ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
1. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA IGORJA FURLANA GLEDE KRIŽIŠČA V SELU
S predstavniki DRSC smo si dne 10.11.2009 ogledali stanje križišča ter se dogovorili, da bo Direkcija naročila projektno
dokumentacijo za rekonstrukcijo križišča. V okviru obnove ceste Selo Batuje naj bi se v naslednjem letu prenovilo tudi
križišče. Odcep za hidrant pri gasilskem domu pa se bo izvedel v okviru prenove vodovoda, ki je že v teku.
Pripravil: Peter Kete
2. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA RADOVANA ŠTORA GLEDE AVTOBUSNE POSTAJE V MALIH
ŽABLJAH
Dne 11.11.2009 smo si ogledali možni lokaciji za postavitev manjše avtobusne čakalnice ter ugotovili, da bi bila lokacija
na parc. št. 103 k.o. Vipavski Križ s prometno varnostnega vidika najprimernejša. S tem smo seznanili tudi lastnico
zemljišča, s katero smo v dogovoru, da nam bo svoje stališče po pogovoru z domačimi, sporočila v čim krajšem času.
Pripravila: Sonja Lovrekovič
3. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA ALOJZA KLEMENČIČA GLEDE DOKUMENTACIJE OD KSD, GLEDE
OBJAVLJANJA NOVIC V LATNIKU IN GLEDE TEGA KAM NAJ SE OBČANI OBRAČAJO S SVOJIMI PROBLEMI
Dokumentacija od KSD
Na osnovi vprašanja, ki ga je na 29 redni seji podal svetnik Alojz Klemenčič, je občina zaprosila KSD , da pojasni kako je
potekala nabava prikolice za prevažanje kontejnerjev za nevarne odpadke.
Dne 18.6. je direktor KSD poslal odgovor , ki smo ga priložili k sklicu 30 redne seje.
Občinska uprava z odgovorom ni bila zadovoljna, predvsem z ugotovitvijo, « .. da so bili vsi postopki izpeljani
transparentno in v skladu z zakonodajo«, zato je dne 14.7.2009 na KSD posredovala dopis s katerem je zahtevala, da
se ji posreduje vsa dokumentacija vezana na nabavo prikolice. Poleg tega je v dopisu navedeno tudi , da nam sporočijo
ali so zoper vpletene osebe izpeljali ustrezne postopke ugotavljanja odgovornosti.
Dne 30 9. 2009 je bilo s strani KSD dostavljena dokumentacija vezana na nabavo prikolice.
Poročila o tem ali je izpeljan postopek ugotavljanja odgovornosti posameznikov do danes nismo prejeli.
Dne 13.11.2009 smo KSD ponovno zaprosili za podatke o izpeljavi postopka ugotavljanja odgovornosti .
Priloge: - odgovor KSD z dne 18.6.2009
- dopis občine z dne 14.7.2009
- odgovor KSD z dne 30.9.2009
- dopis občine z dne 13.11.2009
Pripravil: Vili Durnik
Zakaj občina ni sprejela ponudbe za objavljanje svojih informacij za borih 200 EUR
Občina je 8.7.2009 objavila Povabilo k oddaji ponudbe za 8 strani, namenjenih informacijam in objavam občine. V
postopku sta ponudbi podala 2 ponudnika. Oba sta ponudbi oddala tudi v postopku razpisanem v letu 2008, ko je občina
prvotno potrebovala le 6 strani, pri čemer je prvi ponudnik takrat ponudil ceno 2.400 € na mesec, drugi 2.880 € na mesec.
Nekaj več kot pol leta kasneje, je za 8 strani prvi ponudnik ponudil ceno 2.650 €, drugi 300 €. Drugi ponudnik je za
zahtevnejšo storitev ponudil ceno, ki je znašala 10% cene, ki jo je ponudil za zakup 6 časopisnih strani mesečno. Zaradi
tega je bila občina dolžna upoštevati institut neobičajno nizke ponudbe iz 49. člena ZJN-2 in je drugega ponudnika pisno
pozvala, naj pojasni zakaj tako nizka cena in na kakšen način bo z njo lahko kril vse stroške, ki so izhajali iz finančne
konstrukcije, ki jo je predložil v postopku. V dopisu je drugi ponudnik pojasnil, da je pripravljen delati z zelo nizko ceno
zato, da bi osvojil primarni tržni položaj, kar bi mu v bodočnosti omogočilo dodatno trženje iz povečanje dobička. Obenem
ni uspel pojasniti, na kakšen način bi nadoknadil izpad sredstev, ki bi jih izgubil zaradi zakupa 8 strani s strani občine, kar
je pustilo dvom o zmožnosti zagotavljanja razpisane storitve za ponujeno ceno. Ob zavrnitvi ponudbe je bila podana
ustrezna zakonska osnova in obrazložitev. Drugi ponudnik je po odločitvi občine različnim novinarjem tudi sam priznal, da
bi stežka posloval brez občinskih sredstev (300 €?!), kar občina razume, da je bila ugotovitev, da cena, ponujena za
izpolnitev naročila ni realna, temveč namenjena zgolj temu, da bi izločil drugega ponudnika, pravilna.
Pripravil: Vili Durnik
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Kam naj se občani obračajo s svojimi problemi
S pobudami, predlogi in pritožbami se občani lahko obračajo na naslov Občine Ajdovščina. Na vse dopise bo občinska
uprava pobudnikom odgovorila. Prošnje, pritožbe in predloge, ki jih občani in druge stranke v postopkih naslavljajo
direktno na občinski svet, pa obravnava komisija za vloge in pritožbe . Komisija vloge obravnava in predlaga ustrezne
rešitve pobudnikom in organom, ki zadeve rešujejo.
Občinska uprava bo pripravila ustrezno obvestilo o možnostih občanov glede vlaganja prošenj, pritožb, predlogov.
Pripravil: Vili Durnik
4. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA IVANA UŠAJA GLEDE NOVE ZAPOSLITVE V OBČINSKI UPRAVI
Občina Ajdovščina je v mesecu oktobru izvedla javni natečaj za uradniško delavno mesto svetovalec za socialno varstvo
in zdravstvo. Delavno mesto ni novo, saj je bilo delavno mesto kot svetovalec - pripravnik v oddelku za družbene zadeve
ali delovno mesto izven sistemizacije oblikovano že zadnjih 5 let, vzrok za to pa je konstantno s strani države
povečevanje in dodajanje nalog, ki jih opravljajo občine in spadajo na področje družbenih dejavnosti. Gre za povečanje
dela v upravi in zato nujno zaposlitev delavca za nedoločen čas, saj gre za naloge, ki jih je občina po predpisih dolžna
opravljati. Delavno mesto je v skladu s kadrovskim načrtom za leto 2009.
Pripravila: Gordana Krkoč
5. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA JOŽKA PREMRNA GLEDE ANALIZ POSTOPKOV POSTAVLJANJA
SPOMENIKOV
SPISEK POSTOPKOV
Pobuda
Urbanistično mnenje

SPOMENIK
FILIPU TERČELJU
ustna 26.2.2007

Vloga za lokacijsko informacijo

KS Ajdovščina, z dne 6.3.2007

Mnenje župana
Mnenje odbora za okolje in prostor

21.3.2007
/

Lokacijska informacija
Vloga za pridobitev stavbne pravice

št. 3501-139/07, z dne 21.3.2007
Župnija Šturje, z dne 11.6.2007, na
parceli št. 910 k.o. Ajdovščina, javno
dobro ceste

Poziv župana svetnicam in svetnikom

Poziv župana z dne 16.10.2007 za
zavrnitev predloga sklepa o ustanovitvi
stavbne pravice – politična poteza,
propaganda o komunističnem
povojnem nasilju, čeprav je bil
duhovnik Filip Terčelj krščanski
socialist…
10. seja 24.10.2007
11. seja 29.10.2007 – stavbna pravica
ni bila izglasovana,
predlagane so bile nadomestne
lokacije: na območju cerkve v Logu, na
območju cerkve v Šturjah ali na
območju naselja Grivče
20.11.2007

Mnenje odbora za okolje in prostor
Sklep Občinskega sveta o ustanovitvi
stavbne pravice

Pritožba na sklep Občinskega sveta št.
478-111/07
Seja komisije za vloge in pritožbe
Odprto pismo županu za ponovno
odločanje na seji Občinskega sveta
Odgovor župana

