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Izvedba projekta Strategija je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina te analize je izključno
odgovornost Mladinskega sveta Ajdovščina in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske
komisije.

KAZALO
UVOD....................................................................................................................................................... 4
UKREPI IN AKTIVNOSTI OBČINE NA PODROČJIH MLADINSKIH POLITIK ......................................... 5
A.

Izobraževanje mladih ................................................................................................................ 5

B.

Zaposlovanje mladih ................................................................................................................. 8

C.

Stanovanjska problematika mladih ......................................................................................... 14

D.

Mobilnost mladih ..................................................................................................................... 16

E.

Zdravje mladih ........................................................................................................................ 17

F.

Prosti čas in družbenokulturne dejavnosti mladih; mladinsko organiziranje in mladinsko delo 18

G.

Informiranje mladih ................................................................................................................. 21

H.

Participacija mladih ................................................................................................................. 22

UVOD
Pričujoča analiza predstavlja celovit pregled obstoječih mehanizmov in aktivnosti, ki se v občini
Ajdovščina izvajajo z namenom izboljšanja položaja mladih, vključevanja mladih v vse dimenzije
javnega življenja in zagotavljanja kakovostnega prehoda mladih iz otroštva v odraslost, hkrati pa
opredeljuje njihove prednosti in slabosti ter poskuša oceniti njihovo učinkovitost. Nastala je v okviru
projekta priprave lokalne strategije za mlade, ki ga v času od februarja do oktobra 2012 v sodelovanju z
Občino Ajdovščina vodi Mladinski svet Ajdovščina. Končni cilj projekta je sprejem novega pravnega akta
(tj. strategije) na ravni občine, ki bo za čas naslednjih petih let strukturirano vsebinsko in finančno
začrtal delovanje Občine na področju mladine.
Analiza je pri tem namenjena celoviti seznanitvi s podatki o ukrepih na področjih izobraževanja,
zaposlovanja, stanovanjske politike, mobilnosti, zdravja, prostega časa in družbenokulturnih dejavnosti,
mladinskega organiziranja in mladinskega dela, informiranja in participacije v procesih odločanja, ki jih v
Ajdovščini za družbeno skupino mladih že uresničuje občinska uprava. Na ta način bo analiza stanja na
področjih mladinskih politik služila kot eno izmed izhodišč za pripravo strategije za mlade v občini
Ajdovščina.
Analiza je bila v okviru Mladinskega sveta Ajdovščina in v sodelovanju z Občino Ajdovščina pripravljena
na podlagi obstoječih pravnih aktov ter prakse Občine v zadnjih dveh letih.

UKREPI IN AKTIVNOSTI OBČINE NA PODROČJIH MLADINSKIH POLITIK
Ukrepe in aktivnosti občine navajamo po naslednjih sklopih:
- izobraževanje mladih,
- zaposlovanje mladih,
- stanovanjska problematika mladih,
- mobilnost mladih,
- zdravje mladih,
- prosti čas in družbenokulturne dejavnosti mladih; mladinsko organiziranje in mladinsko delo,
- informiranje mladih in
- participacija mladih.
Podatki so z namenom čim večje preglednosti podani faktografsko.
A. Izobraževanje mladih
o formalna dimenzija: finančna podpora, infrastrukturna podpora, strokovna podpora
1. zagotovitev objekta v občinski lasti za uporabo s strani Fakultete za aplikativno naravoslovje
Univerze v Novi Gorici
Občina je stavbo podarila z namenom, da se v njej izvajajo programi tehnične in naravoslovne smeri.
2. predstavništvo Občine v svetu zavoda Srednja šola Veno Pilon
Posredni in neposredni učinki ukrepa so:
- neposreden prenos informacij s strani predstavnika lokalne skupnosti
- možnost sodelovanja občine pri sprejemanju odločitev sveta zavoda
Prispevek k izboljšanju položaja mladih se zagotavlja z možnostjo prenosa zaznanih potreb po
izobraževanju glede na potrebe trga delovne sile.
3. nagrade učencem, dijakom in študentom za izjemne dosežke
Občina na podlagi proračunske postavke /19024 Nagrade učencem, dijakom in študentom/ v okviru
Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj zagotavlja
in dodeljuje sredstva za nagrade učencem, dijakom in študentom za izjemne dosežke (sklop C Javnega
razpisa). V letu 2011 je občina za tovrstne nagrade zagotovila 1.200€, od česar je realizirala 1.080€.
Dodelilo se je 7 nagrad (en študent in šest osnovnošolcev), ena upravičenka do nagrade je odstopila od
pogodbe. Sredstva za leto 2012 in za leto 2013 so predvidena v enaki višini kot so bila planirana za leto
2011 (po 1.200 € na leto).
Občina nima predpisa, kjer bi bil ta ukrep posebej opredeljen. Kriteriji in merila se določijo v javnem
razpisu.
Občina ukrep izvaja z namenom nagrajevanja mladih, ki se dokažejo na določenem področju. Ključna
učinka ukrepa sta spodbujanje mladih in razbremenitev staršev. Po oceni občinske uprave je

