mladih
načrt izvajanja
Ukrep
2013 2014 2015 2016 2017 2018
podeljevanje občinskih štipendij za nadarjene
dijake in študente ter dijake in študente
x
x
X
x
x
x
lokalno deficitarnih poklicev
Do vključno leta 2017 je občina zagotavljala štipendiranje študentom Univerze v Novi Gorici za program
Fizika na Fakulteti za aplikativno naravoslovje (v prvih dveh letih so bile podeljene dve oz. tri štipendije, od
leta 2015 dalje pa ena štipendija). V letu 2014 je bil sprejet Pravilnik o štipendiranju ter nagradah za izjemne
dosežke in uspehe dijakov in študentov. Prvi razpis je bil izveden v septembru 2015, na katerem je bilo
podeljenih 10 občinskih štipendij ter 2 štipendiji za lokalno pomembne/deficitarne poklice (logoped,
zdravnik družinske medicine-sledil odstop od vloge). V naslednjih letih je bilo podeljenih po 10 občinskih
štipendij. Štipendije za lokalno pomembne/deficitarne poklice pa so bile podeljene: v letu 2016 dve
štipendiji (inženirja strojništva) v letu 2017 ena štipendija (elektrotehnik), v letu 2018 ena štipendija
(logoped). En prejemnik štipendije - inženir strojništva se je oktobra 2018 zaposlil v deficitarnem poklicu.
Oznaka
2.a

načrt izvajanja
Ukrep
2013 2014 2015 2016 2017 2018
podeljevanje nagrad učencem, dijakom in
x
x
X
x
x
x
študentom za izjemne dosežke
V letu 2013, 2014 je bila podeljena po ena nagrada v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih
in otroških programov/projektov. V letu 2014 je bil sprejet nov pravilnik, ki je tudi na novo določil pogoje in
kriterije v skladu s sprejeto strategijo. Na prvem razpisu 2015 je bilo podeljenih 5 nagrad, 2016 – 5 nagrad,
2017- 3 nagrade, 2018 – 4 nagrade. V letu 2018 je bil pravilnik spremenjen in sicer spremenili so se kriteriji
za dodelitev nagrade za izjemen dosežek/uspeh na kulturno umetniškem področju.
Oznaka
2.b
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Oznaka
2.c

Ukrep
sofinanciranje regijske štipendijske sheme

2013
x

načrt izvajanja
2014 2015 2016 2017
x

X

x

x

2018
X

V letu 2013 sta bili podeljeni 2 štipendiji, izplačevale pa so še štipendije iz preteklih razpisov. V letih 2014,
2015 je občina zagotavljala le sredstva za prejete štipendije iz razpisov preteklih let, ker zaradi nastalih
sprememb v sistemu štipendiranja regijske štipendijske sheme, občina ne nastopa več kot finančni partner,
temveč le kot promotor ukrepa, enako velja za leti 2017,2018.
Področje: Zaposlovanje
Strateški cilj 3: izboljšanje pogojev za vstop mladih na trg dela
Strateški cilj 3.1: spodbujanje zaposlovanja mladih
načrt izvajanja
2014 2015 2016 2017