11.1.2008, 13.2.2008 – ugotovljena
pravilnost postopka
27.5.2009
z dne 30.7.2009 - zavrnitev

SPOMENIK OSAMOSVOJITVENI
VOJNI
ustna v letu 2006
4.4.2007 za postavitev v sklopu
izgradnje novega mosta čez Hubelj
Društvo veteranov Sever, z dne
21.5.2009
29. seja 27.5.2009 (zelene površine
mesta) – pozitivno mnenje
št. 3501-125/09, z dne 2.6.2009
Društvo veteranov Sever, z dne
3.6.2009, na parceli št. 1035 k.o.
Ajdovščina, park – še ni bila
ustanovljena
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Čeprav stavbna pravica za postavitev spomenika osamosvojitveni vojni še ni bila ustanovljena, ni nihče dal pobude za
oviranje postavitve spomenika ali izpostavil politične spornosti te postavitve.
Pripravila: Irena Raspor
6. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA ANTONA KREŠEVCA GLEDE PLAČEVANJA KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
Pri določanju točk za obračun Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ-ja) in Komunalnega prispevka se
med drugim upošteva tudi območje oz. lego objekta. Tako je Občina razdeljena na območja od I. do IV. Območja so bila
določena v Odloku o nadomestilu..l.2003 in Odloku o komunalnem prispevku l.2001.
Predlog za spremembo območij je bil že podan, ni pa bil sprejet. Pri oblikovanju sprememb območij in s tem Odloka
bomo poleg mnenja predstavnikov KS ali komisije morali upoštevati predvsem strokovne podlage tako za Občinski
prostorski načrt (OPN) kot tudi podlage za vrednotenje nepremičnin, ki pa se še vedno izdelujejo, zato novega predloga
še vedno nismo pripravili.
Pripravila: Marica Žen Brecelj
7. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA ALEKSANDRA LEMUTA GLEDE PRAVNIH MOŽNOSTI ZA
KONCESIONARJE, GLEDE IZPUSTOV PIGALA PROTI ZDRAVSTVENEMU DOMU, GLEDE VIŠINE OVIR ZA
UMIRJANJE PROMETA IN GLEDE POBUDE, DA SI SVETNIKI ZNIŽAJO SEJNINO
Pravne možnosti za koncesionarje
Za območje Občine Ajdovščina je podeljenih 5 koncesij na področju zobozdravstva, od tega 1 za področje
zobozdravstva mladine (koncesija v obsegu 100% normativa za eno zobozdravstveno ekipo je bila podeljena Čolovič
Dušanki leta 1997), ostale 4 za področje zobozdravstva odraslih (Vidmar Srpčič Zdenki v obsegu 100% leta 1992; Čuk
Kavčič Sonji, danes Kauri-s v obsegu 75% leta 1995; Ambrožič Selini v obsegu 75% leta 2001 in Tanji Nedeljković v
obsegu 75% leta 2009). Pri podeljevanju koncesij, se je glede na to, ali je koncesionar s seboj iz ZD vzel še del
pripadajočega tima, bodisi z odločbo o podelitvi koncesije bodisi s pogodbo o koncesiji koncesionarja zavezalo, da mora
v ZD nadaljevati z naročanjem zobotehničnih storitev. Tako imajo Čuk Kavčič Sonja, sedaj Kauri-s, Selina Ambrožič in
Tanja Nedeljković določeno obveznost naročanja zobotehničnih storitev v ZD v višini 25% normativa teh storitev. V
pogodbi Tanje Nedeljković (ki izpolnjuje obveznosti iz pogodbe), ki je bila sklenjena maja 2009 (nadomestna koncesija
ob upokojitvi Draga Lavrenčiča) je določeno tudi, da se obveznost naročanja zobotehničnih storitev izpolni tudi na način,
da se ZD finančno pokrije razliko do 25% povprečnih stroškov 1 zobotehnika - taka dikcija je bila usklajena z ZD. Ostali
dve koncesionarki smo na neizvajanje obveznosti glede naročanja zobotehničnih storitev opozorili že v začetku junija
letošnjega leta, v novembru pa jima predlagali sklenitev aneksa k pogodbi, v kateri bi določili enako dikcijo kot za
koncesionarko Nedeljkovičevo. Na sestanku dne 16.11.2009 sta koncesionarki Čukova in Ambrožičeva možnost
sklenitev aneksa zavrnili, izpostavili določene probleme, ki so se jima pojavljali ob naročanju zobotehničnih storitev v ZD
ter tako obrazložili zakaj zaostajata z izpolnjevanjem obveznosti do ZD. V začetku meseca decembra je predlagan
skupni sestanek tudi z ZD, na katerem se bomo pogovorili in dogovorili o problematiki naročanja teh storitev.
Pripravila: Katarina Ambrožič
Izpusti Pigala
Rekonstrukcija Hotela Gold Club je v fazi sprememb projektne dokumentacije v območjih B in D ter pridobitve spremembe
gradbenega dovoljenja. Posredovan bo dopis vodstvu hotela glede emisij iz kuhinje v neposredno bližino Zdravstvenega
doma.
Pripravila: Irena Raspor
Višine ovir za umirjanje prometa
Postavitev naprav za umirjanje prometa ureja tehnična specifikacija za javne ceste TSC 03.800:2000 (Ur. list RS št.
118/00) in Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS št 46/00, 110/06, 49/08,
64/08 (65/08 popr.)
I. V skladu s TSC 03.800:2000 "naprave in ukrepi za umirjanje prometa" je za hitrost 30 km/h predvidena grbina
trapezne oblike skupne dolžine 4,80m, višine 0,12m z rampo dolžine 1,2m. (1,2m – 2,4m (ravni del platoja) – 1,2m).
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Znotraj teh normativov so izvedene naprave na naslednjih lokacijah:
1. Bevkova ulica – križišče s Pot v Žapuže
2 kos,
2. Bevkova ulica – križišče pred OŠ Šturje
1 kos, projekt OŠ Šturje
3. Lavričeva cesta – križišče s Polževo ulico
2 kos,
4. Polževa ulica pri Dahavu
2 kos,
5. Črniče pri vrtcu
2 kos,
6. Vilharjeva ulica
3 kos,
7. Vilharjeva povezovalna pri SŠ Veno Pilon
2 kos,
8. IV Prekomorske – križišče Zukčev hrib
1 kos, projekt rekonstrukcije IV. Prekomorske
Znotraj teh normativov niso izvedene naprave na naslednjih lokacijah:
9. Javna pot od igrišču na Cesti proti HC
4 kos,
10. Javna pot vzporedno z železnico na Cesti
1 kos,
11. Javna pot proti kapelici na Cesti
1 kos,

naročnik KS Cesta
naročnik KS Cesta
naročnik KS Cesta

II. Nivojsko dvignjena križišča izvedena na podlagi projektov rekonstrukcij in novogradenj:
1. IV. Prekomorska – križišče z IX. Korpusom
1 kos,
2. IV. Prekomorska – križišče s Grivško cesto
1 kos,
3. Gregorčičeva ulica – križišče s Cesto 5. maja
1 kos,
4. Gregorčičeva ulica – križišče z Župančičevo ulico
1 kos,
5. Bevkova ulica – križišče pri OŠ Šturje
1 kos,
III. V skladu z 81. členom Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah so izvedene fizične
ovire (polkrožne oblike) za prevoznost 50 km/h (višine 3cm in dolžine 60cm) ter 40 km/h (višine 5cm in dolžine 90cm).
Znotraj teh normativov so izvedene:
1. Ulica Quiliano proti ŠC Police
3 kos, prevoznost 50 km/h
2. Vilharjeva ulica v Palah – območje proge 4 kros
5 kos, prevoznost 40 km/h
Kot poskusno polje zvočnih ovir so bile postavljeni ovire na:
1. lokalna cesta Cesta – Vipavski Križ
2. lokalna cesta Cesta – Lokavec