učinkovitost ukrepa ustrezna vložku občine, razlog za nizko število koristnikov ukrepa v starosti od 15
do 29 let pa je mogoče identificirati v neprepoznavnosti ukrepa med to ciljno skupino.
4. štipendijska shema ROD
Razvojna agencija ROD je eden izmed partnerjev v projektu Štipendijska shema Goriške statistične
regije (RŠS). Cilj projekta je pomagati delodajalcem pridobivati ustrezne kadre in mlade usmerjati v
pridobivanje izobrazbe in znanj, ki jih gospodarstvo regije potrebuje.
Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh delov: sredstva Evropskega socialnega sklada (v višini 50 %
dodeljene kadrovske štipendije brez dodatkov delodajalca, vendar največ v višini 30 % minimalne plače,
skladno s 37. členom Zakona o štipendiranju); sredstev občin (v višini največ do 25 % dodeljene
kadrovske štipendije) ter sredstev delodajalcev (v višini od 25 % do 50 % dodeljene kadrovske
štipendije).
Razvojna agencija ROD v okviru projekta obvešča delodajalce, da imajo možnost podeliti kadrovske
štipendije, katere so sofinancirane s strani države (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije) in
občin (v tem primeru Občine Ajdovščina) ter obvešča dijake in študente o možnosti pridobitve štipendije.
Na območju Občine Ajdovščina je bilo od šol. leta 2008/2009 dalje podeljenih 25 štipendij, ki so tudi
delno sofinancirane iz občinskega proračuna.
o neformalna dimenzija: finančna podpora, infrastrukturna podpora
1. sofinanciranje dodatnega izobraževanja učencev, dijakov in študentov
Občina je v letu 2011 v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in
projektov ter letovanj sredstva pod postavko /19024 Nagrade učencem, dijakom in študentom/ poleg
nagradam za izjemne dosežke namenila tudi dodatnemu izobraževanju učencev, dijakov in študentov,
kar je v sklopu C Javnega razpisa opredelila pod skupnim imenom »enkratne denarne pomoči«.
Dodatno izobraževanje je v skladu z razpisom krajša oblika izobraževanja učenca, dijaka oziroma
študenta v letu 2011. Predvideno je bilo sofinanciranje dodatnega izobraževanja tistih učencev, dijakov
in študentov, katerih učni uspeh je bil v preteklem šolskem letu (2009/2010) odličen, študenti pa so
morali dosegati povprečje ocen 9 oziroma 10. V Javnem razpisu je občina za nagrade učencem,
dijakom in študentom za izjemne dosežke ter za dodatno izobraževanje učencev, dijakov in študentov
pod skupnim imenom »enkratne denarne pomoči« zagotovila 1.200€, od česar je realizirala 1.080€.
30% teh sredstev je bilo porabljenih za nagrade in 70% za dodatno izobraževanje. V letu 2011 se je v
okviru tega ukrepa sofinanciralo dodatno izobraževanje dvem mladim.
Občina je ukrep izvedla z namenom zagotovitve dodatnega izpopolnjevanja kot vrste nagrade za mlade,
ki so se dokazali na določenem področju. Ključna učinka ukrepa sta spodbujanje mladih in
razbremenitev staršev. Po oceni občinske uprave je učinkovitost ukrepa ustrezna vložku občine.
2. finančna podpora delovanju Ljudske univerze Ajdovščina, ki med drugim izvaja program
Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM
V letu 2011 je Občina za dejavnost Ljudske univerze Ajdovščina zagotovila 25.000€ in ta sredstva v
celoti realizirala. Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih se je na ta način s strani

Občine zagotovilo sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu občine, to je programe, ki niso ali
so le delno financirani iz drugih virov: svetovanje udeležencem izobraževanj, razvoj in izvedba
izobraževanj za brezposelne, računalništvo za starejše odrasle ter med drugim tudi za program PUM. V
letu 2011 se je Ljudski univerzi po dvanajstinah nakazovalo dotacije za sofinanciranje programov
splošnega izobraževanja in usposabljanja.
Sredstva za leto 2012 in za leto 2013 so predvidena v enaki višini (25.000€ na leto).
Program PUM sofinancirata MIZKŠ in ESS. Pridobljena sredstva Občine Ajdovščina za dejavnost
Ljudske univerza Ajdovščina so namenjena informiranju in svetovanju udeležencem izobraževanja
odraslih ter programom računalništva za starejše odrasle in brezposelne. Manjši del teh sredstev je
namenjen tudi za program PUM (do 10%). Po oceni Ljudske univerze Ajdovščina ta ukrep občine
dosega cca. 200 mladih letno.
3. infrastrukturna podpora notranji organizacijski enoti Zavoda za šport, Mladinskemu centru Hiša
mladih, v katerem deluje program PUM
Občina je zagotovila prostore za uporabo s strani Mladinskega centra Hiša mladih, ki je notranja
organizacijska enota Zavoda za šport. Izgradnja novega objekta je bila zaključena v maju 2011. V teh
prostorih med drugim deluje program PUM. Ljudska univerza Ajdovščina plačuje za program PUM
mesečno najemnino v znesku 316,84€. Poleg najemnine so z uporabo nastali še drugi stroški
(ogrevanje, elektrika, voda…) v višini 2.617,39 (do vključno 31.3.2012).
4. Lavričeva knjižnjica
Po podatkih Lavričeve knjižnice, je v knjižnjico včlanjenih 2.804 mladih med 15. in 29. letom starosti –
včlanjeni so v matično knjižnico v Ajdovščini, v oddelke v Vipavi, Podnanosu in Dobravljah ter v Potujoči
knjižnici. Glede na to, da je bilo konec leta 2011 v knjižnici 7.386 aktivnih članov (to so tisti, ki so obiskali
knjižnico vsaj enkrat v zadnjih dveh letih), govorimo o deležu navedene starostne skupine v višini 37,96
odstotka.
Članarina za uporabo knjižnice:
- do 18. leta so uporabniki oproščeni članarine
- po dopolnjenem 18. letu znaša članarina za tiste s statusom dijaka in študenta 7,00 eur
- če je uporabnik zaposlen (nima katerega od zgoraj navedenih statusov), znaša članarina 14.00
eur
- brezposelni so ob predložitvi potrdila o brezposelnosti oproščeni plačila članarine.