Oznaka
3.1.a

Ukrep
2013
2018
posebna obravnava mladih v vseh ukrepih
občine na področju zaposlovanja: družbena
skupina mladih med 15 in 29 let je neposredna
x
x
X
x
x
x
koristnica vsakega posameznega ukrepa v
najmanj 25 % obsegu ukrepa
Občina, javni zavodi ter javno podjetje so letno zaposlili od 61-137 oseb letno, večina zaposlitev je bila
namenjena nadomeščanju (porodniške, bolniške odsotnosti), nekatere zaposlitve so bile tudi krajše od
enega leta. V vseh letih je bilo v zaposlitev vključeno več kot 25 % mladih. V programe javnih del se je
vključilo manjše število mladih, saj je potrebno pri programih javnih del upoštevati pogoje, ki jih za namen
zmanjševanja brezposelnosti predvidi zavod za zaposlovanje.
V letu 2018 je občina zagotovila sredstva za sofinanciranje zaposlitev (4 urna zaposlitev) v nevladnih
organizacijah z namenom spodbujanja zaposlovanja brezposelnih oseb. Na javnem razpisu so bila uspešne
štiri organizacije, ki izvajajo programe/projekte za mlade, zaposlila se je ena oseba v starosti do 29 let.
načrt izvajanja
Ukrep
2013 2014 2015 2016 2017 2018
pospeševanje aktivnega svetovanja mladim pri
x
x
X
x
x
x
iskanju zaposlitve ter karierni orientaciji
V vseh letih je aktivno vlogo svetovanja mladim izvajala Ljudska univerza, s svojimi programi se je
vključevala tudi Razvojna agencija ROD, Mladinski svet Ajdovščina, Mladinski kulturnih center Ajdovščina –
Hiša mladih in Inštitut za mladinsko politiko.
Občina je v letu 2017 Ljudski univerzi Ajdovščina zaupala organizacijo prve Incastre – dneva ajdovske
industrije in podjetništva. Na dvodnevnem dogodku so se predstavila ajdovska podjetja. Prvi dan je bil
namenjen osnovnošolcem in dijakom. Zanje so bili organizirani vodeni ogledi in predstavitev dejavnosti
posamezni podjetij in poklicev, kar lahko vpliva na njihovo odločitev o nadaljnjem šolanju. Glede na
uspešnost dogodka se je Incastra izvedla tudi v letu 2018.
Mladinski svet Ajdovščina je v letu 2013 pričel s Podjetniškimi delavnicami ter opremil mlade z znanjem,
potrebami za uspešno uresničitev svoje podjetniške ideje ( 2013 – 11 udeležencev, 2014 - 20 udeležencev).
Z delavnicami je nadaljeval tudi v letu 2015, vendar je bilo interesa med mladim manj. ROD je na osnovnih
in srednji šolah izvajal Tehniške dneve (tema: podjetništvo).
MKC – Hiša mladih Ajdovščina je za namen karierne orientacije mladih vsako leto izvedel Zaposlitveni
bazar. Namenjen je bil predvsem osnovnošolcem, v manjšem obsegu pa tudi srednješolcem. Na bazarju so
bili predstavljeni srednješolski programi iz občine in regije ter uspešna lokalna podjetja.
Inštitut za mladinsko politiko je v partnerstvu z Občino Ajdovščina ter številnimi partnerji vodil projekt
Lokalno partnerstvo, za povečanje zaposlovanja na lokalnem trgu dela, ki se je začel konec leta 2016 in se
je nadaljeval tudi v letih 2017 in 2018.
Oznaka
3.1.b
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Področje: Zaposlovanje
Strateški cilj 3: izboljšanje pogojev za vstop mladih na trg dela
Strateški cilj 3.2: razvoj podjetništva in podjetnosti mladih
načrt izvajanja
Ukrep
2013 2014 2015 2016 2017 2018
vzpostavitev mladinskega podjetniškega
x
x
x
x
inkubatorja
V okviru strateškega cilja izboljšanja pogojev za vstop mladih na trg dela, razvoj podjetništva in podjetnosti
mladih je vzpostavljen mladinsko podjetniški inkubator. V letu 2013 je bila izdelana idejna rešitev za
mladinski podjetniški inkubator, ki naj bi se ga umestilo v prosti del pritličja in prvo nadstropje objekta na
Vipavski cesti 11a, v Ajdovščini. Zaradi umeščanja drugih vsebin v objekt stare hiše mladih, se je za
podjetniški inkubator predvidevalo iskanje nadomestnih prostorov. V letih 2015, 2016 in 2017 je Mladinski
kulturni center Hiša mladih v sodelovanju z Razvojno agencijo ROD organiziral coworking prostor Džob. V
letu 2018 se je pokazal zelo velik interes uporabe tega prostora, zasedenost je bila 100% . Izvedenih je bilo
tudi nekaj predavaj s področja samozaposlovanja in start- up-ov.
Oznaka
3.2.a

