Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 4.4.2016
OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

ZADEVA:

POROČILO O IZVAJANJU STRATEGIJE ZA MLADE V OBČINI
AJDOVŠČINA ZA LETO 2015

Delovna skupina za pripravo izvedbenih načrtov Strategije
in poročil v sestavi, Helena Harej, Matej Likar, Andraž Mavrič in
Erika Zavnik
PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za družene zadeve
OBČINSKEGA SVETA:
GRADIVO PRIPRAVIL:

Predlagam, da se Občinski svet Občine Ajdovščina na 15. redni seji dne 21.4.2016 seznani s
Poročilom o izvajanju Strategije za mlade v Občini Ajdovščina za leto 2015.
POROČILO ODBORA:
Na 14. redni seji dne 30. 3. 2016 se je Odbor za družbene zadeve seznanil s Poročilom o izvajanju
Strategije za mlade v Občini Ajdovščina za leto 2015.
Datum: 4.4.2016

PREDSEDNIK ODBORA
Ivan VODOPIVEC, s. r.

V OBČINI AJDOVŠČINA
2013–2018
POROČILO O IZVAJANJU ZA LETO 2015

1

1. UVOD
Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji seji 31.1.2013 potrdil Strategijo za mlade v Občini
Ajdovščina 2013-2018. Na podlagi sprejete Strategije, občinski svet sprejme letne izvedbene načrte
v skladu s sprejetim občinskim proračunom. Po zaključku leta pa se občinskemu svetu predloži delno
poročilo o izvajanju Strategije za mlade, z ovrednotenimi rezultati, po izteku obdobja veljavnosti 20132018 pa zaključno poročilo.
Kot izvajalci in uresničevalci njene vsebine so poleg Občine Ajdovščina predvideni tudi občinski javni
zavodi in drugi izvajalci javnih služb.
V nadaljevanju je predstavljen terminski načrti in izvajanje strategije v letu 2015.
2. TERMINSKI NAČRT IZVAJANJA UKREPOV STRATEGIJE ZA MLADE
V tabeli je naveden terminski načrt izvajanja ukrepov, ki sledijo zagotavljanju strateških ciljev
strategije. Podrobnejši terminski načrt izvajanja strategije opredeljujejo vsakoletni izvedbeni načrti.
Področje: Izobraževanje
Podpodročje: Neformalno izobraževanje in usposabljanje
Strateški cilj 1: okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih
leto izvajanja
Oznaka Ukrep
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.a.1
sofinanciranje programov neformalnega
x
x
x
x
x
x
izobraževanja
1.a.2
sofinanciranje dodatnega izobraževanja
mladih
x
x
x
x
x
1.b

zagotovitev opravljanja praks in
pripravništev mladih v občinski upravi in
x
x
javnih zavodih
Področje: Izobraževanje
Podpodročje: Formalno izobraževanje
Strateški cilj 2: spodbuditev formalnega izobraževanja mladih
2.a
podeljevanje občinskih štipendij za
nadarjene dijake in študente ter dijake in
x
x
študente lokalno deficitarnih poklicev
2.b
podeljevanje nagrad učencem, dijakom in
x
x
študentom za izjemne dosežke
2.c
sofinanciranje regijske štipendijske sheme
x
x
Področje: Zaposlovanje
Strateški cilj 3: izboljšanje pogojev za vstop mladih na trg dela
Strateški cilj 3.1: spodbujanje zaposlovanja mladih
3.1.a
posebna obravnava mladih v vseh ukrepih
občine na področju zaposlovanja:
družbena skupina mladih med 15 in 29 let
x
x
je neposredna koristnica vsakega
posameznega ukrepa v najmanj 25 %
obsegu ukrepa
3.1.b
pospeševanje aktivnega svetovanja
mladim pri iskanju zaposlitve ter karierni
x
x
orientaciji
Področje: Zaposlovanje
Strateški cilj 3: izboljšanje pogojev za vstop mladih na trg dela
Strateški cilj 3.2: razvoj podjetništva in podjetnosti mladih
3.2.a
vzpostavitev mladinskega podjetniškega
inkubatorja
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3.2.b