B. Zaposlovanje mladih
o krepitev kompetenčne opremljenosti mladih
1. pripravništva v občinski upravi
V letu 2011 občina ni zaposlovala pripravnikov, prav tako pa zaposlitev pripravnikov ne načrtuje v letih
2012 in 2013.
o spodbude za redno zaposlovanje
1. sofinanciranje javnih del v javnih zavodih
Občina v proračunu pod postavko /10002 Javna dela v javnih zavodih/ zagotavlja sredstva, namenjena
za plačilo plač in drugih stroškov iz dela za zaposlene iz programa javnih del, ki jih razpisuje Zavod za
zaposlovanje RS. Število zaposlenih skozi leta niha predvsem glede na sredstva, ki jih zagotavlja
država, pa tudi glede na izkazane potrebe javnih zavodov po javnih delavcih. Sredstva so porabljena le,
če izvajalci del sredstev pridobijo iz sredstev razpisov ZRSZ.
V letu 2011 je program javnih del preko razpisa Zavoda za zaposlovanje koristilo 5 izvajalcev: Lavričeva
knjižnica-Pomoč pri dodatni dejavnosti knjižnice, Goriški muzej-Pomoč v muzejih, galerijah, arhivih,
Zavod za šport - Pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov, VDC Nova GoricaPomoč in varstvo za invalide in delno Osnovna šola Dobravlje. Občina je v proračunu za leto 2011
sofinanciranju plač in drugih stroškov iz dela za zaposlene iz programa javnih del v javnih zavodih
namenila 37.028€ (sprejeti plan), od česar je realizirala 25.499,35€.
Višina predvidenih sredstev za sofinanciranje javnih del je za leto 2012 planirana okvirno 45.028€, glede
na prošnje za potrditev kandidiranja z javnimi deli na razpis ZRSZ (Lavričeva knjižnica: Pomoč pri
dodatni dejavnosti knjižnice - 6 mesecev, Goriški muzej: Pomoč v muzejih, galerijah, arhivih - 12
mesecev, Zavod za šport: Pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov – 12
mesecev, Pomoč pri izvajanju dodatnih opravil na področju športa – 3 mesece, Pomoč pri izvajanju
programov za mlade – 12 mesecev, VDC Nova Gorica: Pomoč in varstvo za invalide -12 mesecev, Dom
starejših občanov: Družabništvo in spremljanje – 12 mesecev, Ljudska univerza: Učna pomoč – 12
mesecev, OŠ Šturje:Učna pomoč – 10 mesecev.). V primerjavi z letom 2011 je višina sredstev večja,
zaradi večjega števila javnih del, delež občine bo v nekaterih primerih manjši - 35 %, vendar bo
realizacija odvisna od potrditve teh javnih del s strani ZRSZ.
Za leto 2013 je višina predvidenih sredstev za sofinanciranje javnih del planirana za enako število javnih
del, kot jih je bilo odobrenih v letu 2011 (37.028 €).
Občina ukrep izvaja na podlagi Zakona o urejanju trga dela in iz njega izhajajočega aktualnega
Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del. V predpisih so kot ena od ciljnih skupin, ki se
lahko vključi v programe javnih del, opredeljene osebe, mlajše od 30 let, ki so zadnjih šest mesecev
prijavljene na Zavodu kot brezposelne osebe in so prejemniki denarnega nadomestila (v nadaljevanju:
prejemniki DN) ali denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: prejemniki DSP); druga potencialna ciljna
skupina mladih so dolgotrajno brezposelne osebe, ki so več kot dve leti prijavljene v evidenci
brezposelnih oseb.

Po oceni občinske uprave so ključni učinki ukrepa naslednji:
- povečanje zaposlitvene možnosti,
- povečanje možnosti prehoda v zaposlitev,
- ohranitve možnosti prehoda v zaposlitev,
- ohranitev in razvoj delovne sposobnosti uporabnikov,
- zagotavljanje delovne aktivnosti in socialne vključenosti.
Iz podatkov ni razvidno, da so v javna dela vključene osebe mlajše od 30 let.
2. sofinanciranje javnih del v neprofitnih organizacijah
Občina v proračunu pod postavko /10003 Javna dela v neprofitnih organizacijah in ustanovah/
zagotavlja sredstva, namenjena za plačilo plač in drugih stroškov iz dela za zaposlene iz programa
javnih del, ki jih razpisuje Zavod za zaposlovanje RS. Število zaposlenih skozi leta niha predvsem glede
na sredstva, ki jih zagotavlja država, pa tudi glede na izkazane potrebe javnih zavodov, neprofitnih
organizacij in ustanov po javnih delavcih. Sredstva so porabljena le, če izvajalci del sredstev pridobijo iz
sredstev razpisov ZRSZ.
V letu 2011 so bili izvajalci javnih del s področja neprofitnih organizacij: Društvo invalidov Ajdovščina
Vipava - Socialno vključevanje posebej ranljivih oseb, Šent-slovensko združenje za duševno zdravje 2
javni deli - Pomoč v dnevnemu centru za odvisnike v Novi Gorici in eno javno delo za programe, ki jih
Šent izvaja v Ajdovščini. Občina je v proračunu za leto 2011 sofinanciranju plač in drugih stroškov iz
dela za zaposlene iz programa javnih del v neprofitnih organizacijah in ustanovah namenila 15.780€
(sprejeti plan), od česar je realizirala 13.032,32€.
Na tej postavki je višina predvidenih sredstev za sofinanciranje javnih del za leto 2012 planirana okvirno
21.780€, glede na prošnje za potrditev kandidiranja z javnimi deli na razpis ZZRS (Šent: Pomoč v
dnevnemu centru za odvisnike v Novi Gorici in eno javno delo za programe, ki jih Šent izvaja v
Ajdovščini - 12 mesecev, Društvo invalidov AjdovščinaVipava-Socialno vključevanje posebej ranljivih
oseb - 12 mesecev, Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina: Pomoč pri izvajanju
programov za mlade, otroški informacijski center – 12 mesecev, VDC Ajdovščina-Vipava, Enota
Ajdovščina: Družabništvo in spremljanje – 12 mesecev). V primerjavi z letom 2011 je višina sredstev
večja, zaradi večjega števila javnih del, delež občine bo v nekaterih primerih manjši - 35 %, vendar bo
realizacija odvisna od potrditve teh javnih del s strani ZZRS.
Za leto 2013 je višina predvidenih sredstev za sofinanciranje javnih del planirana za enako število javnih
del, kot jih je bilo odobrenih v letu 2011 (15.780 €).
Občina ukrep izvaja na podlagi Zakona o urejanju trga dela in iz njega izhajajočega aktualnega
Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del. V predpisih so kot ena od ciljnih skupin, ki se
lahko vključi v programe javnih del, opredeljene osebe, mlajše od 30 let, ki so zadnjih šest mesecev
prijavljene na Zavodu kot brezposelne osebe in so prejemniki denarnega nadomestila (v nadaljevanju:
prejemniki DN) ali denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: prejemniki DSP); druga potencialna ciljna
skupina mladih so dolgotrajno brezposelne osebe, ki so več kot dve leti prijavljene v evidenci
brezposelnih oseb.
Po oceni občinske uprave so ključni učinki ukrepa naslednji:
- povečanje zaposlitvene možnosti,
- povečanje možnosti prehoda v zaposlitev,

-

ohranitve možnosti prehoda v zaposlitev,
ohranitev in razvoj delovne sposobnosti uporabnikov,
zagotavljanje delovne aktivnosti in socialne vključenosti.