načrt izvajanja
Ukrep
2013 2014 2015 2016 2017 2018
izvajanje izobraževalnih in svetovalnih
x
x
x
x
x
x
programov za podjetništvo mladih
Programe so izvajali Razvojna agencija ROD (projekt VEM, obveščanje mladih o aktualnih razpisih s
področja podjetništva, podjetniški krožki na osnovnih šolah), MKC - Hiša mladih Ajdovščina (posamezne
delavnice na srednji šoli). Mladinski svet Ajdovščina je v letih 2013 - 2015 izvajal Šolo podjetništva, v
naslednjih letih so bile izvedene le posamezne vsebine usposabljanja in spodbujanja podjetništva med
mladimi.
Oznaka
3.2.b

načrt izvajanja
Ukrep
2013 2014 2015 2016 2017 2018
povezovanje mladih brezposelnih in uspešnih
x
x
x
x
x
mladih podjetnikov
Mladinski svet Ajdovščina je v okviru Šole podjetništva udeležence povezal tudi z lokalnimi podjetij. V letu
2017 in 2018 je bil izveden projekt InCastra - dan ajdovske industrije in gospodarstva, katerega namen je
predstaviti in promovirati ajdovska podjetja in gospodarstvo.
Ena od glavnih aktivnosti projekta Lokalno partnerstvo, ki ga je vodil Inštitut za mladinsko politiko je bil tudi
usposabljanje mladih, v okviru katerega so mladi pridobili potrebna znanja in na koncu tudi praktične
izkušnje pri mladinskih organizacijah ter potencialnih delodajalcih.
Oznaka
3.2.c

Področje: Stanovanjske razmere mladih
Strateški cilj 4: povečanje dostopnosti stanovanj za mlade
načrt izvajanja
Ukrep
2013 2014 2015 2016 2017 2018
subvencioniranje obrestne mere za
x
x
x
x
x
x
stanovanjske kredite mladih
Občina je v celotnem obdobju namenjala sredstva za subvencioniranje obrestne mere za stanovanjske
kredite mladih: 2013 - 4 prejemniki , 2014 - 3 prejemniki, 2015 - 7 prejemnikov, 2016 - 4 prejemniki. Mladi
so prejeli tudi višji znesek subvencije. S sprejetjem novega Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za
najete stanovanjske kredite v letu 2017 se je število mladih, ki so prejeli subvencijo povečalo (mladi so svoj
sklop). Za mlade se po tem pravilniku štejejo osebe, ki v letu razpisa dopolnijo 34 let (do leta 2017 29 let).
Na javnem razpisu 2017 je bilo mladim odobrenih 18 subvencij, izplačanih pa 16 (2 sta se subvenciji
odpovedala). Skupna višina izplačanih subvencij za mlade je bila v letu 2017 63.330,64 €. Na javnem razpisu
2018 je bilo mladim odobrenih 11 subvencij, izplačanih pa 10 subvencij (1 prejemnik ni izkoristil prejete
subvencije). Skupna višina izplačanih subvencij za mlade je v letu 2018 znašala 59.597,90 €.
Oznaka
4.a
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načrt izvajanja
2014 2015 2016 2017

Oznaka
4.b

Ukrep
2013
2018
subvencioniranje najemnin mladih v tržnih
x
x
x
x
x
x
najemniških stanovanjih
Subvencije občina izplačuje na podlagi Stanovanjskega zakona in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (ZUPJS). Mladim ZUPJS pri subvencioniranju najemnin v tržnih stanovanjih ne daje prednosti
(kriterij: upravičenost do neprofitnega stanovanja in dohodkovni cenzus). Število subvencij v posameznem
letu: 2013 – 2 upravičenca, 2014 – 2 upravičenca, 2015 – 6 upravičencev, 2016 – 3 upravičenci, 2017 – 2
upravičenca. V letu 2018 je Občina Ajdovščina zagotavljala subvencijo tržne najemnine za 2 mlada
upravičenca do 29 let in 3 upravičencem do 34 let.