izvajanje izobraževalnih in svetovalnih
x
programov za podjetništvo mladih
3.2.c
povezovanje mladih brezposelnih in
uspešnih mladih podjetnikov
Področje: Stanovanjske razmere mladih
Strateški cilj 4: povečanje dostopnosti stanovanj za mlade
4.a
subvencioniranje obrestne mere za
x
stanovanjske kredite mladih
4.b
subvencioniranje najemnin mladih v tržnih
x
najemniških stanovanjih
4.c
priprava analize za preučitev možnosti
vzpostavitve stanovanjskih kooperativ v
občini
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Področje: Mobilnost
Strateški cilj 5: izboljšanje pogojev za mobilnost mladih
Strateški cilj 5.1: izboljšanje pogojev za lokalno mobilnost
5.1.a
spodbujanje organizacije prevoza za
mlade s strani organizatorja prireditve,
x
x
x
x
x
sofinancirane iz občinskega proračuna
Področje: Mobilnost
Strateški cilj 5: izboljšanje pogojev za mobilnost mladih
Strateški cilj 5.2: okrepitev mednarodne mobilnosti mladih
5.2.a
sofinanciranje mednarodne mobilnosti
x
x
x
x
x
mladih od 15 do 25 let
Področje: Prosti čas, šport in družbenokulturne dejavnosti
Podpodročje: Prosti čas in družbenokulturne dejavnosti
Strateški cilj 6: povečanje številčnosti prostočasnih in družbenokulturnih dejavnosti
6.a
izvedba javnega razpisa za sofinanciranje
x
x
x
x
x
x
prireditve Ajdovščina v maju
Področje: Prosti čas, šport in družbenokulturne dejavnosti
Podpodročje: Prosti čas in družbenokulturne dejavnosti
Strateški cilj 7: izboljšanje infrastrukturnih pogojev za prostočasne in družbenokulturne
dejavnosti
7.a
ureditev letnega kina
x
7.b

zagotavljanje prostorov za potrebe vaj
x
x
x
x
x
glasbenih skupin
Področje: Prosti čas, šport in družbenokulturne dejavnosti
Podpodročje: Šport
Strateški cilj 8: izboljšanje pogojev za rekreacijo mladih v zimskem času
8.a
zagotavljanje možnosti uporabe pokrite
x
x
x
x
x
športne infrastrukture za mlade
Področje: Mladinsko organiziranje
Strateški cilj 9: izboljšanje pogojev za delovanje organizacij v mladinskem sektorju
9.a
sofinanciranje delovanja mladinskega
centra
x
x
x
x
x
9.b
9.c

x

x

x

sofinanciranje delovanja mladinskega
sveta

x

x

x

x

x

x

sofinanciranje delovanja mladinskih
organizacij

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9.č

sofinanciranje programov letovanj

9.d

zagotovitev kombiniranega vozila za
uporabo s strani mladinskih organizacij
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Področje: Informiranje
Strateški cilj 10: vzpostavitev sistema celovitega informiranja mladih v občini
10.a
vzpostavitev in delovanje lokalnega
x
x
x
x
mladinskega informativnega servisa