Iz podatkov ni razvidno, da so v javna dela vključene osebe mlajše od 30 let.
3. sofinanciranje drugih programov APZ
Občina v proračunu pod postavko /10004 Drugi programi APZ/ zagotavlja sredstva, namenjena za
plačilo plač in drugih stroškov iz dela za zaposlene iz drugih programov APZ, ki jih razpisuje Zavod za
zaposlovanje RS. Število zaposlenih skozi leta niha predvsem glede na sredstva, ki jih zagotavlja
država, pa tudi glede na izkazane potrebe javnih zavodov po javnih delavcih. Sredstva so porabljena le,
če izvajalci del sredstev pridobijo iz sredstev razpisov ZRSZ. Ukrep urejajo državni predpisi na področju
zaposlovanja in trga dela.
V letu 2011 je občina za ta namen v proračunu zagotovila 1.000€, od česar ni realizirala nič, saj se drugi
ukrepi iz aktivne politike zaposlovanja niso izvajali.
Že za leto 2011 je bilo s strani ZRSZ razpisanih polovico manj sredstev za javna dela, zato je občina
občinske javne zavode obvestila o možnostih kandidiranja na druge razpise APZ, ki jih sofinancira ESS
(razpisi: Absolvent – aktiviraj in zaposli se, Prava zaposlitev, Priložnost zame). Večina razpisov APZ
potem ni bila namenjena segmentu javnega sektorja. V kolikor bodo v letu 2012 ali 2013 razpisi
prilagojeni tudi javnemu sektorju in bodo zavodi pridobili možnost subvencionirane zaposlitev, občina ob
rebalansu načrtuje povečati postavko sofinanciranja drugih programov APZ, sicer pa je tudi za leti 2012
in 2013 predvidena višina postavke 1.000€ na leto.

o spodbude za samozaposlovanje in podjetništvo
1. finančna podpora Razvojni agenciji ROD
V letu 2011 je občina v proračunu Razvojni agenciji ROD namenila 54.304€ sredstev za delovanje, od
česar je realizirala 54.155,28€. Sredstva so bila realizirana v planirani višini za namen kritja dela
stroškov za plače ter prispevkov delodajalca ter za kritje dela materialnih stroškov Razvojne agencije
Rod.
Prav tako je občina v letu 2011 Razvojni agenciji ROD Ajdovščina dala poroštvo za najem limitnega
kredita za obdobje 36 mesecev za izvajanje projektov RUBIRES, CivPro, iCON in Okusi Vipavske v
višini 46.986,00€.
V letu 2012 občina kot investicijski transfer načrtuje zagotovitev sredstev Agenciji za dokončno poplačilo
prenove strehe za stavbo na Gregorčičevi ulici 20, ki jo je ROD dobila v upravljanje, in sicer v vrednosti
7.500€. Poleg tega bo občina v letu 2012 Agenciji namenila sredstva za delovanje, namenjena kritju
dela stroškov za plače ter prispevke delodajalca Razvojne agencije Rod, ter za kritje dela materialnih
stroškov. Materialni stroški so se nekoliko povečali na račun povečanja stroškov iz naslova upravljanja
objekta (NUSZ, zavarovanje objekta ipd), dodatna pa so sredstva za tekoče vzdrževanje pisarn
(beljenje). Predvidena višina sredstev za delovanje Agencije v letu 2012 je bila 54.304€, medtem ko so

se z rebalansom proračuna za leto 2012 ta sredstva dvignila na 60.808,73€. Predvidena občinska
sredstva za delovanje Agencije v letu 2013 znašajo 55.778,73€.
2. infrastrukturna podpora Razvojni agenciji ROD
Razvojna agencija Rod je s strani občine v letu 2011 pridobila del stavbe na Gregorčičevi ulici 20 v
upravljanje. V letu 2012 se Agenciji kot investicijski transfer zagotavlja sredstva za dokončno poplačilo
prenove strehe.
3. finančna podpora regionalni razvojni agenciji Severnoprimorske regije
Občina namenja sredstva kritju sorazmernega dela stroškov delovanja mrežne regionalne razvojne
agencije, Regionalne razvojne agencije Severne Primorske iz Vrtojbe. Višina sredstev je izračunana po
dogovorjenem ključu, ki upošteva prihodke občin ter število prebivalcev.
Mrežna regijska razvojna agencija je prvenstveno namenjena koordinaciji dela Sveta regije, pripravi
regijskih razvojnih programov ter oblikovanju regijskih projektov. V letu 2011 je občina za delovanje
RRA v proračunu zagotovila 12.580€ in sredstva v celoti realizirala. Za leti 2012 in 2013 občina v
proračunu predvideva 12.206€ sredstev za delovanje regionalne razvojne agencije.
Občina pod tem naslovom prav tako namenja sredstva za izvajanje skupnih regionalnih programov in
sicer štipendijske sheme, ter projekta regionalne destinacijske organizacije. V letu 2011 je občina za
programe RRS v proračunu zagotovila 15.000€ po sprejetem planu, 13.988,54 po veljavnem planu,
realizirala pa 11.668,50€. Za leto 2012 občina v proračunu predvideva 16.450€ sredstev za programe
regionalne razvojne agencije.
Po oceni občinske uprave neposrednega učinka na mlade ni mogoče meriti.
4. subvencije obrestne mere za kredite za malo gospodarstvo
V letu 2011 je občina za subvencije obrestne mere za kredite za malo gospodarstvo predvidila 77.000€,
od česar je realizirala 61.839,52€ sredstev. Sredstva so bila realizirana v nižji višini od planirane.
V letu 2011 je občina skupaj z Občino Vipava in Območno obrtno-podjetniško zbornico Ajdovščina
izvedla javni razpis za spodbujanje malega gospodarstva. Za območje občine Ajdovščina je prispelo 15
vlog za pridobitev kreditov z bonificirano obrestno mero v višini 597.000 €. Vzporedno z izvedbo razpisa
je Občina Ajdovščina po pooblastilu izpeljala vse postopke izbire bank ter postopke prijave ter poročanja
o dodeljenih državnih pomočeh.
V letu 2012 občina subvencioniranju obrestne mere za kredite za malo gospodarstvo namenja sredstva
v višini 70.000 €, v letu 2013 pa v višini 60.000 €.
Subvencioniranje obrestne mere je opredeljeno v Pravilniku o pospeševanju in razvoju malega
gospodarstva na območju občin Ajdovščina in Vipava. Mladi niso posebej izpostavljeni, ker gre za
pomoč pravnim in ne fizičnim osebam; ukrep se navezuje na ustvarjanje novih delovnih mest.
Po oceni občinske uprave ukrep pripomore k hitrejšemu zagonu novih podjetij, spodbuja razvoj
obstoječih podjetij ter vlaganja v osnovna sredstva in objekte, ki so nujno potrebni za razvoj dejavnosti.