3 kos,
1 kos,

Pripravil: Miha Ergaver
Pobuda, da si svetniki znižajo sejnino
Glede na pobudo, da se morebitno znižanje sejnin prilagodi odstopanju pri realizaciji proračuna za prvih devet mesecev
leta 2009 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2008, podajamo primerjavo med realizacijo prihodkov proračuna za devet
mesecev leta 2008 in leta 2009:
realizacija januar – september 2009 znaša 10.650.960,11€ oziroma 66,4% planiranega zneska
realizacija januar – september 2008 znaša 10.790.129,18€ oziroma 64,5% planiranih prihodkov.
Realizacija leta 2009 je v primerjavi z letom 2008 98,7%, je torej na skoraj enakem nivoju, skoraj enaka pa je tudi
realizacija prihodkov glede na veljavni plan.
Pripravila: Karmen Slokar
8. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA JANEZA LAMPETA GLEDE ŠIRITVE POKOPALIŠČA IN GLEDE
POPRAVILA ASFALTNE LUKNJE V PODKRAJU NASPROTI ŽUPNIŠČA
Širitev pokopališča v Podkraju
Trenutno se izdelujejo idejne zasnove pri projektantu Arhitekt Čopič d.o.o. Lokavec za širitev pokopališča. Širitev je
predvidena na zahodno stran, ker na vzhodni strani po informacij s strani KS ni bilo mogoče odkupiti potrebnega
zemljišča. Stališče občinske uprave do odkupa objekta v lasti Soškega gozdnega gospodarstva je nespremenjeno, ker je
ponujena cena previsoka in bi bilo poleg odkupa izvesti tudi rušitev objekta, kar predstavlja dodaten strošek. Vsled
navedenega tudi nakup iz sredstev vračila telekomunikacij ni racionalen, ampak bi bilo po naši oceni mnogo bolje, če bi
si krajevna skupnost prizadevala odkupiti potrebno zemljišče od lastnika, ki leži nasproti pokopališča oziroma na zahodni
strani obstoječega zemljišča.
Pripravila: Alenka Čadež Kobol
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Popravilo asfaltne luknje v Podkraju
Za odpravo vdrtine v asfaltnem vozišču v Podkraju je bil g. Štokelj Drago od (KSD d.o.o.) obveščen, sicer pa je
omenjena vdrtine v cestišču javne poti, ki je v vzdrževanju KS Podkraj. Predsednik krajevne skupnosti Podkraj je bil tudi
o tem obveščen.
Pripravil: D. Lavrenčič
10. ODGOVOR NA PISMENO PRITOŽBO GA. ZORE MIHELJ V VEZI NEUREJENEGA ODVODNJAVANJA
LAVRIČEVE CESTE, KI JO JE NA OBČINSKEM SVETU PODAL G. VALENTIN KRTELJ
Območje stare Grivške ceste Pot v Grivče in Lavričeve ulice je še vedno neurejeno in je že dalj časa v planu komplet
prenove. Ob hujših nalivih vtočni jaški na cesti Pot v Grivče ne požirajo vode in meteorna voda prosto teče po poti vse
do Prekomorske ceste, kjer se šele izliva v odtočno cestno kanalizacijo. Zaradi varnosti pred poplavitvijo stanovanjske
hiše ga. Zore Mihelj smo pred kratkim uredili asfaltno muldo po robu cestišča ob stanovanjski hiši, ki bo preprečila
eventuelno razlitje vode preko roba cestišča. To je seveda le začasna rešitev, ker imamo že izdelan projekt celovite
obnove Lavričeve ulice, ki zajema tudi ureditev odvodnjavanja. Šele z izvedbo celovite prenove ulice, bo dokončno
urejeno tudi odvodnjavanje tega območja. Žal so sredstva za izvedbo teh del po načrtu razvojnih programov Občine
Ajdovščina planirana šele za leto 2011 in 2012, ko naj bi se komplet obnovila tako Lavričeva ulica kot tudi Pot v Grivče.
Pripravil: D. Lavrenčič
Ajdovščina, 16.11.2009

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.
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Ajdovščina, 17.11.2009

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.
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Pravijo, da na mladih svet stoji, da je na mladih potrebno graditi, da so mladi naša prihodnost… Vse
to drži, saj večkrat slišimo po televiziji, nam to zagotovijo politiki, veliki podjetniki ter pomembne osebnosti.
A kaj, ko je v resničnem življenju premalokrat res tako. Svet vse prevečkrat ne stoji na mladih, se ne gradi
na njih. Vse prevečkrat so odrinjeni na rob družbe, njihove želje so utišane, njihovi nasveti premalokrat
upoštevani. Z izgovori, da imajo premalo izkušenj, da so nezreli in da itak nič ne vedo.
Veseli smo, da v Ajdovščini ni tako. Dobro je poskrbljeno za nas - imamo energijo, voljo do dela, življenja
in sprememb. Vztrajni smo in pri vsaki stvari optimistični. Tudi pri izdelavi analize, ki je pred bralcem, smo
optimistično zrli v prihodnost. Narediti iz dobrega še boljše, odlično.
Zagotovo je analiza stanja mladih v Ajdovščini nekaj, kar ne sme romati na police tistih, ki jim lahko služi: to
so v prvi vrsti mladinske organizacije in lokalni politični odločevalci. Analiza je orodje, ki bo mladinskim
organizacijam pomagala povečati, izboljšati in nadgraditi svoje programe, politične odločevalce v občini pa
naj usmeri k uvrstitvi mladine kot socialne kategorijo na agendo svojega delovanja. Teme, kot so
stanovanja, zaposlovanje, prosti čas, izobraževanje, organiziranje, je potrebno usmeriti k mladim in ob
odločanju zagotoviti njihovo sodelovanje. Soodločanje.
Poslušajmo misli, potrebe in želje mladih, zbrane v analizi in upoštevajmo njihove nasvete. Da bo svet še
bolj trdno stal na mladih. Da se bo na mladih gradilo brez težav.
In mladi bodo z veseljem naša najlepša prihodnost.

Helena Harej, predsednica
Mladinski svet Ajdovščina

Mladinski svet Ajdovščina
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1. Mladi in analiza mladih v Ajdovščini
Čeprav število prebivalcev Slovenije narašča, se delež mladih med njimi zmanjšuje: konec leta 2008 jih je
bilo v Sloveniji 19,4 %, leta 2060 pa naj bi po projekcijah predstavljali 14,4 % slovenskega prebivalstva.
Mladina ima v strokovnih razpravah različne opredelitve:
- Združeni narodi običajno upoštevajo definicijo mladine, oblikovano leta 1985, v mednarodnem letu
mladih, in prištevajo med mlade osebe, stare od 15 do 24 let.
- Statistični urad RS, podobno tudi nekatere druge evropske države, opredeljuje kot mladino osebe v
starostni skupini 15 – 29 let, enako kot jo opredeljuje Zakon o mladinskih svetih.
- Evropski program Mladina, ki se je zaključil leta 2007, je mlade postavil v obdobje od 15. do 25
leta, nasledil pa ga je program Mladi v akciji, ki je starost upravičencev – mladih definiral na 13 do
30 let.
Razširitev, ki jo je naredila Evropska komisija, je posledica dejstva, da je mladost obdobje med otroštvom in
odraslostjo. Otroštvo se zaključi s puberteto, odraslost pa je po socioloških definicijah zaznamovana s t.i.
točkami odraščanja, ki so:
- zapustiti redni šolski sistem,
- odseliti se od staršev,
- zaposliti se, imeti lastne finančne prihodke,
- imeti statusne simbole (npr. avto, stanovanje),
- se poročiti in
- imeti otroke.
Trend širjenja obdobja mladosti v zadnjih desetletjih
zaznamuje premik točk odraščanja v desno, torej proti
večjim starostim in premik pubertete v levo, torej proti
manjšim starostim.
Za potrebe analize je Mladinski svet Ajdovščina umestil mladino v starost od 15 do 30 let. V občini
Ajdovščina je v letu 2008 živelo 3.545 mladih, kar znaša 19 % celotnega prebivalstva občine.
Analiza položaja mladih v občini je bila izvedena v letu 2009 na vzorcu 315 mladih, kar znaša 9 % vse
ajdovske mladine. Izvedena je bila v okviru projekta Povej naglas in sicer izza mize, z anketami na terenu
(mnenjsko polje) in na mladinskih tribunah.
Analiza potreb mladih v lokalnem okolju (prostočasne dejavnosti, mladinske organizacije, sodelovanje v
organizacijah, statistike, ipd…) je imela namen, da pridobi podatke o mladih v občini. Z analizo smo želeli
pridobiti zelo raznovrstne podatke:
- statistične podatke (število mladih, število mladih vključenih v mladinske organizacije ter število
mladinskih organizacij),
- o vključenosti v mladinske organizacije (poznavanje mladinskih organizaciji, v katere mladinske
organizacije so mladi vključeni in v njih sodelujejo, ali poznajo kakšno organizacijo v katero bi se
radi vključili vendar je v lokalni skupnosti ni, zakaj so mladi člani različnih organizaciji, zakaj se v
mladinske organizacije vključujejo, itn…),
Mladinski svet Ajdovščina
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o mladih na splošno (ali radi živijo v skupnosti, zakaj da in zakaj ne, kje najdejo motivacijo za delo,
kje se učijo, kdaj in kje se bodo zaposlili, prostočasne aktivnosti, ipd…)
o željah in potrebah mladih v lokalni skupnosti.