x

x

3. STRATEŠKI CILJI IN UKREPI
Področje: IZOBRAŽEVANJE
Podpodročje:Neformalno izobraževanje in usposabljanje
Strateški cilj 1: okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih
Ukrep 1.a: sofinanciranje neformalnega izobraževanja mladih
Ukrep 1.a.1: sofinanciranje programov neformalnega izobraževanja
Ukrep predvideva sofinanciranje programov neformalnega izobraževanja mladih, ki ga izvajajo javni
zavodi (Ljudska univerza Ajdovščina, Razvojna agencija ROD in Mladinski center Hiša mladih
Ajdovščina) in druge civilno-družbene organizacije (mladinske strukture) in se izvaja v okviru rednega
sofinanciranja organizacij s področja neformalnega izobraževanja.
Ukrep predvideva tudi okrepitev financiranja programov in projektov mladinskih struktur v občini, ki
izkazujejo jasne učne učinke in krepitev kompetenčne opremljenosti mladih v primerjavi z drugimi
mladinskimi programi in projekti.
Občina Ajdovščina sofinancira delovanje ter programe javnih zavodov, mladinskih organizacij in
organizacij za mlade, ki izvajajo številna neformalna izobraževanja za mlade. Poleg spodaj opisanih
in izpostavljenih konkretnih usposabljanj za mlade neformalno, skozi svoj program, ki je sofinanciran
s strani Občine Ajdovščina, izobražujejo društva tudi svoje člane in druge udeležence, ki se
udeležujejo različnih organiziranih programov ( taborniki, skavti, društva prijateljev mladine in drugi).
Kazalnik: število vključitev v dodatna neformalna izobraževanja
Občina Ajdovščina je v letu 2015 Ljudski univerzi zagotovila sredstva za sofinanciranje
programov/projektov neformalnega izobraževanja in sicer: Informiranje, svetovanje in priznavanje
znanj, Dejavnost Centra medgeneracijskega učenja ter sredstva za izvedbo programa Moja karieramoja izbira, ki je bil posebej sofinanciran, kot ukrep 1.a.2.
Ljudska univerza je razvijala tudi različne nove programe, ki se bodo pričeli izvajati v letu 2016.
Programi, ki so vpisani v register izvajalcev programov za brezposelne osebe na Zavodu RS za
zaposlovanje: Podjetniška delavnica (osnove podjetništva, trženje, poslovni načrt), Projektno učenje
mlajših odraslih (PUM-o), Tečaj angleškega jezika in italijanskega jezika za storitvene poklice,
Računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode, Izdelovanje prostorskih risb –
AutoCAD 3D, Izdelava pekovskih izdelkov in testenin na tradicionalni in/ali industrijski način.
V program Projektno učenje za mlajše odrasle je bilo v šolskem letu 2014/2015 vključenih 40 oseb,
19 žensk in 21 moških, starih od 15 do 25 let. Vključevale so se predvsem brezposelne osebe in
iskalci zaposlitve, s statusom dijaka oziroma udeleženca izobraževanja odraslih. V programu so ves
čas v ospredju predvsem individualni učni projekti udeležencev, kot so dokončanje šolanja ali aktivno
iskanje zaposlitve. Program je sofinanciral tudi Zavod RS za zaposlovanje.
V program Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moj Korak, je bilo vključenih 12 priseljenk, od tega
6 mladih med 15. in 29. letom. Udeleženke so v programu spoznavale novo okolje, vlogo posameznih
institucij in organizacij, možnosti za zaposlitev, pridobivala računalniška znanja in izboljševale znanje
jezika.
Mladi so se vključevali tudi v druge neformalne programe, študijske krožke, posamezne delavnice in
dogodke, skupaj se jih je udeležilo 160 v starosti od 15 do 29 leta.
Namen Centra medgeneracijskega učenja je spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja,
izmenjave znanja med generacijami, povezovanje partnerskih organizacij in spodbujanje
prostovoljstva. V Centru so bile pripravljene posamezne delavnice, dogodki in izobraževanja, v katere
4