Čeprav mladi v predpisih, ki urejajo ukrep, niso posebej opredeljeni, ukrep med drugim predstavlja tudi
dodatno spodbudo za mlade, da se odločijo za samostojno poslovno pot in samozaposlitev. Ukrep je bil
v prejšnjih razmerah zelo učinkovit v primerjavi z vložkom, ki ga občina namenja za subvencijo obrestne
mere, v zadnjih nekaj letih pa se pojavljajo problemi pri odobravanju kreditov s strani bank zaradi
strožjih pogojev za pridobitev kredita. Neposrednih učinkov na mlade, ki bi jih bilo mogoče izmeriti ni,
ker občina ne razpolaga s temu ustreznimi podatki, posredno pa so učinki na mlade vidni kot nova
delovna mesta, na katera lahko kandidirajo tudi mladi.
Ukrep je po oceni občinske uprave glede na učinek drag, še posebej v zadnjih letih, ko je cena denarja
bistveno dražja, kot v preteklosti. Pozitivna stran ukrepa je vidna kot spodbujanje pri načrtovanju in
izvajanju investicij v malem gospodarstvu. Prispevek k izboljšanju položaja mladih se zagotavlja s
povečevanjem števila prostih delovnih mest.
5. finančna podpora projektom inovacij
V letu 2011 je občina podpori projektom inovacij namenila 8.000€ sredstev.
Razpis za spodbujanje projektov inovacij je v letu 2011 skromno rezultiral. Prispeli sta 2 prijavi in sicer
za sofinanciranje izdelave prototipov.
V letih 2012 in 2013 občina podpori projektu inovacij namenja sredstva v višini 5.000 € letno.
Ukrep je opredeljen z občinskim Pravilnikom o subvencioniranju projektov inovacij. Mladi niso posebej
opredeljeni.
Po oceni občinske uprave ukrep pripomore k spodbujanju mladih za inovativno ustvarjanje, za izdelavo
inovacij in patentov, k spodbujanju za samozaposlitev oziroma zaposlitev mladih inovatorjev v podjetjih,
ki potrebujejo kvalitetne kadre, k povečevanju inovativnosti ter ustvarjanju kritične mase okolja, ki je
sposobno inovativnega razmišljanja in pristopa. Podpora inovativnim projektopm pozitivno deluje na
oblikovanje inovativno-podjetniške klime. ¾ sredstev za ta namen je bilo v preteklih letih namenjenih
proejktom, ki so jih predlagali mladi (do 29 let). Slabosti ukrepa so nizek odziv in skromen nabor ter
okrnjena možnost izbire projektov zaradi sorazmerno majhnega proračuna za ta namen ter ozkega
območja, ki se z ukrepom pokriva. Učinkovitost ukrepa glede na vložek je velika, a je kljub spodbudam,
ki jih občina namenja za inovacije in zaščito patentov, prijav premalo. Letno občina prejme 2 do 3 vloge
na razpis. Približno polovica prejemnikov je mladih. Neposreden učinek na mlade ni predviden, so pa
vsi ukrepi naravnani tako, da do njih lahko mladi dostopajo brez omejitev.
6. infrastrukturna podpora malemu gospodarstvu
V letih 2012 in 2013 občina načrtuje zagotovitev sredstev za najemnine in zakupnine poslovnih objektov
za potrebe malega gospodarstva. V letu 2011 tovrstna podpora ni bila predvidena.
Letno ima občina za ta ukrep namenjenih po 30.000 eur. Iz kvote tega ukrepa bodo pokrite tudi
aktivnosti v zvezi s prihodom Cobik-a v Ajdovščino. Ukrep je v splošnem usmerjen v nova in
novonastajajoča mala in mikro podjetja. Izhajajoč iz slednjega se lahko ocenjuje, da so ustanovitelji le
teh mladi, ni pa to neposredno povezano.

7. oprostitev komunalnega prispevka podjetjem
V letu 2011 je občina za oprostitve komunalnega prispevka podjetjem v proračunu po sprejtem planu
zagotovila 150.000€, po veljavnem planu 90.971,67€, realizirala pa je 44.490,48€.
V zvezi z obračunom komunalnega prispevka je bilo v letu 2011 izdanih 107 odločb in sicer odločb o
plačilu, odločb o oprostitvi, nadomestnih odločb, odločb o ustavitvi postopka in odločb o vračilu
komunalnega prispevka.
Ukrep oprostitve komunalnega prispevka podjetjem je za leto 2012 potrjen, in sicer za vrednost 80.000€,
za leto 2013 pa ta ukrep še ni predviden.
Odločbe o oprostitvi komunalnega prispevka se nanašajo na 7.člen Odloka o komunalnem prispevku v
občini Ajdovščina (v nadaljevanju: odlok) za rekonstrukcijo in prizidavo stanovanjskih objektov, zgrajenih
pred letom 1967 (oproščeno do 1/3 povečane koristne površine) in na 8.člen odloka, ki določa možnost
upoštevanja minulih vlaganj investitorja v izgradnjo komunalnih objektov in naprav. Takšnih odločb je
bilo 54. Pri obračunu komunalnega prispevka za mikro, mala in srednja podjetja pa se investitorjem
komunalni prispevek obračuna in se jim hkrati dodeli državno pomoč skladno z 12.a in 12.b členom
odloka. Takšnih odločb je bilo 8.
Poleg Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina ukrep ureja še Pravilnik za določitev
statusa perspektivnih podjetij. Mladi v teh aktih niso posebej opredeljeni.
Mladi so po teh aktih deležni spodbud kot investitorji v obnove starejših stanovanjskih objektov za
reševanje stanovanjske problematike ali kot investitorji vseh objektov z uveljavljanjem minulih vlaganj
(upoštevajo se minula vlaganja ožjih družinskih članov) ali kot investitorji v izgradnjo poslovnih objektov
(mladi podjetniki).
Občina ne razpolaga s podatki o številu mladih, ki jih ta ukrep dosega. Predpostavlja pa, da se
novogradnje in rekonstrukcije stanovanjskih objektov večinoma nanašajo na mlajše osebe, ki rešujejo
svoje stanovanjske probleme, glede poslovnih objektov pa so to navadno družinska podjetja (oprostitve
oz državna pomoč ni namenjena velikim podjetjem), kjer so posredno vključene tudi mlajše osebe.