Anketna vprašanja so bila sestavljena ob sodelovanju vseh članic Mladinskega sveta Ajdovščina, saj smo
želeli pridobiti čim več uporabnih rezultatov, ki bodo lahko koristili vsem izvajalcem programov za mlade.
Prav tako pa so rezultati analize izredno uporabni za delo Občine na področju mladine.

Mladinski svet Ajdovščina
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2. O analizi stanja mladih
Analiza stanja mladih v občini Ajdovščina se je izvajala večplastno. Rezultati, ki jih vključuje pričujoči
dokument so sestavljeni iz rezultatov mnenjskega polja (anketiranja), mladinskih tribun in raziskave izza
mize.
Anketiranje se je izvajalo v mladinskih organizacijah, na večjih prireditvah po občini in na srednji šoli Veno
Pilon Ajdovščina. Skupaj je Mladinski svet Ajdovščina zbral 315 popolno in uporabno izpolnjenih anket, ki je
bila sestavljena iz več vsebinskih sklopov:
- Mladost
- Turizem za mlade v Ajdovščini
- Mladinske organizacije v občini
- Želje mladih
Ajdovščina
- Prostovoljno delo mladih
- Hiša mladih
- Motivacija mladih
- Druge organizacije za mlade
- Politična participacija mladih
- Prosti čas mladih
- Zaposlovanje
- Obveščenost o mladinskih dogodkih
Glede na spol so med anketiranci za 8 %
prevladovali moški.

Anketiranci so prebivalci Občine Ajdovščina, od
tega se jih 38 % opredelilo da prebivajo v
samem mestu Ajdovščina.

Graf 1: Spol anketirancev

Graf 2: prebivališče anketirancev

Anketa je bila namenjena mladim med 15 in 30
letom. To starostno skupino nam je z nekaj
izjemami tudi uspelo doseči. Med anketiranci
prevladujejo dijaki, do katerih smo najlažje prišli
preko srednje šole, sledijo študenti kot posledica
izvajanja anket v študentskem klubu, ter ostali do
katerih smo prišli na raznih prireditvah ter preko
članov projektne skupine Povej naglas.

Graf 3: Starostna sestava anketirancev po letu rojstva

Mladinski svet Ajdovščina
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3. Analiza ankete po tematskih sklopih
3.1. Mladost
3.1.1. Ali se počutite mladega?
Na vprašanje, če se anketiranci počutijo mlade, je pozitivno odgovorilo 98 % vprašanih, kar je še
dodatno potrdilo ustreznost vzorca – anketirane skupine.

Graf 4: Ali se počutite mladega?

3.1.2. Do kdaj boste / ste bili mladi?
Z vprašanjem smo želeli preveriti sociološko definicijo mladih, opisano v prejšnjih poglavjih. Le
18 % mladih se ozira na starostno pogojeno obdobje mladosti, vsem ostalim so bližje točke
odraščanja.

Graf 5: Do kdaj boste / ste bili mladi?

Mladinski svet Ajdovščina
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3.2. Mladinske organizacije v občini Ajdovščina
Predhodno smo z raziskavo izza mize definirali naslednje mladinske organizacije in pomembnejše
organizacije za mlade v občini:
- Mladinski svet Ajdovščina
- Klub ajdovskih študentov in dijakov
- Mladinski center Hiša mladi Ajdovščina
- Društvo tabornikov Rod mladi bori
- Steg Ajdovščina - Šturje 1
- Medobčinski društvo prijateljev mladine Ajdovščina
- Društvo prijateljev mladine Skrilje
- Društvo prijateljev mladine Vrtovin
- Mlada Slovenija, RO Severna Primorska
- Mladinski odsek Planinskega društva Ajdovščina
- Ljudska univerza Ajdovščina, Projektno učenje za mlade - PUM
- Društvo mladih Jutro
- KTŠD Stomaž87
- Društvo mladih Vozel
Organizacija
Klub ajdovskih študentov in dijakov

število članov
organizacije*
500

Društvo tabornikov Rod Mladi bori Ajdovščina

39

Mlada Slovenija, RO Severna primorska

40

Glasbeno kulturno društvo Sax

10

Mladinski odsek Planinskega društva Ajdovščina

53

KUD Javorov Hudič

30

Športno kulturno društvo Wada

65

Društvo mladih Jutro

40

Steg Ajdovščina Šturje 1

40

KTŠD Stomaž 87

55

Zveza prijateljev mladine

5

Ljudska univerza Ajdovščina, Projektno učenje za
mlade
Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina
Mladinski svet Ajdovščina

20
300
brez članstva**

* v starosti 15 – 30 let
** člani Mladinskega sveta Ajdovščina so mladinske organizacije in organizacije za mlade
Mladinski svet Ajdovščina
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3.2.1. Kako dobro poznate mladinske organizacije in organizacije za mlade v občini
Ajdovščina?
Projektno učenje za mlajše odrasle

PUM
0%

Dobro poznam

13%
Organizacijo poznam
8%
Slabo, nekaj vem o
organizaciji

53%

Sem slišal, a ne poznam
24%

Nisem še slišal

Center mladinskih dejavnosti = Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina
1%

0%

24%

2%

MC

Sem aktiven član

18%

Sem član in poznam ter
koristim programe
Dobro poznam
Organizacijo poznam

23%

16%

Slabo, nekaj vem o
organizaciji
Sem slišal, a ne poznam
Nisem še slišal

16%

Mladinski svet Ajdovščina
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Društvo tabornikov Rod Mladi bori

RMB
3% 1%
12%

Sem aktiven član
Sem član in poznam ter
koristim programe
Dobro poznam

27%

Organizacijo poznam
18%

Slabo, nekaj vem o
organizaciji
Sem slišal, a ne poznam
Nisem še slišal

25%

14%

Steg Ajdovščina – Šturje 1 (katoliški skavti)
1%
17%

1%

Skavti
7%

Sem aktiven član
Sem član in poznam ter
koristim programe
Dobro poznam

22%

Organizacijo poznam
Slabo, nekaj vem o
organizaciji
Sem slišal, a ne poznam

29%

Nisem še slišal
23%

Mladinski svet Ajdovščina
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Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina

MDPM

0%

Sem aktiven član

2%

13%

Sem član in poznam ter
koristim programe
Dobro poznam

16%

Organizacijo poznam
23%

26%

Slabo, nekaj vem o
organizaciji
Sem slišal, a ne poznam
Nisem še slišal

20%

Klub ajdovskih študentov in dijakov

KAŠ
5%
6%

5%

5%
18%

Sem aktiven član
Sem član in poznam ter
koristim programe
Dobro poznam
Organizacijo poznam
Slabo, nekaj vem o
organizaciji
Sem slišal, a ne poznam

27%

34%

Mladinski svet Ajdovščina
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Mladinski odsek Planinskega društva Ajdovščina
1%

Planinci

1%
3%

28%

19%

Sem aktiven član
Sem član in poznam ter
koristim programe
Dobro poznam
Organizacijo poznam

17%

Slabo, nekaj vem o
organizaciji
Sem slišal, a ne poznam
Nisem še slišal

31%

Mladinski svet Ajdovščina
0% 1%

MSA

3%

Sem aktiven član
Sem član in poznam ter
koristim programe
Dobro poznam

12%

12%

Organizacijo poznam

47%
Slabo, nekaj vem o
organizaciji
Sem slišal, a ne poznam

25%

Mladinski svet Ajdovščina
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Društvo mladih Jutro
0%