so bili vključeni tudi mladi, nekateri tudi kot izvajalci programov (prostovoljci). Mladi prostovoljci na ta
način pridobijo izkušnje in znanja na področju izobraževanja odraslih. Kasneje pa je to zanje tudi
priložnost za priznavanje neformalno pridobljenih znanj in izkušenj ter večje zaposljivosti. V letu 2015
je v centru sodelovalo 25 mladih.
Na Ljudski univerzi Ajdovščina deluje tudi Središče za samostojno učenje (SSU), ki nudi možnost
brezplačnega učenja na računalnikih z dostopom do interneta ter različnimi učnimi gradivi za
samostojno učenje. V letu 2015 se je v SSU učilo 222 oseb, od tega 30 mladih od 15. do 19. leta.
Razvojna agencija ROD Ajdovščina je na področju izobraževalnih in svetovalnih programov za
podjetništvo mladih, izvajala aktivnosti v okviru Vstopne točke VEM. Ciljne skupine so mladi,
potencialni podjetniki ter podjetja. Po grobi oceni so tudi v preteklem letu mladi (15-29 letom)
predstavljali na letni ravni nekje 5-10% koristnikov teh storitev. V okviru storitev vstopnih točk VEM
so se izvajale aktivnosti kot je tedensko posredovanje informacij o aktualnih razpisih, spremembah
zakonodaje, delavnicah ... Za ciljne skupine so bile izvedene tudi različne informativno-promocijske
delavnice, osnovna svetovanja v zvezi s poslovanjem, pridobivanjem sredstev na razpisih, pripravo
razpisnih dokumentacij, iskanjem poslovnih partnerjev. V okviru navedenega projekta poteka tudi
registracija podjetij in sicer preko državnega portala za podjetja in podjetnike (e-VEM). Število vseh
udeležencev je bilo: *446 + 74 -SŠ Veno Pilon, obisk podjetij, število mladih med 15-29 let: * 38 + 74SŠ Veno Pilon, obisk podjetij. (*osnovna svetovanja, e-vem postopki, delavnice; drugih aktivnosti ni
možno številčno ovrednotiti).
Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina je v okviru programov neformalnega izobraževanja imel v
189 dogodkih 924 mladih udeležencev. Število udeležencev med 15-29 letom je bilo 328. Potekala
so naslednja neformalna izobraževanja: učenje skozi igro in športne dejavnosti, učenje skozi
kreativne delavnice, razni tečaji in delavnice, izvajanje programa MEPI, izvajanje taborov in izletov,
Mladinskih delavnic, svetovanje in informiranje, razni turnirji, učna pomoč… Mladinski center skrbi
tudi za osebnostni in profesionalni razvoj mladinskih delavcev za delo z mladimi.
Mladinski svet Ajdovščina je v letu 2015 izvedel šolo podjetništva na temo zadrug in zadružništva.
Izobraževanja se je udeležilo sedem udeležencev, od tega so bili trije udeleženci stari od 15 – 29 let.
Mladinski svet Ajdovščina pa je v letu 2015 izvajal tudi druga neformalna izobraževanj za mlade
oziroma je na posamezna izobraževanja, ki jih izvajajo druge mladinske organizacije in organizacije
za mlade poslal svoje člane. Konkretno so prostovoljci udeležili izobraževanja za menedžerje v
mladinskih organizacijah ter izobraževanja za trenerje, ki ju organizira Mladinski svet Slovenije.
Kazalnik: sprememba Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter
letovanj v Občini Ajdovščina
Občinska uprava je v sodelovanju z Mladinskim svetom Ajdovščina, pravila spremembo pravilnika, ki
se je uveljavil v začetku leta 2014. V pravilniku je posebej predvideno sofinanciranje programov
neformalnega izobraževanje mladih, izobraževanj preko katerih bi mladi pridobili dodatna znanja in
širili svoje kompetence. Udeleženci tovrstnih izobraževanj bi po končanem izobraževanju pridobili
dokazilo o pridobljeni usposobljenosti. V letu 2015 je bil na javni razpis prijavljen in sofinanciran en
projekt-Izobraževanje za voditelje za delo z otroki in mladostniki.
Ukrep 1.a.2: sofinanciranje dodatnega izobraževanja mladih
Ukrep predvideva oblikovanje in izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje oziroma neposredno