C. Stanovanjska problematika mladih
o finančna podpora nakupom, gradnji in prenovi stanovanj za mlade
o subvencioniranje najemnin
o neprofitna stanovanja
1. subvencioniranje obrestne mere za stanovanjske kredite
Na podlagi Stanovanjskega zakona in Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za stanovanjske
kredite v Občini Ajdovščina občina subvencionira obrestno mero za najete stanovanjske kredite
občanom. Javni razpis se izvede v pomladnih mesecih.
V letu 2011 je občina preko javnega razpisa objavljenega v mesecu marcu razdelila med 42 prosilcev
skoraj vsa predvidena sredstva za subvencioniranje obrestne mere za najete stanovanjske kredite. Ker
so na javnem razpisu sodelovale tri banke, je bil končen znesek porabljenih sredstev za subvencijo
znan šele konec leta, ko ni bilo več mogoče dodatno koriščenje kreditov. Občina je v letu 2011 za ta
namen zagotovila 138.640€ (veljavni plan) ter od tega realizirala 100.167,68€ sredstev.
Za leto 2012 je na tej postavki planiranih 95.000€ - to je višina sredstev, ki jih je občina v letu 2011
razdelila prosilcem, ki so prvič kandidirali na razpis. Enaka višina sredstev je predvidena za leto 2013.
Subvencija obrestne mere za stanovanjske kredite je opredeljena v Pravilniku o subvencioniranju
obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 5/2012. 8. člen opredeljuje različne kategorije prosilcev, med njimi so tudi mladi. Učinki tega predpisa
so, da upravičenci do subvencioniranja obrestne mere pridobijo pravico pri izbranih bankah skleniti
kreditno pogodbo pod ugodnejšimi pogoji (občina sofinancira del obrestne mere). Po Pravilniku se več
točk dodeljuje prosilcem, ki imajo večje število otrok, mladim družinam (definicijo mlade družine je
povzeta po definiciji, ki jo uporablja Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah
mladim družinam (pojem mlade družine ni več vezan na starost staršev, ampak na starost otrok).
Število mladih uvrščenih v strategijo (od 15 do 29 let) je težko oceniti; v letu 2012 je na primer le 1 tak
upravičenec.
2. subvencioniranje najemnin
V letu 2011 je bilo izdanih 53 odločb o subvencioniranju najemnine za neprofitna stanovanja in 3
odločbe o subvencioniranju najemnine v tržnih stanovanjih. Na podlagi teh treh odločb je bil vsak mesec
izdan tudi sklep o nakazilu subvencije k najemnini (v letu 2011 29 sklepov). Za ta namen je bilo
predvidenih 48.001€ sredstev, ki so bila v celoti realizirana. V letu 2011 je subvencijo za plačilo stanarin
uveljavilo povprečno 40 občanov mesečno. Povprečni mesečni znesek subvencije je znašal 100 € na
občana.
Konec leta 2011 je bilo do subvencij najemnin mesečno upravičenih 40 občanov in sicer ob upoštevanju
socialnega stanja v različnih višinah (povprečno 100 €/ upravičenca/mesec). Sredstva, planirana za leto
2012, so predvidena glede na realizacijo porabljenih sredstev decembru 2011 x 12 mesecev (skupaj
48.413€). V oceni še ni upoštevan učinek Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se bo za

odločanje o tej subvenciji pričel uporabljati 1.1.2012, saj posledic še ni mogoče napovedati. Sredstva za
leto 2013 so predvidena v enaki višini kot v letu 2012.
Subvencioniranje najemnin v neprofitnih stanovanjih je opredeljeno v Uredbi o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih
najemnin, ki jo je sprejela Vlada RS. Od 1.1.2012 pa se pravica do subvencioniranja najemnine
ugotavlja po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Mladi v teh aktih niso posebej opredeljeni,
saj je pogoj za subvencijo ta, da je prosilec najemnik neprofitnega stanovanja, ali pa najemnik tržnega
stanovanja ob pogoju, da je uvrščen na seznam upravičencev do neprofitnega stanovanja. Ta ukrep
nima neposrednega učinka na mlade.
3. zagotavljanje neprofitnih stanovanj
Proračun občine predvideva sredstva za gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj
in službenih najemnih stanovanj, gradnjo nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za
posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnjo in vzdrževanje bivalnih enot za začasno
reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.
V letu 2011 je občina po veljavnem planu za nakup stanovanjskih zgradb in prostorov namenila 38.200€
in ta sredstva v celoti realizirala. V letih 2012 in 2013 občina za ta namen ni predvidela proračunskih
sredstev.
V letu 2011 je bil izveden javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, na katerega je prispelo
39 prijav, izdanih je bilo 6 negativnih odločb, 15 pozivov za dopolnitev vloge, 33 odločb o uvrstitvi na
listo upravičencev, 5 odločb o dodelitvi stanovanja, 1 odločba kot odgovor na pritožbo.
Dodelitve neprofitnih stanovanj ureja državni akt in sicer Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v
najem s spremembami ter Stanovanjski zakon. Poseben občinski akt iz leta 1993 določa le oddajo
službenih stanovanj, ki pa nima neposrednega učinka na mlade.
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem kot prednostne kategorije prosilcev navaja tudi
mlade družine in mlade (samske). Občina Ajdovščina ob vsakem razpisu nameni za to kategorijo
dodatne točke in s tem podpira mlade. Tak ukrep koristijo 3-4 prosilci na razpis, kar je cca. 10%
prosilcev oz. upravičencev.
Posredni učinki tega ukrepa so, da mlade družine in mladi hitreje pridejo do neprofitnega stanovanja za
nedoločen čas in s tem možnosti za ustvarjanje večjih družin oz. samostojnega življenja. Dejstvo pa je,
da je točkovanje po Pravilniku bolj v korist socialno šibkim kategorijam prosilcev.