Jutro

1%

0%

Sem aktiven član

6%
Sem član in poznam ter
koristim programe
Dobro poznam

7%

Organizacijo poznam
20%
Slabo, nekaj vem o
organizaciji
Sem slišal, a ne poznam

66%

Nisem še slišal

Športno društvo Wada

1%

WADA

0%

Sem aktiven član

4%
Sem član in poznam ter
koristim programe
Dobro poznam

11%

12%

46%

Organizacijo poznam
Slabo, nekaj vem o
organizaciji
Sem slišal, a ne poznam

26%

Mladinski svet Ajdovščina
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VOZEL (Društvo mladih Vozel)
1%

0%

Vozel

2%
4%

Sem aktiven član
Sem član in poznam ter
koristim programe
Dobro poznam

6%

14%
Organizacijo poznam
Slabo, nekaj vem o
organizaciji
Sem slišal, a ne poznam
73%

Nisem še slišal

Stomaž 87 (KŠTD Stomaž 87)
1%
1%
0%

2%

Stomaž 87
3%
8%

Sem aktiven član
Sem član in poznam ter
koristim programe
Dobro poznam
Organizacijo poznam
Slabo, nekaj vem o
organizaciji
Sem slišal, a ne poznam
Nisem še slišal

85%

Mladinski svet Ajdovščina
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3.2.2. Štejete udeležbo na aktivnostih mladinskih organizacij za prosti čas?

3.2.3. Katere mladinske organizacije ste srečali drugod po Sloveniji (ali svetu) in jih v
Ajdovščini ni (tip organizacije, aktivnosti, ki jih izvaja …)?

Katere mladinske organizacije ste
srečali drugod po Sloveniji (ali svetu)
in jih v Ajdovščini ni (tip organizacije,
aktivnosti, ki jih izvaja …)?
93%
Ne poznam drugih oblik
Poznam organizacije, ki bi
jih bil vesel v Ajdovščini
7%

Na vprašanje so odgovorili redki anketiranci. Med relevantnimi odgovori na vprašanje najdemo le
pomanjkanje organizacij, ki bi mlade povezovala z glasbo.
Med odgovori so se pojavili tudi taki, ki nakazujejo na željo, da se v Ajdovščini odpre diskoteka.

Mladinski svet Ajdovščina
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3.2.4. Kako ste zadovoljni z delom mladinskih organizacij v Ajdovščini (tistih, ki jih
poznate)?

Kako ste zadovoljni z delom
mladinskih organizacij v Ajdovščini
(tistih, ki jih poznate)?
23%
zelo

10%

delno
nisem
67%

3.2.5. Zakaj niste vključeni v nobeno mladinsko organizacijo (izpolnili so tisti, ki niso):
Med odgovori najdemo naslednje:
- premalo zanimivih aktivnosti organizacij
- premalo različnih organizacij
- članarina
- nepoznavanje članov organizacij
- zaradi prebivališča izven mesta Ajdovščina
- premalo časa na voljo za mladinske organizacije
Največkrat se je pojavil odgovor, da mladi niso vključeni v organizacije zaradi bivanja izven mesta
Ajdovščina.
3.2.6. Kaj bi / je pripomoglo k temu, da bi se / ste se vključili v mladinsko organizacijo
(izpolnili so tisti, ki so / so bili člani katere od organizacij)?
Med odgovori najdemo naslednje:
- kvalitetno preživljanje prostega časa
- povezovanje z mladimi
- članstvo zaradi statusa (v Klubu ajdovskih študentov in dijakov)
- darila ob vstopu
- medčloveški odnosi v organizacijah
- dobra družba
- možnost udeležbe v različnih programih in aktivnostih
- zabava, zanimivost programov
- priporočila drugih članov, prijateljev, sorodnikov
- možnost izražanja svojih potencialov
- zanimanje za vsebino organizacij
Mladinski svet Ajdovščina
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-

izobraževanje
gibanje v naravi
nujnost vključitve zaradi obvez drugih programov (Mednarodno priznanje za mlade)
ugodnosti članstva, kot so npr. popusti
pridobivanje izkušenj
uveljavljanje skupnih interesov

Največkrat so se pojavili odgovori, ki nakazujejo na bližino mladinskih organizacij mladim (zabava,
uresničevanje potencialov, ugodnosti članstva ter – največkrat – druženje z vrstniki).
3.2.7. Zakaj niste vključeni v nobeno mladinsko organizacijo?

Zakaj niste vključeni v nobeno
mladinsko organizacijo
Ne poznam nobene, ki bi
N=231
ustrezala mojim
4% 3%

36%

25%

32%

interesom.
Ker me članstvo v
mladinskih organizacijah
ne zanima.
Ker sem v Ajdovščini
redko.
Mislim, da so organizacije
zaprtega tipa, da niso
namenjene drugim.
Mislim, da so mladinske
organizaciej namenjene
šolo‐obveznim mladim.

Potencial odgovorov na to vprašanje kaže na nujnost, da se mladinske organizacije približajo tudi
mladim, ki ne prebivajo v Ajdovščini in na potencialno možnost za ustanavljanje novih tipov
mladinskih organizacij v občini.

Mladinski svet Ajdovščina
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3.3.Hiša mladih
Anketirance smo spraševali po objektu, kjer domujejo ajdovske mladinske organizacije – po Hiši
mladih. Zanimalo nas je, v koliki meri jo obiskujejo, kaj jih v njej privlači in kaj v njej pogrešajo.
3.3.1. Prosimo, opredelite sebe in Hišo mladih

3.3.2. Kaj vam je v Hiši mladih všeč (izpolnili tisti, ki v Hišo mladih redno zahajajo)?
Med odgovori se je največkrat pojavil odgovor, da objekt mlade privlači zaradi druženja, zbiranja
mladih na tem mestu in izražanja svojih potencialov. Pomemben del anketirancev je med prednosti
uvrstil tudi koncertno dvorano, koncerte ter klub.
Odgovori, ki nakazujejo na pripadnost mladini kot socialni kategoriji, so v Hiši mladih videli
predvsem priložnost za zbiranje različnih mladih in delovanje različnih mladinskih združenj.

3.3.3. Kaj vam v Hiši mladih ni všeč (izpolnili tisti, ki v Hišo mladih redno zahajajo)?
Maloštevilni odgovori na to vprašanje so izpostavili naslednje: stil glasbe v klubu, premalo
dogodkov in zunanjo podobo.

Mladinski svet Ajdovščina
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3.4.Druge organizacije (športni klubi, kulturne organizacije...), ki tudi delajo z mladimi
3.4.1. Ste vključeni v katerokoli športno organizacijo – klubi, društva…?

3.4.2. Ste vključeni v katerokoli kulturno organizacijo (pevski zbori, glasbena šola, dramska
skupina, glasbene skupine…)?

Ste vključeni v katerokoli
organizacijo s področja kulture?
8%

da
ne

92%

Trend vključevanja mladih v kulturne in športne organizacije je nižji od vključevanja v mladinske
organizacije, kar kaže na dejstvo, da so slednje mladim veliko bolj prilagojene, predvsem pa bolj
usmerjene k množici in mladim kot kategoriji.
V primerjavi športnih in kulturnih organizacij močno prednjačijo športne organizacije (30 % proti 8 %).

Mladinski svet Ajdovščina
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3.5.Prosti čas
Prosti čas oziroma prostočasne dejavnosti mladih vedno vzbujajo veliko zanimanja med raziskovalci
mladine. Tudi z našo anketo smo želeli preveriti mite, ki uvrščajo mlade pred računalnike in televizijo.
Pa je temu res tako?
Projektna skupina se je namensko odločila, da rezultatov, pridobljenih v kategoriji ne komentira in
komentar prepušča uporabnikom ankete pri svojem delu.
3.5.1. Ali v prostem času počnete tisto kar si želite ali tisto, kar prej niste utegnili?

3.5.2. Ali vam predstavlja denar oviro za izbiro prostega časa?

Mladinski svet Ajdovščina
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3.5.3. Kako ocenjujete svoj prosti čas?

3.5.4. Kolikokrat na dan (za vsaj 15 min) gledate televizijo?

Mladinski svet Ajdovščina
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3.5.5. Kolikokrat na dan pregledate e-pošto?

3.5.6. Kolikokrat na dan (za vsaj 15 min) igrate računalniške igrice?

Mladinski svet Ajdovščina
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3.5.7. Kolikokrat na dan uporabljate internet?