financiranje letno enega programa neformalnega izobraževanja, ki kar najbolje odgovarja trenutnim
potrebam po dodatnem izobraževanju mladih in poteka večji del leta in vključuje najmanj 15 mladih
udeležencev.
V letu 2015 je Občina Ajdovščina sofinancirala dve dodatni izobraževanji mladih in sicer program
Moja kariera-moja izbira, ki ga je izvajala Ljudska univerza Ajdovščina in Šolo podjetništva
Mladinskega sveta Ajdovščina.
Kazalnik: število vključitev v program dodatnega izobraževanja mladih
Z Ljudsko univerzo Ajdovščina je bila v letu 2015 sklenjena pogodba o izvedbi programa Moja karieramoja izbira. Program je bil namenjen mladim starim od 18 do 29 let. Vključenih je bilo 15 oseb, 5 oseb
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se je tekom programa zaposlilo. Glavni namen programa je bil spodbuditi mlade, da dejavno pristopijo
k načrtovanju karierne poti z namenom boljše prilagodljivosti in fleksibilnosti na številne spremembe,
s katerimi se srečujejo v današnjem nepredvidljivem okolju in na trgu dela. V programu so mladi
razvijali komunikacijske veščine za uspešno samopredstavitev in komuniciranje v medkulturnem
poslovnem okolju, oblikovali so strategije samopromocije, naučili so se prepoznavati priložnosti iz
okolja, oblikovali so osebni portfolijo, s pomočjo osebnega coachinga so izdelali karierni načrt in se
naučili, kako postaviti realne cilje.
Mladinski svet Ajdovščina je v drugi polovici leta 2015 izvedel šolo podjetništva na temo zadrug in
zadružništva. Šola je potekala v obliki večmesečnih predavanj, kjer so udeleženci pridobili nova
teoretična znanja, delavnic, kjer so nova znanja utrdili, in vaj, kjer so pridobljeno znanje uporabili v
praksi. Šola je potekala v obliki večmesečnega izobraževanja, s tedenskimi predavanji. Izobraževalni
program je udeležencem omogočil pridobivanje temeljnih znanj o zadružništvu, kot eni od možnosti
za uresničitev poslovne ideje. Izobraževanje je bilo namenjeno bodočim podjetnikom ter mladim, ki o
svoji podjetniški ideji še razmišljajo. Šolo podjetništva so vodili izkušeni predavatelji in trenerji z
večletnimi izkušnjami v podjetništvu in zadružništvu. Šole podjetništva se je skupaj udeležilo 7
udeležencev, od tega so bili trije udeleženci stari od 15 – 29 let.
Ukrep 1.b: zagotovitev opravljanja praks in pripravništev mladih v občinski upravi in javnih zavodih
Pripravništva:
Ukrep obsega zaposlitev enega ali več mladih posameznikov med 15. in 29. letom starosti iz lokalne
skupnosti v službah občinske uprave ali drugih javnih institucij v občinskem upravljanju s pogodbo o
pripravništvu, ki poleg načrta usposabljanja za samostojno delo zajema plačilo za delo, plačilo
prispevkov za socialno varnost, povrnitev stroškov prevoza in prehrane ter ostale pravice iz dela na
podlagi delovnopravne zakonodaje.
Cilj ukrepa je zagotoviti pripravništva (tj. delo z usposabljanjem za samostojno delo) za mlade iz
lokalne skupnosti, ki zaključujejo izobraževanje oz. so zaključili izobraževanje na področjih delovanja
občinske uprave ali drugih javnih institucij v občinskem upravljanju, ter posledično ustvarjanje novih
delovnih mest za mlade na lokalnem trgu dela.
Kazalnik: število vključenih mladih v pripravništvo v občinski upravi in javnih zavodih
Pripravništvo so mladim omogočili naslednji javni zavodi/izvajalci javnih služb: Otroški vrtec
Ajdovščina, Osnovna Šola Šturje, Pilonova galerija, Center za socialno delo, Dom starejših občanov.
Vseh pripravništev je bilo 13; IV. stopnja-4 udeleženci, V. stopnja-5 udeležencev, VII. stopnja:4udeleženci.
Prakse:
Študijska praksa je namenjena praktičnemu usposabljanju tekom formalnega izobraževanja; je torej
praktična nadgradnja teoretičnemu predznanju, ki ga mladi pridobijo v šolah in na fakultetah. Izvedba
ukrepa s strani občine obsega omogočanje opravljanja obvezne študijske prakse v službah občinske