D. Mobilnost mladih
o zagotavljanje lokalnih prevozov v šolo, na delovno mesto, na prostočasne aktivnosti
o pogoji za kolesarjenje
o spodbude za mednarodno mobilnost
1. Občina srednješolcem omogoča koriščenje šolskih pogodbenih prog javnega prevoza.
2. Občina sofinancira posamezne projekte v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih
in otroških programov in projektov v OA, ki vključujejo tudi prevoz na prostočasne aktivnosti.
3. Občina v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in
projektov v OA sofinancira posamezne projekte, ki spodbujajo mednarodno mobilnost.

E. Zdravje mladih
o preventivni ukrepi
1. Občina sofinancira preventivne programe, namenjene zmanjšanju vseh oblik zasvojenosti
(Zavod Pelikan – sofinanciranje programa; Šentu v 2012 sofinancira javno delo – pomoč v
dnevnem centru NG).
2. Občina Zdravstvenemu domu Ajdovščina sofinancira preventivne programe, ki so usmerjeni v
predšolsko in šolsko mladino oziroma starejše.

F. Prosti čas in družbenokulturne dejavnosti mladih; mladinsko organiziranje in mladinsko
delo
o finančna podpora, infrastrukturna podpora, sodelovanje z mladimi pri organizaciji
občinskih prireditev
Ukrepi občine na področju prostega časa, družbenokulturnih dejavnosti mladih ter mladinskega
organiziranja in mladinskega dela obsegajo predvsem zagotavljanje sredstev za dejavnost mladinskega
centra, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine,
skavti, taborniki…), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med
počitnicami in ob koncih tedna, ter nakup, gradnjo in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost.
Temeljna usmeritev občine na tem področju je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo
omogočala sodelovanje in vključitev mladih v politično, socialno, gospodarsko in kulturno skupnost.
1. infrastrukturna podpora mladinskemu centru in hotelu
Občina je v letu 2011 v proračunu zagotovila investicijska sredstca za mladinski center in hotel, in sicer
po sprejetem planu v vrednosti 274.373,70€, po veljavnem planu pa v vrednosti 323.148,79€, kar je
nato v celoti realizirala. Izgradnja objekta je bila zaključena v maju 2011. Sredstva so bila realizirana za
plačilo situacij za dokončanje izgradnje objekta ter nabavo opreme.
V letu 2012 občina pod tem naslovom sredstva namenja za zvočno izolacijo prireditvenega prostora,
čajno kuhinjo, pokritje parketa ter nujne ureditve okolice objekta mladinskega centra in hotela.
2. finančna podpora mladinskemu centru in hotelu
V letu 2011 je občina v proračunu zagotovila sredstva za delovanje mladinskega centra in hotela kot
notranje organizacijske enote Zavoda za šport, in sicer v vrednosti 90.110€ po sprejetem planu, v
vrednosti 90.762€ po veljavnem planu, realizirala pa je 88.596,27€ sredstev. To so sredstva za plače,
druge izdatke zaposlenim, prispevke in premije KDPZ. Iz tega naslova se je znotraj Zavoda za šport
notranje organizacijska enota Mladinski center Hiša mladih konec leta zaposlilo 5 delavcev, realizirana
je bila zaposlitev enega vzdrževalca-receptorja in čistilke. Poraba sredstev za plače, prispevke in
premije je bila nekoliko nižja zaradi zamika zaposlitve. Materialni stroški so bili nakazani v dvanajstinah.
V letu 2012 so v proračunu občine sredstva za plače, druge izdatke zaposlenim, prispevke in premije
KDPZ, namenjena delovanju mladinskega centra, planirana glede na veljavna izhodišča za planiranje
stroškov dela za leto 2012 (predvideni stroški dela so izračunani na podlagi priporočil Ministrstva za
finance za oblikovanje sredstev za plače v občinskih proračunih - priporočila predvidevajo, da bo
uveljavljena oktobrska verzija interventnega zakona) in dostavljenih podatkov javnega zavoda. V letu
2012 je na sektorju NOE zavoda predvideno enako število zaposlenih kot jih je bilo konec leta 2011 –
skupaj 5 zaposlenih (v letu 2011 je bil izpolnjen pogoj 3 dodatno zaposlenih iz pogodbe z MŠŠ o
sofinanciranju investicije, saj je bila čistilka zaposlena s 1.7.2011 – sredstva je za pol leta kril občinski
proračun), vendar je s strani Občine Ajdovščina predvideno financiranje stroškov dela samo za 4
zaposlene (ne več za čistilko). Po IP je namreč predvideno, da se z delovanjem MCH stroški vseh
dodatno zaposlenih postopoma začnejo pokrivati iz prihodkov delovanja MCH. V materialnih stroških za
leto 2012 je zagotovljenih 3.000 € za izvedbo pustovanja, miklavža in dedka mraza v letu 2012 ter
pokritje stroškov izvedbe miklavža in dedka mraza iz leta 2011 (2.000 €). Sicer pa so v ostalem sredstva
za materialne stroške planirana v enaki višini kot so se zagotavljala v letu 2011 (11.115€).Tudi za
materialne stroške delovanja objekta bi moralo delovanje MCH (ustvarjanje prihodkov z nočitvami) te