3.5.8. Kolikokrat tedensko se športno udejstvujete (ne v klubih)?

Mladinski svet Ajdovščina
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3.5.9. Kolikokrat na teden zaidete v lokale / diskoteke / … ?

3.5.10. Koliko časa dnevno preživite s prijatelji / znanci v drugih aktivnostih?
Koliko časa dnevno preživite s prijatelji / znanci
na drugih aktivnostih?

5%
26%
28%

5 ur
3 ure
1 uro
nič

41%

3.5.11. Katere so druge aktivnosti, s katerimi se ukvarjate (hobiji)?
Večina odgovorov se je pojavila v »klasičnih« aktivnostih, ki jih mladi izbirajo za hobije. Najbolj
pogosti odgovori so bili:
- branje
- poslušanje glasbe
- glasba in igranje inštrumentov
- različne oblike športnega udejstvovanja
- fotografija
- mediji
- računalništvo.
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3.6.Obveščenost o mladinskih dogodkih
3.6.1. Mislite, da ste zadovoljivo obveščeni o aktivnostih za mlade v Ajdovščini?

3.6.2. Kje iščete informacije in kako bi jih radi prejemali?
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3.7.Turizem za mlade v Ajdovščini
3.7.1. Kam v občini Ajdovščina bi peljali na obisk gosta iz tujine; kaj bi mu pokazali?
Destinacije, ki jih mladi štejejo za primerne turistične destinacije, so:
- obzidje in staro mestno jedro
- lokali, diskoteke (Kavarna Ave, sladoledni vrt, Klub Vertigo, Klub Baza)
- bazen
- izvir Hublja
- letališče
- naravoslovna učna pot
- vinske kleti
- Pilonova galerija
- kompleks v Palah
- hribi – Čaven
3.7.2. Katero kulinarično posebnost bi jim ponudili - priporočili in kje (gostilna, restavracija,
domača kuhinja)?
Med odgovori je signifikantna večina anketirancev podala klasične domače jedi, kot so na primer
jota, pršut, vino in drugi izdelki domače kuhinje. Med restavracijami vodi gostilna pri izviru Hublja.
3.7.3. Kje bi prenočili mlade goste, ki pridejo v Ajdovščino?
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3.8.Želje mladih
3.8.1. Mislite, da je v Ajdovščini dovolj poskrbljeno za mlade?

3.8.2. Če ne, kaj bi dodali?

Več koncertov
Več kulturnih prireditev
Več športnih prireditev
Več mladinskih organizacij
Več prostočasnih programov, delavnic
Prostor za mlade
Mladinski svet Ajdovščina
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3.8.3. Katere aktivnosti v Ajdovščini primanjkujejo, katere pogrešate (kulturne, športne,
delavne, izobraževanja…)?
Po padajočem vrstnem redu mladi najbolj pogrešajo:
- športne prireditve in aktivnosti (72 odgovorov)
- koncerte (53 odgovorov)
- kulturne prireditve in aktivnosti (40 odgovorov)
- izobraževalne aktivnosti in delo za študente (13 odgovorov)
- delavnice (7 odgovorov)
- kinodvorano (7 odgovorov)
- plesne aktivnosti (6 odgovorov)

3.9.Prostovoljno delo in motivacija
3.9.1. Ste že kdaj prostovoljno delali (vsaj 3 ure)?

3.9.2. Prosimo, pojasnite, katere dejavnosti vas motivirajo za delo v šoli in drugje
Glavne motivacijske komponente mladih so:
- želja po izobrazbi in dobri službi (18 odgovorov)
- šport (17 odgovorov)
- doseganje zastavljenih ciljev, uspehi (16 odgovorov)
- dobre ocene (15 odgovorov)
- denar in druge nagrade (12 odgovorov)
- delo z ustreznimi ljudmi v timu (10 odgovorov)
- starši, prijatelji (9 odgovorov)
- glasba (9 odgovorov)
Ostali odgovori zaradi manjšega pojavljanja (<3) niso zajeti.
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3.10.

Politična participacija mladih

3.10.1. Bi kot mladi želeli prispevati k napredku na področju mladine v občini Ajdovščina?

3.10.2. Se udeležujete volitev / referendumov?
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3.10.3. Bi vas zanimalo delo (seje) v t.i. mladinskem parlamentu?

3.11.

Zaposlitev

3.11.1. Bi se radi zaposlili v Ajdovščini?
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3.11.2. Menite, da boste dobili zaposlitev v Ajdovščini?

3.11.3. Če ne, zakaj ne?
Med odgovori z najvišjo pojavnostjo (>10) najdemo naslednje:
- premalo delovnih mest (53 odgovorov)
- ni delovnih mest za specifično izobrazbo (27 odgovorov)
- želja po službi drugje zaradi večjih ambicij (17 odgovorov)
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4. Zaposlovanje, prosti čas, izobraževanje in zdravje mladih
Zaposlovanje mladih, prosti čas mladih, izobraževanje mladih in zdravje mladih so bile teme štirih
mladinskih tribun, ki jih je Mladinski svet Ajdovščina organiziral v marcu in aprilu 2009. Rezultati so podani
v nadaljevanju.

4.1.Zaposlovanje mladih
Javna mladinska tribuna na temo Zaposlovanje mladih je potekala v prostorih Mladinskega sveta
Ajdovščina, 4. 4. 2009, s pričetkom ob 15. uri. Organizirana je bila v okviru projekta Povej naglas, ki ga
vodi Mladinski svet Ajdovščina. Na mladinsko tribuno so bili vabljeni mladi med 15. in 30. letom
starosti, iz območja občine Ajdovščina, ter gostje, strokovnjaki s področja zaposlovanja.
Mladinske tribune se je udeležilo 13 mladih ter Laura Wanek, ki je zaposlena na Zavodu RS za
zaposlovanje, na območni službi Ajdovščina.
V začetku je Laura Wanek predstavila svoje delo ter mlade seznanila z nekaterimi statističnimi podatki,
ki veljajo za Občino Ajdovščina, o številu in profilu delovno aktivnih oseb ter brezposelnih oseb.
Podatke o brezposelnosti je podala tudi za Občino Nova Gorica ter Občino Tolmin, ki jih območna
služba pokriva. Mlade je seznanila s problemom naraščanja števila registriranih brezposelnih oseb, v
zadnjih dveh letih.
Poudarila je vse večji problem zaposlovanja na področjih, kjer kadra tudi v evidenci brezposelnih
primanjkuje, in tako brezposelne osebe, registrirane na zavodu, težko dobijo delo. Zaskrbljujoče je, da
bodo povpraševanja po kadrih, ki jih primanjkuje vedno večja, povpraševanja po kadrih, ki jih imajo na
voljo pa ni.
Mlade je nato seznanila s centrom CIPS – Center za Informiranje in Poklicno Svetovanje, ki na našem
območju trenutno ne deluje, ker imajo premalo kadrov. Je pa drugod po Sloveniji zelo obiskan, saj tam
obiskovalci dobijo odgovore na vprašanja, ki jih zanimajo, imajo vpogled v evidenco iskanih poklicev in
prostih delovnih mest. Na centru CIPS uporabnike seznanijo z navodili za iskanje zaposlitve, tam se
učijo veščin iskanja zaposlitve ter imajo dostop do interneta.
Poudarila je vedno večji pomen uporabe e-svetovanja, kjer so zaenkrat uporabniki predvsem mladi, do
katerega lahko dostopajo od doma preko spleta in kjer najdejo širok spekter informacij o zaposlovanju,
prostih delovnih mestih in načinu zaposlitve, kandidiranju na delovno mesto, izpolnjevanju prošenj itd.,
urejenih po posebnih sklopih. Preko e-svetovanja lahko iskalci zaposlitve izpolnjujejo interesne teste,
preko katerih ocenijo kateri poklic jim najbolj leži in se tako lažje zaposlijo, pristopijo do delodajalca ali
zaprosijo za delo. Na e-svetovanju razpolagajo tudi z različnimi informacijami o možnih zaposlitvah
glede na stopnjo in smer izobrazbe, za prve iskalce dela, o možnosti zaposlitve v tujini, trgu dela itd.
Po uvodnem delu so mladi razpravljali na temo iskanja zaposlitve v Občini Ajdovščina. Izpostavili so
vedno večji problem izseljevanja mladih izobraženih kadrov iz Ajdovščine v večja in bolj razvita mesta,
ker tu zanje ni primerne zaposlitve. Prišli so do zaključka, da se bo morala Občina v vseh pogledih
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truditi, da bo mladim izobraženim kadrom zagotovila konkurenčna delovna mesta, glede na njihovo
izobrazbo.
Prešli so na vprašanje ustanovitve univerze in odpiranja univerzitetnih programov v Ajdovščini in
ugotovili, da gredo danes mladi še vedno raje študirat iz domačega kraja in se po končanem šolanju
vračajo nazaj, kar potegne za seboj bolj pomembno odpiranje novih delovnih mest za absolvente
različnih tehničnih, naravoslovnih in tudi družboslovnih smeri, ko ti končajo izobraževanje in se vračajo
domov.
Dolgoročno gledano pa univerza v Ajdovščini prinaša možnost študija tudi mladim iz manj premožnih
družin, saj bivanje doma bistveno zniža stroške. Poudarili pa so, da je s prihodom univerze v
Ajdovščino potrebno poskrbeti tudi za vse ostalo, kar odpiranje novih programov prinese za seboj,
odpiranje študentskih delovnih mest v Ajdovščini, skrb za družabni del življenja študentov ter
zagotovitev ležišč za študente iz drugih krajev po Sloveniji, ki bodo prišli študirat v Ajdovščino.
Vsi pa so se strinjali da je potrebno univerzitetne programe odpirati na podlagi študij, ki bodo pokazale
kateri poklici se na tem področju najbolj zaposlujejo in so najbolj iskani.
Mladi so izpostavili problem vse večjega izkoriščanja delavcev s strani delodajalcev, ker le ti kot iskalci
prve zaposlitve niso seznanjeni z vsemi pravicami, ki jih imajo in z vsemi dolžnostmi, ki jih je dolžan
opravljati delodajalec. V namen preprečevanja izkoriščanja je gospa Laura Wanek poudarila, da morajo
natančno prebrati pogodbo, ki jo z delodajalcem podpišejo, da mora biti ta jasno napisana in da je
delodajalec ob podpisu pogodbe dolžan delavca prijaviti na invalidsko in pokojninsko zavarovanje in
zanj plačevati prispevke.
Strokovnjakinja s področja zaposlovanja je poudarila, da je iskanje prve zaposlitve osem urno delo, da
resnično najdeš delo, ki ti je všeč, za katerega si se izobraževal ter delovno mesto, kjer boš pridobil čim
več delovnih izkušenj in boš motiviran za delo, ki ga opravljaš. Izpostavila pa je današnji trend
večkratnega menjavanja službe v delovni dobi zaposlenega.
Izpostavljen je bil problem dvigovanja starostne meje upokojitve. Trend gre v smeri zviševanja
starostne meje upokojitve, zaradi zmanjševanja prevelikega števila upokojencev, kar je lahko problem
tako za delavce, kot za delodajalce. Država in posamezne občine bodo morale zagotoviti delovna
mesta tudi za starejše ljudi.