uprave in v drugih javnih institucijah v občinskem upravljanju. Študijska praksa ne predstavlja oblike
rednega delovnega razmerja, pač pa predvideva sklenitev učne pogodbe (v primeru dijaka) oz.
pogodbe o praktičnem izobraževanju (v primeru študenta) v skladu z Zakonom o poklicnem in
strokovnem izobraževanju in Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju ter na strani občine
predvsem zagotovitev mentorja in izplačila mesečne nagrade (Zakon o poklicnem in strokovnem
izobraževanju; Zakon o višjem strokovnem izobraževanju).
Kazalnik: število vključenih mladih v prakse v občinski upravi in javnih zavodih
Prakso so mladim omogočili naslednji javni zavodi/izvajalci javnih služb: OŠ Otlica, OŠ Dobravlje,
OŠ Šturje, OŠ Col, OŠ Danila Lokarja, Ljudska univerza, Otroški vrtec Ajdovščina, Občina
Ajdovščina, Zdravstveni dom, Lavričeva knjižnica, KSD d.o.o., Dom starejših občanov in Zavod za
šport. Skupno število opravljenih praks je bilo 221, V. stopnja-115 udeležencev, VI.stopnja-15
udeležencev, VII.stopnja-91 udeležencev. Sredstva za nagrade in povračila stroškov
prehrane/prevoza so zagotavljali štirje izvajalci-za 10 udeležencev, dva izvajalca pa sta zagotovila le
povračila stroškov prehrane in sicer za skupno 11 udeležencev.
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Podpodročje: Formalno izobraževanje
Strateški cilj 2: spodbuditev formalnega izobraževanja mladih
Ukrep 2.a: podeljevanje občinskih štipendij za nadarjene dijake in študente ter dijake in študente
lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev
Ukrep obsega podeljevanje štipendij tistim posameznikom, ki kažejo nadarjenost na posameznih
področjih in jo imajo potencial razviti s pomočjo pravilne in zadostne izobrazbe (štipendiranje
športnikov, umetnikov, glasbenikov ipd.) oziroma podeljevanjem štipendij tistim posameznikom, ki
pridobivajo izobrazbo iz lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev. Cilj podeljevanja takšnih štipendij
je dijakom in/ali študentom, ki se izredno odlikujejo na enem ali več področjih oziroma študirajo za
pridobitev izobrazbe lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev, omogočiti kvalitetno šolanje, ki jim
zagotovi ustrezen razvoj potencialov. Namen takšnega ukrepa je pripomoči k razvoju talentov
nadarjenih posameznikov, ki lahko po dokončanem izobraževanju s svojim specifičnim znanjem
pomembno prispevajo k razvoju in kakovosti življenja v lokalni skupnosti oziroma zagotoviti prisotnost
usposobljenih strokovnjakov za lokalno pomembne ali deficitarne poklice v občini.
Občina Ajdovščina je Ljudski univerzi v letu 2015 financirala izdelavo Analize potreb po kadrih v
gospodarstvu v občini Ajdovščina. Rezultati analize so podlaga tudi za pravilno usmeritev občine pri
sprejemanju odločitev o lokalno pomembnih oz. deficitarnih poklicih. Na podlagi analize je bil izdan
Sklep občine o določitvi lokalno pomembnih oz. deficitarnih poklicih za leto 2016. Kot lokalno
pomembni/deficitarni poklici so bili določeni: inženir strojništva I. in II. bolonjska stopnja, inženir
elektrotehnike I. in II. bolonjska stopnja, inženir računalništva I. in II. bolonjska stopnja. Za navedene
poklice bodo v letu 2016 razpisane štipendije in sicer ena štipendija za poklic inženirja strojništva,
ena štipendija za poklic inženirja elektrotehnike. V kolikor ne bo ustreznih prijav kot je navedeno, se
lahko štipendiji podelita za katerekoli poklic naveden v sklepu.
Kazalnik: letno število podeljenih štipendij
Občina Ajdovščina je z Univerzo v Novi Gorici podpisala dogovor o zagotavljanju sredstev za
podelitev štipendij za študijski program Fizika na Fakulteti za aplikativno naravoslovje. V študijskem
letu 2014/2015 se je zagotovilo sredstva trema štipendistoma, za študijski program fizika 1. stopnja,