Oznaka
4.c

Ukrep
priprava analize za preučitev možnosti
vzpostavitve stanovanjskih kooperativ v občini

2013

2014

načrt izvajanja
2015 2016 2017

2018

x

Mladinski svet Ajdovščina je v letu 2015 proučeval konkretne možnosti vzpostavitve stanovanjskih
kooperativ v Ajdovščini in iskanjem ljudi, ki bi bili pripravljeni v taki kooperativi živeti. Aktivno je sodeloval
z različnimi institucijami, Mrežo za in Inštitutom za politike prostora, ki se v Sloveniji ukvarjajo s
stanovanjsko politiko ter urejanjem prostora. Sodeloval pa je tudi s stanovanjsko zadrugo Zadrugator, ki se
intenzivno zavzema za dostojna in dostopna stanovanja za vse. MSA si želi dobre prakse iz Slovenije in tujine
prenesti v Ajdovščino. Prizadeva si za vzpostavitev skupine, ki bo stanovanjsko kooperativo spravila do
realizacije in v njej naposled tudi živela. Ugotavlja pa se, da okolje in ljudje niso še pripravljeni na
stanovanjske zadruge, v pravem pomenu besede, zato je potrebnega še veliko dela in truda, da bi se
predvsem miselnost ljudi spremenila v smeri, da so stanovanjske kooperative odlična priložnost za rešitev
stanovanjskega problema določene skupine ljudi.
načrt izvajanja
Ukrep
2013 2014 2015 2016 2017 2018
pomoč pri zagotavljanju stanovanjskih pogojev
2017 2018
za mlade
Ukrep, ki ga sprejeta strategija ni predvidevala je namenjen zagotavljanju finančnih spodbud za gradnjo
ter zagotavljanju stanovanjskega fonda za mlade. Sprejet je bil odlok, ki določa merila in pogoje za dodelitev
subvencije pri obračunu komunalnega prispevka mladim in mladim družinam (starost do 34 let). Ukrep se
je izvajal v letih 2017 in 2018, podeljenih je bilo 19 subvencij letno, v skupni višini 59.983,95 €.
Predvideno je tudi sprejetje pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj za mlade. Občinska
uprava je pripravila osnutek pravilnika, ker pa fond teh stanovanj ni bil zagotovljen, se ni
pristopilo k postopku sprejemanja pravilnika.
V letu 2017 je občina objavila namero za najem in obnovo privatnih stanovanj, ki bi jih namenila mladim
in mladim družinam. Odziv lastnikov privatnih stanovanj je bil skromen. Sprejet je en dogovor, vendar
stanovanje še ni prenovljeno in primerno za oddajo.
Oznaka
4.č

Področje: Mobilnost
Strateški cilj 5: izboljšanje pogojev za mobilnost mladih
Strateški cilj 5.1: izboljšanje pogojev za lokalno mobilnost
načrt izvajanja
Ukrep
2013 2014 2015 2016 2017 2018
spodbujanje organizacije prevoza za mlade s
strani organizatorja prireditve, sofinancirane iz
x
x
x
x
x
občinskega proračuna
V javnem razpisu za sofinanciranje prireditev je bilo dano priporočilo organizatorjem, da poskrbijo za
organiziran prevoz na prireditev, žal pa organizatorji tega v okviru prireditev niso omogočali.
Oznaka
5.1.a
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Področje: Mobilnost
Strateški cilj 5: izboljšanje pogojev za mobilnost mladih
Strateški cilj 5.2: okrepitev mednarodne mobilnosti mladih
načrt izvajanja
Ukrep
2013 2014 2015 2016 2017 2018
sofinanciranje mednarodne mobilnosti mladih
x
x
x
x
x
od 15 do 25 let
Za namen sofinanciranja mednarodne mobilnosti mladih je bil spremenjen Pravilnik o sofinanciranju
mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj. V pravilniku je posebej predvideno
sofinanciranje mednarodne mobilnosti mladih. Ukrep je bil vključen v javni razpis, vendar ni bil koriščen.
Oznaka
5.2.a