4.2.Izobraževanje mladih
Javna mladinska tribuna na temo izobraževanje mladih je potekala v prostorih Mladinskega sveta
Ajdovščina, 4. 4. 2009, s pričetkom ob 10. uri. Organizirana je bila v okviru projekta Povej naglas, ki ga
vodi Mladinski svet Ajdovščina. Na mladinsko tribuno so bili vabljeni mladi med 15. in 30. letom
starosti, iz območja občine Ajdovščina, ter gostje, strokovnjaki s področja izobraževanja.
Mladinske tribune se je udeležilo 8 mladih ter gostja, gospa Boža Bolčina, zaposlena na Ljudski
univerzi v Ajdovščini.
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Na začetku je gostja predstavila delo Ljudske univerze v Ajdovščini, ki vključuje tako formalno, kot tudi
neformalno izobraževanje, vseh generacij od mladih do starejših. Poudarila pa je pomen
priložnostnega izobraževanja, ki vedno bolj pridobiva na svojem pomenu, pri katerem gre za
prepletanje različno pridobljenih znanj.
Večina časa na mladinski tribuni izobraževanja je bilo namenjenega primerjavi med formalnim in
neformalnim izobraževanjem. Najprej so mladi skupaj z gostjo razčistili kaj pomeni formalno in kaj je
neformalno izobraževanje.
Razlika obeh izobraževanj je v tem, da pri formalnem izobraževanju dobiš javno veljavno listino
(spričevalo), medtem ko pri neformalnem tega potrdila o izobraževanju ne dobiš. Formalno
izobraževanje je obvezno, medtem ko je neformalno izobraževanje neobvezno.
Ugotovljeno je bilo, da je neformalno izobraževanje še vedno zapostavljeno, predvsem zaradi tega, ker
se ga ne da dokazati, da pa pridobiva na pomenu, predvsem z beleženja pridobljenega neformalnega
znanja na primer v Nefiksu – Neformalnem indeksu, in se ga nato lahko vključuje v formalno
izobraževanje.
Na veliko tečajih in drugih izobraževanjih neformalnega značaja lahko dobiš javno veljavno listino ali
potrdilo, da si na izobraževanju bil in da si pridobil neka določena znanja. Tako pridobljeno znanje in
kompetence, ki jih z udeležbo pridobijo mladi je vedno bolj priznano, poleg formalne izobrazbe, tudi s
strani delodajalcev.
Poznamo več oblik neformalnega izobraževanja, ki je namenjeno vsem generacijam ljudi: delovanje v
različnih mladinskih organizacijah, razni tečaji, seminarji, konference, različne delavnice, študijske
krožke, neformalne programe,…
Program neformalnega učenja, ki ga izvaja Ljudska univerza se imenuje PUM – projektno učenje za
mlade, ki je namenjen mlajšim odraslim, ki so zapustili šolanje. To je javno veljavni neformalni program,
ki ima točno določen namen, kjer so določeni pogoji za izvajanje programa, s točno opredeljeni cilji
programa. Sam namen PUM-a je, da se motivira udeležence, da se ponovno vključijo v redno šolanje
in pridobijo neko izobrazbo, bodisi, da končajo osnovno šolo ali poklicno, morebiti tudi srednjo šolo ali
pa si poiščejo zaposlitev.
Mladi so izpostavili velik problem nepriznavanja neformalnega znanja v šolah in drugih vzgojno
izobraževalnih ustanovah. Kako bo tvoje neformalno izobraževanje upoštevano je odvisno od
posameznega profesorja oziroma učitelja, na kakšen način bo predstavil in spodbujal neformalno
učenje med učenci. Izbirne vsebine devetletne osnovne šole stremijo k spodbujanju neformalnega
učenja, kjer si vsak posameznik izbere nekaj kar ga veseli in mu je v interesu in preizkusi stvari, ki jih
drugače mogoče nebi.
Gostja je poudarila velik pomen medgeneracijskega sodelovanja in učenja, ki se izvaja na Ljudski
univerzi, kjer se starejši v paru z mladimi učijo na primer računalniških veščin.
Dejstvo je, da se formalno in neformalno izobraževanje prepletata in sta v kombinaciji enako
pomembna.
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4.3.Prostočasne dejavnosti mladih
Javna mladinska tribuna na temo prostočasnih dejavnosti mladih je potekala v prostorih Mladinskega
sveta Ajdovščina, 28. 3. 2009, s pričetkom ob 15. uri. Organizirana je bila v okviru projekta Povej
naglas, ki ga vodi Mladinski svet Ajdovščina. Na mladinsko tribuno so bili vabljeni mladi med 15. in 30.
letom starosti, iz območja občine Ajdovščina, ter gostje, strokovnjaki s področja izvajanja prostočasnih
dejavnosti za mlade.
Mladinske tribune se je udeležilo 7 mladih ter gostja Nina Ukmar, nekoč zaposlena na Mladinskem
centru Podlaga v Sežani, sedaj zaposlena na Občini Sežana kot strokovna sodelavka za področje dela
z mladimi.
Nina Ukmar nam je v začetku razložila kaj je prosti čas, kako ga preživljajo mladi, kaj je mladinski
center in kaj je delo mladinskega centra Podlaga v Sežani.
Poudarila je pomen organiziranega in kvalitetno preživetega prostega časa mladostnikov. Že za otroke
je zelo pomembno, da kvalitetno, predvsem pa organizirano preživljajo svoj prosti čas, saj se s tem
učijo koristno preživljati svoj prosti čas in svoje izkušnje prenašajo na naslednje rodove.
Poznamo organizirane in neorganizirane prostočasne dejavnosti. Organizirane dejavnosti so razni
krožki, plesni tečaji, aerobika, tečaji tujega jezika, delavnice,…, ki jih lahko zasledimo v mladinskih
centrih ter neorganizirane dejavnosti, ki si jih vsak posameznik sam zamisli. Organizirane dejavnosti so
ponavadi vodene in imajo svojega mentorja.
Prosti čas ima več zelo pomembnih funkcij:
1. Neformalno izobraževanje. Skozi izvajanje in udeleževanje na organiziranih prostočasnih
dejavnostih se mladi naučijo reševanja problemov, razvijajo svoje sposobnosti in uresničijo
svoje interese.
2. Vrstniška socializacija. Mladi se v prostem času družijo s svojimi vrstniki in tako razvijajo
medsebojno komunikacijo. Vendar se v današnjem času pojavlja problem, saj veliko mladih
posega po internetni komunikaciji, s katero se izgublja stik med ljudmi. Uporaba internetne
komunikacije je priporočljiva, vendar le do neke mere, saj zaradi nje izostaja socialno učenje.
3. Preizkušanje svoje vloge in vedenja v družbi, kjer se razvijajo različni stili in subkulture,
brez nadzora odraslih, ki potegne za seboj prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja, ki je
zelo pomembno.
4. Naslednja funkcija je zvrst socialnih kompetenc, kjer gre za raziskovanje socialnih vlog in
odnosov med njimi. Razvija se lastna identiteta mladega človeka.
Prosti čas je čas neštetih možnosti in tveganj vedenja, ki je povezano s pasivnostjo. Pomembno je, da
je prosti čas dobro strukturiran in organiziran ter da so prisotni mlajši odrasli.
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Ugotovljeno je bilo, da mladi svoj prosti čas največkrat preživljajo s prijatelji ali partnerjem, če ga imajo.
Najraje svoj prosti čas preživijo za računalnikom ali pa ob poslušanju glasbe, saj ne terja nikakršnega
napora, nikamor ni potrebno iti in je kot tako najbolj udobno.
Zbrani mladi so poudarili problem motivacije današnje mladine, saj je le ta vedno bolj pasivna in
neaktivna. Rešitev vidijo v povečanju obšolskih dejavnosti, ki bi jih občasno vodile mladinske
organizacije in razna društva, saj so le te zanimive. Povečati bi morali sodelovanje med šolami in
mladinskimi centri, ki bi vodili mlade skozi obšolske dejavnosti, saj so njihove vsebine veliko bolj
inovativne, interesantne in zanimive.
Mladinske organizacije bi morale za dosego večje udeležbe s strani mladih izvajati večina svojih
programov kontinuirano, da se mladi nanje navadijo, vendar je to velikokrat povezano s finančnimi
sredstvi, ki jih mladinske organizacije in društva nimajo. Mladinske organizacije in društva bi morale
imeti zaposlene ljudi, ki bi lahko dejavnosti za mlade izvajali kontinuirano.
Zelo pomembne so tudi študije želja in potreb mladih ter preživljanja njihovega prostega časa, saj se to
področje zelo hitro spreminja.
Še vedno pa velja, da se najhitreje in najlažje glas, ki motivira mladega človeka za udeležbo na
posamezni aktivnosti, širi od ust do ust med prijatelji, vrstniki in znanci.