za tekoče študijsko leto 2015/2016, pa se zagotavlja sredstva za eno štipendijo, za študenta, ki ima
bivališča v občini Ajdovščina.
Občina je v letu 2014 sprejela Pravilnik o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe
dijakov in študentov. Prvi razpis za podelitev štipendij v skladu z navedenim pravilnikom je bil
objavljen v mesecu septembru 2015. Pravilnik predvideva podeljevanje občinskih štipendij dijakom
in študentom, ki izhajajo iz socialno in ekonomsko šibkejših družin, z namenom vzpostavljanja enakih
možnosti za izobraževanje ter štipendij za lokalno pomembne oz. deficitarne poklice. Pravilnik ne
predvideva podeljevanje štipendij za nadarjene dijake, štipendije, temveč je v posebnem poglavju
predvideno, da se mladim, ki se odlikujejo na posameznem področju podeli enkratna denarna
nagrada.
V letu 2015 je bilo podeljenih 10 občinskih štipendij (6 – srednja šola, 4-visoka, univerzitetna) ter 2
štipendiji za lokalno pomembne oz. deficitarne poklice (logoped, zdravnik družinske medicine), ena
kandidatka je kasneje odstopila od vloge. Izplačila štipendij so bila realizirana v letu 2016.
Ukrep 2.b: podeljevanje nagrad učencem, dijakom in študentom za izjemne dosežke
Ukrep obsega podeljevanje nagrad tistim dijakom in študentom, ki so na različnih področjih
(mladinsko delo, kultura, šport, glasba, umetnost, tehnologija, inovacije, šolanje ipd.) dosegli izjemne
uspehe. Nagrade so lahko različne, od enkratne finančne nagrade do podelitve priznanj, javnih
pohval ipd. Narava nagrade je že sama po sebi motivacijsko sredstvo, saj predstavlja nadstandard,
prestiž, čast in statusni simbol.
Namen ukrepa je predvsem motivirati mlade v lokalni skupnosti, da razvijajo in izkoristijo svoje talente
in nadarjenost. Cilj ukrepa je mladim ponuditi dodaten razlog in nagrado za trud, s katerim prispevajo
k razvoju in kakovosti življenja v lokalni skupnosti.
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Kazalnik 1: odstotek realiziranih načrtovanih sredstev; število podeljenih nagrad
V letu 2015 so bila prvotno planirana sredstva za štiri nagrade, na podlagi prijav na javni razpis je bila
sprejeta odločitev, da se podeli še ena nagrada. Skupno je bilo tako podeljenih pet nagrad, štiri
nagrade s področja dosežkov na tekmovanjih iz znanja in raziskovalne dejavnosti ter ena nagrada za
uspehe na kulturnem področju. Izplačila štipendij poteka v letu 2016.
Kazalnik 2: sprejem Pravilnika o podeljevanju nagrad učencem, dijakom in študentom za izjemne
dosežke
Občina je v letu 2014 sprejela Pravilnik o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe
dijakov in študentov. Prvi razpis za podelitev nagrad v skladu z navedenim pravilnikom je bil objavljen
v mesecu septembru 2015.
Ukrep 2.c: sofinanciranje regijske štipendijske sheme
Ukrep obsega sofinanciranje skupnih regionalnih programov regionalne razvojne agencije
Severnoprimorske regije, med katerimi je tudi Regijska štipendijska shema. Namen ukrepa je
sofinanciranje Štipendijske sheme Goriške statistične regije (RŠS). Cilj ukrepa je pomagati
delodajalcem pridobivati ustrezne kadre in mlade usmerjati v pridobivanje izobrazbe in znanj, ki jih
gospodarstvo regije potrebuje.
Kazalnik: število v RŠS razpisanih štipendij delodajalcev na območju občine Ajdovščina
V šolskem/študijskem letu 2014/2015 je občina zagotovila sredstva le še za eno štipendistko iz
razpisa RŠŠ 2012/2013 – financiranje se je zaključilo s 30.9.2015.
Področje: ZAPOSLOVANJE
Strateški cilj 3: izboljšanje pogojev za vstop mladih na trg dela
Strateški cilj 3.1: spodbujanje zaposlovanja mladih
Ukrep 3.1.a: posebna obravnava mladih v vseh ukrepih občine na področju zaposlovanja: družbena
skupina mladih med 15. in 29. let je neposredna koristnica vsakega posameznega ukrepa v najmanj
25 % obsegu ukrepa