Področje: Prosti čas, šport in družbenokulturne dejavnosti
Podpodročje: Prosti čas in družbenokulturne dejavnosti
Strateški cilj 6: povečanje številčnosti prostočasnih in družbenokulturnih dejavnosti
načrt izvajanja
Oznaka Ukrep
2013 2014 2015 2016 2017 2018
6.a
izvedba javnega razpisa za sofinanciranje
x
x
x
x
x
x
prireditve Ajdovščina v maju
Občina je vsako leto objavila javni razpis za sofinanciranje prireditve Ajdovščina v maju. V letu 2013
prijavitelj ni izpolnjeval pogojev. V naslednjih letih je bil razpis uspešen, prireditev je bila izvedena kot
dvodnevna, namenjena različnim ciljnim skupinam.
Področje: Prosti čas, šport in družbenokulturne dejavnosti
Podpodročje: Prosti čas in družbenokulturne dejavnosti
Strateški cilj 7: izboljšanje infrastrukturnih pogojev za prostočasne in družbenokulturne dejavnosti
načrt izvajanja
Oznaka Ukrep
2013 2014 2015 2016 2017 2018
7.a
ureditev letnega kina
x
V letu 2015 je bila izvedena nabava potrebne opreme za ureditev letnega kina. Nabavljena sta projektor in
samostoječe projekcijsko platno dimenzije 600 * 450 cm z ogrodjem front. V letu 2016 je MKC - Hiša mladih
Ajdovščina nabavil mikrofonsko opremo, mešalno mizo in monitorje.
načrt izvajanja
Ukrep
2013 2014 2015 2016 2017 2018
zagotavljanje prostorov za potrebe vaj
x
x
x
x
x
x
glasbenih skupin
Prostori se zagotavljajo v bivši vojašnici Srečka Kosovela. Prostori so bili v letih 2013 – 2018 tudi delno
adaptirani. Skupno število uporabnikov je v letih naraslo (uporabniki tako glasbene skupine in drugi kulturni
ustvarjalci, športna društva, v pritličju ima prostore Karitas Vipavske dekanije). Uporabniki za prostore ne
plačujejo najemnine, temveč le stroške povezane z električno energijo.
Oznaka
7.b

Področje: Prosti čas, šport in družbenokulturne dejavnosti
Podpodročje: Šport
Strateški cilj 8: izboljšanje pogojev za rekreacijo mladih v zimskem času
načrt izvajanja
Ukrep
2013 2014 2015 2016 2017 2018
zagotavljanje možnosti uporabe pokrite
x
x
x
x
x
x
športne infrastrukture za mlade
Občina Ajdovščina v okviru letnega programa športa večji del sredstev namenja športu mladih (v
predšolskem, šolskem in kasnejšem obdobju). Sredstva se namenjajo za kritje stroškov strokovnega kadra,
del sredstev pa je namenjeno kritju stroškov športnih površin, objektov (notranje in zunanje športne
površine) za izvedbo prostočasnih dejavnosti in tekmovalnega športa mladih.
Oznaka
8.a
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Področje: Mladinsko organiziranje
Strateški cilj 9: izboljšanje pogojev za delovanje organizacij v mladinskem sektorju
načrt izvajanja
Oznaka Ukrep
2013 2014 2015 2016 2017
9.a
sofinanciranje delovanja mladinskega centra
x
x
x
x
x

2018
x

V okviru Zavoda za šport deluje Notranja organizacijska enota Mladinski kulturni center Hiša mladih
Ajdovščina. MKC Hiša mladih je bil ustanovljen z namenom spodbujanju participacije mladih, njihovega
aktivnega preživljanja prostega časa, spodbujanja neformalnega učenja in vključevanje v druge obšolske
dejavnosti, omogočanje aktivnega državljanstva ter integracije mladih skozi boljše poznavanje položaja in
vloge mladih v družbi. Za delovanje so bila v letu 2013 namenjena sredstva v skupni višini 97.102 €, 2014 95.412,72 €, 2015 – 86.542,70 €, 2016 - 88.929,03 €, 2017 – 96.339,60 €, 2018-135.218,14 €. MKC Hiša
mladih izvaja številne projekte kot so: Dedek Mraz, Miklavževanje, Pustovanje, Maturantska četvorka,
Festival Klementina, galerija Hiša mladih, Bit&Bit Vipavski Križ, Festival hiša mladih, Zaposlitveni bazar,
izobraževalni dogodki, glasbeni nastopi in stand up večeri.