4.4.Zdravje mladih
Javna mladinska tribuna na temo zdravje mladih je potekala v prostorih Mladinskega sveta Ajdovščina,
28. 3. 2009, s pričetkom ob 10. uri. Organizirana je bila v okviru projekta Povej naglas, ki ga vodi
Mladinski svet Ajdovščina. Na mladinsko tribuno so bili vabljeni mladi med 15. in 30. letom starosti, iz
območja Občine Ajdovščina, ter gostje, strokovnjaki s področja zdravstva.
Mladinske tribune se je udeležilo 16 mladih ter gostja, dr. Alenka Erznožnik Lazar, psihiatrinja v
psihiatrični bolnišnici Idrija.
Gospa Erznožnik Lazar nam je v začetku predstavila svoje delo v psihiatrični bolnišnici ter zgodovino
bolnišnice ter njenega delovanja. Povedala je, da se vedno večkrat pri svojem delu srečuje z mladimi
ljudmi, ki se zdravijo zaradi odvisnosti od alkohola, zaradi različnih depresij in fobij. Danes je telesno
zdravje mladih dokaj dobro, zavedati pa se moramo, da je vedno več duševnih stisk in število takih
primerov še narašča.
Zaradi današnjega načina življenja so mladi preveč prepuščeni sami sebi, starši imajo premalo časa za
svoje otroke in družine. Tako imajo otroci in mladostniki preveč materialnih dobrin, medtem, ko so
prikrajšani za čustveno bližino staršev in njihovo pozornost.
V današnjih časih je veliko več nevarnosti za mlade kot včasih, saj se na zelo hiter način dobi veliko
vrst drog, alkohola, pojavlja se zasvojenost z internetom, raznimi računalniškimi igrami in igrami na
srečo, veliko je rednih kadilcev med mladimi. Pogosti pa so tudi različni strahovi: pred debelostjo, ki
ima za posledico motnje hranjenja, ki vodijo v anoreksijo ali bulimijo, ki sta lahko smrtno nevarni, strah
pred drugačnostjo in s tem izpostavljenostjo ali izločitvijo iz družbe.
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Pri vedno več mladih pa so prisotne tudi različne oblike depresij, ki prepogosto vodijo v samomore.
Število samomorov med zelo mladimi ljudmi se sploh poveča ob koncu šolskega leta, ker se mladi
bojijo neuspeha in tako ne vidijo izhoda. Šole preventivno naredijo premalo za dobro počutje svojih
učencev, saj so preveč storilnostno naravnane.
Pomoč v stiski naj bi mladi najprej poiskali v družini, pri prijateljih, učiteljih, psihologih, socialnih
pedagogih, potem pri centru za socialno delo, NVO – pomoč odvisnim od drog, alkohola, svetovalnih
centrih za mladostnike in pa preko telefona za pomoč v stiskah.
Takim mladim je velikokrat v veliko pomoč že pogovor, podpora s strani družine in vrstnikov, sprejem v
družbo ter nenazadnje udejstvovanje na različnih sprostitvenih in drugih aktivnostih, ki jim polepšajo
življenje in izboljšajo telesno ter duševno stanje.
Pri hujših oblikah depresije in fobij pri mladih je za izboljšanje njihovega stanja potrebno sodelovanje
vseh, od zdravstva, šole, cerkve, vrtcev, staršev, politike in drugih. Pomembno je, da mlade podučimo
o njihovem stanju in načinu zdravljenja. Predvsem pa ne smemo obolelih ljudi obsojati.
Poudarila je pomen preventive, ki jo vidi predvsem v konstruktivnih pogovorih, podpori s strani družine
in vrstnikov ter osveščanju glede duševnih bolezni, fobij, depresij in stisk.
Glede na izražene pomisleke s strani udeležencev tribune, glede blagih oblik fobije na različne živali,
strahu pred temo, zaprtim prostorom, je dr. Erznožnik Lazarjeva svetovala, da morajo biti mladi vztrajni
in se s problemi soočati, ne pa se jim umikati. Pri manjših fobijah je pomembno, da jo večkrat
premagamo, le tako jo bomo lahko uspešno odpravili. Pove tudi, da je danes na tržišču veliko tablet in
drugih zdravil, ki zdravijo večino vrst in oblik depresije in fobij, vendar more biti njihovo jemanje
nadzorovano.
Izpostavila je problem strahu pred zdravljenjem v psihiatričnih bolnišnicah, saj so taki ljudje velikokrat
zaznamovani in pogosto izločeni iz družbe. Posledica ne-zdravljenja v samem začetku bolezni pa je
lahko huda depresija, ki traja več let in ki lahko popolnoma onesposobi človeka. Zavedati se moramo,
da je vedno več ljudi, ki potrebuje pomoč psihiatra in da se njihovo število še povečuje.
Še vedno pa dr. Erznožnik Lazar poudarja pomen preventive in kot pregovor pravi: Pomen zdravega
duha v zdravem telesu.
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