stroške pokriti (po IP). Za leto 2013 so sredstva za stroške dela predvidena v enaki višini kot za leto
2012; materialni stroški pa so za 2.000 € manjši, ker ne bo pokrivanja stroškov iz preteklega leta
(miklavževanje, dedek mraz).
3. finančna podpora organizacijam za mladinske projekte, mladinske programe in letovanja
Občina sofinancira letovanja otrok in mladine do 18. leta starosti oziroma otrok s posebnimi potrebami
ne glede na starost. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa skladno z merili v letu 2009
sprejetega Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj.
V letu 2011 je občina v proračunu za ta namen zagotovila 19.065€, od česar je realizirala 19.052,60€.
Na javni razpis je v letu 2011 prispelo 11 prijav (glede na razpoložljiva sredstva in število odobrenih
letovanj je znašala vrednost točke za leto 2011 4,34 €/udeleženca/dan).
Sredstva za leto 2012 in za leto 2013 so enaka planiranim sredstvom v 2011 (po 19.065 € na leto).
Občina prav tako sofinancira izvajanje otroških in mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo
mladinske organizacije ter organizacije za mlade. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa
skladno z merili v letu 2009 sprejetega Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in
projektov ter letovanj.
V letu 2011 je občina v proračunu za ta namen zagotovila 18.500€ po sprejetem planu, 21.358€ po
veljavnem planu, realiziralala pa je 21.274,99€ sredstev. Na javni razpis je v letu 2011 prispelo 13 prijav,
9 društev je izpolnjevalo pogoje (glede na razpoložljiva sredstva in število odobrenih projektov ter
programov je znašala vrednost točke za leto 2011 12,22 €).
Predvidena sredstva za leto 2012 in za leto 2013 so za ta namen enaka planiranim sredstvom v 2011
(po 18.500 € na leto).
4. sredstva za taborniški dom na Kovku
Stara šola na Kovku je urejena v Taborniški dom. Taborniki ga uporabljajo za svoje dejavnosti, koristijo
pa ga tudi druga društva iz občine in širše. Večino aktivnosti se v domu trenutno izvaja v zimskem,
pomladanskem in jesenskem času.
Občina je v letu 2011 v proračunu za taborniški dom na Kovku po veljavnem planu zagotovila 5.000€. V
izdelavi je bil PGD projekt prizidka k taborniškem domu na Kovku. PGD projekt je bil dokončan v
februarju 2012 in pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Projekt je bil prijavljen na razpis Ministrstva za
kmetijstvo. Izvedba se predvideva v letu 2012. Na postavki so bila v letu 2011 porabljena zgolj sredstva
za plačilo geodetskega posnetka (345,60€).
V letu 2012 se je namen zagotovitve sredstev za izgradnjo prizidka spremenil v zagotovitev sredstev za
izgradnjo zunanjega objekta. Ocenjena vrednosti investicije v zunanji objekt je 84.545,60€; 345,60€ je
bilo plačanih že v letu 2011, 84.200€ je predvidenih v proračunu občine za leto 2012, od tega:
74.102,40 € za izvedbo, 5.000 € za projektno dokumentacijo, 1.200 € za nadzor in 3.897,60 € za
opremo. Občina Ajdovščina namerava investicijo v letu 2012 prijaviti tudi na javni razpis Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi, po katerem je možno pridobiti
sofinanciranje do 85 % upravičenih stroškov (na neto znesek investicije), to je 59.631,40 €; 24.568,60 €
je torej ob uspešni prijavi na razpis predviden strošek občine za tovrstno investicijo.

5. infrastrukturna podpora glasbenim skupinam
Občina omogoča uporabo prostorov bivše Hiše mladih (ki so v lasti MDDSZ, najemu občine) glasbenim
skupinam.
6. infrastrukturna podpora mladinskemu organiziranju in mladinskemu delu po krajevnih
skupnostih
V krajevnih skupnostih, ki imajo svoje prostore za delovanje, le te uporabljajo tudi mladi za razne
dejavnosti kot npr. za športne, kulturne, izobraževalne itd.
7. Pilonova galerija
V Pilonovi galeriji Ajdovščina je prost vstop; vstopnino zaračunavajo le najavljenim skupinam, za katere
je cena 3 EUR na osebo, za upokojence in študente pa je cena 2 EUR.
Šolarjem in dijakom vstopnine ne zaračunavajo, brezplačno jim nudijo strokovno vodstvo po stalni zbirki
del Vena Pilona ter po občasnih razstavah.

G. Informiranje mladih
1. Ajdovske novice
V Ajdovskih novicah se objavljajo vse tiste informacije za mlade, ki jih uredništvo dobi iz Mladinskega
sveta Ajdovščina, Mladinskega centra Ajdovščina in drugih društvenih organizacij ter ustanov. Ajdovske
novice so vedno pripravljene sodelovati, vse napovedi mladinskih dogodkov in drugih akcij objavljajo
angažirano in brezplačno. Taborniki npr. tako tudi skozi časopis vodijo promocijo svoje 60-letnice
(intervijuji, napovedi, odmevi). MC v Ajdovskih novicah objavlja redne mesečne napovednike, veliko
pozornosti je posvečene športu in rekreaciji - Športna zveza Ajdovščina zelo aktivno sodeluje z
uredništvom.
Mladim so v vsaki številki namenjene najmanj štiri strani našega časopisa, približno prav toliko športu in
rekreaciji. Za mlade so v časopisu torej na voljo:
- napovedi dogodkov in akcij
- odmeve iz že izpeljanih dogodkov
- vse ostale informacije iz različnih področij
Po oceni uredništva Ajdovskih novic časopis veliko pripomoremo k informiranju, predvsem glede na
dejstvo, da iz meseca v mesec prejema več informacij in prošenj za objavo. Ajdovske novice so lokalno
glasilo, ki se je v letu dni zelo dobro "prijelo", tudi zato, ker prav vsakdo najde kaj zanimivega zase,
predvsem pa zaradi ogromno informacij (napovedi, obvestil), ki jih objavlja.
Mladi imajo v časopisu svoje rubrike in so tudi zelo odzivni. Uredništvo pa se takšnih sodelovanj veseli
in (razen prostorskih) ne postavlja nobenih pogojev.

H. Participacija mladih
1. Mladinski svet Ajdovščina
Občina je v proračun za leti 2012 in 2013 dodala novo postavko Mladinski svet Ajdovščina. Zakon o
mladinskih svetih, ki ureja položaj, delovanje, dejavnost ter financiranje lokalnih mladinskih svetov,
namreč omogoča, da se za delovanje (tako redno dejavnost kot posamezne projekte) lokalnih
mladinskih svetov sredstva lahko zagotavljajo tudi v okviru neposrednih proračunskih postavk (preko
neposredne pogodbe). Na postavki je občina zagotovila po 6.000€ za leto 2012 in za leto 2013.
2. predstavnik mladih v svetu Zavoda za šport
Mladinski svet Ajdovščina predlaga, Občinski svet pa imenuje enega predstavnika mladih v Svet zavoda
za šport Ajdovščina.
3. 2 predstavnika mladih v strokovnem svetu Zavoda za šport
Na predlog Mladinskega sveta Ajdovščina sta v Strokovni svet Zavoda za šport Ajdovščina imenovana
dva predstavnika mladih.