Oznaka
9.b

Ukrep
sofinanciranje delovanja mladinskega sveta

2013

2014

x

x

načrt izvajanja
2015 2016 2017
x

x

x

2018
x

Občina Ajdovščina je v letih 2013 - 2018 zagotavljala redno sofinanciranje delovanja Mladinskega sveta
Ajdovščina (2013 – 6.172 €, 2014 - 8.500 €, 2015- 19.350 €, 2016 -19.500 €, 2017 – 19.500 €, 2018 – 19.500
€). Sredstva se zagotavlja za osnovno delovanje, zastopanje interesov mladih in mladinskih organizacij v
občini-dialog z lokalnimi odločevalci, razvoj mladinskih politik in aktivacijo in participacijo mladih. Namen
MSA je spodbujanje aktivne participacije mladih, spodbujanje neformalnega učenja, omogočanju aktivnega
državljanstva mladih, integracija mladih skozi boljše poznavanje položaja in vloge mladih v družbi ter
zastopanju interesov mladih in mladinskih struktur v občini.

Oznaka
9.c

Ukrep
sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij

2013

2014

x

x

načrt izvajanja
2015 2016 2017
x

x

x

2018
x

Občina je v vsakoletnem proračunu zagotovila sredstva za sofinanciranje otroških in mladinskih programov
in projektov, ki jih izvajajo mladinske organizacije ter organizacije za mlade. Sredstva so bila razdeljena na
podlagi javnega razpisa skladno z merili v letu 2009 sprejetega Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in
otroških programov in projektov ter letovanj in spremembami sprejetimi v začetku leta 2014. Sredstva, ki
so jih izvajalci programov/projektov prejeli so: 2013 - 18.500 €, 2014 - 17.945 €, 2015 - 20.614,06 €, 2016 24.345,46 €, 2017 - 24.093,81 €, 2018 24.932,36 €. Poraba sredstev je nekoliko nižja od planiranih
sredstev, zaradi manjšega odstopanja v izvedbi programov/projektov glede na prvotni plan izvajalcev.

Oznaka
9.č

Ukrep
sofinanciranje programov letovanj

2013
x

načrt izvajanja
2014 2015 2016 2017
x

x

x

x

2018
x

Sofinanciranje letovanj otrok in mladine je potekalo na podlagi izvedenega javnega razpisa v skladu z merili
iz Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj in njegovimi
spremembami sprejetimi v letu 2014. Sredstva, ki si jih izvajalci prejeli za sofinanciranje programov
letovanj: 2013 - 19.065 €, 2014 - 18.493 €, 2015 - 18.452,65 €, 2016 - 18.476,06 €, 2017 - 16.870,70 €, 2018
- 18.488,30 € (prikazana so sredstva, ki so bila društvom nakazana in so nekoliko nižja od planiranih
sredstev, zaradi manjšega obsega realizacije letovanj).
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načrt izvajanja
2014 2015 2016 2017

Oznaka
9.d

Ukrep
2013
2018
zagotovitev kombiniranega vozila za uporabo s
x
x
strani mladinskih organizacij
Na prehodu iz leta 2017/2018 se je zagotovilo kombinirano vozilo Mladinsko kulturnemu centru – Hiša
mladih Ajdovščina. V letu 2018 je bilo sklenjenih 25 pogodb za dnevno uporabo kombija in 3 pogodbe za
več dnevni najem kombija.
Področje: Informiranje
Strateški cilj 10: vzpostavitev sistema celovitega informiranja mladih v občini
načrt izvajanja
Oznaka Ukrep
2013 2014 2015 2016 2017 2018
10.a
vzpostavitev in delovanje lokalnega
x
x
x
x
x
x
mladinskega informativnega servisa
V letu 2013 je MSA vzpostavil spletno stran namenjeno informiranju mladih. Vzpostavljena je spletna stran
za mlade (lokalni mladinski informativni servis), za katerega skrbi Mladinski svet Ajdovščina. Dostopen je
na spletni strani winfo.si, kjer lahko mladi dobijo vse informacije, ki se tičejo mladih z različnih področij:
izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjska politika, informacije pomembne za mlade družine, zdravje,
socialna varnost, prosti čas. Na novice informatorja se lahko mladi naročijo prek spletne strani in tako
enkrat tedensko na svoj elektronski naslov prejmejo vse aktualne informacije z omenjenih področij.
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OBRAZLOŽITEV
1. Pravni temelj
Priprava Strategije za mlade temelji na Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št.
42/2010 in 21/18 ZNorg), ki določa, da so za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na lokalni
ravni pristojni organi samoupravne lokalne skupnosti. 27. člen navedenega zakona določa, da samoupravna
lokalna skupnost 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 ter izvaja druge ukrepe.
2. Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve
Z letom 2018 se izteklo obdobje veljavnosti Strategije za mlade, ki jo je sprejel občinski svet za obdobje 20132018. Strategija je predvidevala, da se letno občinskemu svetu predloži delno poročilo o njenem izvajanju, po
izteku veljavnosti pa zaključno poročilo. Zaključno poročilo povzema izvajanje ukrepov v celotnem obdobju
veljavnosti, v skladu s postavljenim terminskim načrtov. Iz poročila izhaja, da se je večina ukrepov izvajala zelo
uspešno, nekateri ukrepi pa so bili tudi dodani v letne izvedbene načrte. Gre za ukrepe:
- financiranje počitniškega dela za dijake in študente
- pomoč pri zagotavljanju stanovanjskih pogojev za mlade (višje subvencioniranje stanovanjskih
kreditov za mlade in mlade družine in podaljšana pravica iz 29. let na 34 let, subvencije komunalnega
prispevka za mlade in mlade družine, pridobivanje privatnih stanovanj za mlade in mlade družine),
- sofinanciranje zaposlitev v nevladnih organizacijah.
Slabše pa so se izvajali ukrepi na področju mobilnosti mladih. Kljub sprejetju meril za sofinanciranje
mednarodne mobilnosti mladih znotraj Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov ter
letovanj se ta ukrep ni izvajal. Enako ugotavljamo za organiziranje prevoza za mlade na večje prireditve v
občini. Ukrep je bil umeščen v javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini, vendar pri organizatorjih
prireditve ni naletel na pozitiven odziv, zato se je v zadnjih razpisih preoblikoval v priporočilo.
V zadnjem obdobju veljavnosti strategije občine tudi niso nastopale več kot sofinancer regijske štipendijske
sheme. Na tem področju je občina sprejela tudi svoj pravilnik ter letno razpisala štipendije za dijake in študente
iz socialnih šibkih družin kot štipendije za deficitarne/lokalno pomembne poklice. En študent, inženir
strojništva se je v letu 2018 zaposlil v deficitarnem poklicu.
Občinskemu svetu predlagamo, da Zaključno poročilo obravnava in ga sprejme.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema Strategije
Za izvajanje strategija so se sredstva zagotavljala v obdobju 2013-2018, sprejetje zaključnega poročila nima
finančnih posledic.
Župan
Tadej BEOČANIN s.r.

POROČILO ODBORA:
Na 3. redni seji dne 27. 3. 2019 je Odbor za družbene zadeve obravnaval Zaključno poročilo o izvajanju
strategije za mlade 2013-2018 in sprejel mnenje, da je predlagano Zaključno poročilo o izvajanju strategije
za mlade 2013-2018 primerno, zato predlaga, da ga občinski svet sprejme.
Datum: 29.3.2019
PREDSEDNICA ODBORA ZA DRUŽBENE ZADEVE
Suzana Krašna, s.r.
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