Ukrep predvideva posebno obravnavo mladih v vseh ukrepih občine na področju zaposlovanja. Za
družbeno skupino mladih v vseh programih zaposlovanja (kot so programi za spodbujanje in razvoj
podjetništva, programi javnih del in drugi programi aktivne politike zaposlovanja) si občina prizadeva
zagotavljati najmanj 25 % koriščenje teh programov.
Kazalnik: odstotek mladih, ki koristijo programe zaposlovanja
OŠ Dobravlje, OŠ Šturje, OŠ Col, Lekarna, Občina Ajdovščina, KSD d.o.o., Zavod za šport, Otroški
vrtec, Center za socialno delo, Zdravstveni dom Ajdovščina, Osnovna šol Danila Lokarja Ajdovščina
in Dom starejših občanov so v letu 2015 zaposlili 61 oseb, od tega 31 mladih z naslednjo stopnjo
izobrazbe: III.stopnja-1, IV. stopnja-1, V. stopnja-7, VI. stopnja-7, VII.-15. Večina zaposlitev je bila
realizirana zaradi nadomeščanje bolniške in porodniške odsotnosti, nekatere zaposlitve so bile krajše
od enega leta.
Javni zavodi in drugi izvajalci so v javna dela vključili 36 oseb, od tega 13 mladih (15-29 let).
Ukrep 3.1.b: pospeševanje aktivnega svetovanja mladim pri iskanju zaposlitve ter karierne orientacije
Ukrep obsega sofinanciranje programov karierne orientacije, načrtovanja in svetovanja na področju
zaposlovanja mladih v skladu s potrebami lokalnega trga dela. Pri tem so med upravičenci do
sofinanciranja programov prednostno obravnavani javni in zasebni zavodi, ki v okviru svojih
programov opravljajo dejavnost informiranja in svetovanja za mlade na področju zaposlitvenih
priložnosti in načrtovanja kariere ob upoštevanju lastnosti lokalnega trga dela. Poleg tega so
prednostno obravnavani programi, ki na inovativne načine uvajajo karierno orientacijo, načrtovanje
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in svetovanje na področju zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela v redne procese formalnega
izobraževanja. Cilj ukrepa je okrepiti mladim prijazno dejavnost karierne orientacije v lokalni
skupnosti, ki temelji predvsem na poznavanju potreb in razmer na lokalnem trgu dela ter interesov,
znanj in sposobnosti mladih iz lokalne skupnosti in je mladim približana preko kanalov, ki zagotavljajo
njeno največjo učinkovitost in širok domet. Namen ukrepa je spodbuditi odgovorno načrtovanje
kariere med mladimi ter zagotoviti lokalnim potrebam ustrezno informiranje mladih o možnostih
zaposlovanja v lokalnem okolju in posredno usmerjanje mladih v krepitev kompetenc, ki ustrezajo
zahtevam lokalnega trga dela in na ta način dvigujejo zaposljivost mladih v občini Ajdovščina.
Kazalnik: število svetovanj; število vključenih mladih
Pri Ljudski univerzi je bilo 61 oseb – mladih, vključenih v individualno svetovanje (Projekt svetovanje
odraslih 2015, sofinanciran s strani MIZŠ), poleg tega predstavlja svetovalna dejavnost stalno
podporno dejavnost, ki jo izvaja zavod (LU).
Razvojna agencija ROD Ajdovščina je v letu 2015 izvedla eno delavnico za ciljno skupino mladi (1529 let): delavnica »Začni podjetno« za mlade z 10 udeleženci, na temo predstavitve podpornega
okolja za podjetništvo. V juniju (16. in 17.6.) so bile skupaj Srednjo šolo Veno Pilon Ajdovščina
organizirani 2 delavnici na temo »Podjetništvo med mladimi« za dijake 3. letnikov, v okviru katere so
se dijaki seznanili s podjetništvom v širšem lokalnem okolju, obiskali pa so tudi štiri podjetja v
Ajdovščini, in sicer Silux (SUBAN d.o.o.), IŠTITUT ZA VARNOST LOZEJ d.o.o. Ajdovščina, VZMETI
VIGAL d.o.o. in VINOSA d.o.o. in se seznanili s podjetništvom v praksi ter izzivi, s katerimi se
podjetniki srečujejo pri vsakodnevnem vodenju poslov. Skupaj se je delavnic udeležilo 74 dijakov.
Mladinski center Hiša mladih je v začetku meseca novembra organiziral Zaposlitveni bazar za
osnovnošolce. Bazar je je potekal že tretjič v obliki predstavitve srednjih šol, univerz, poklicev,
uspešnih podjetij v regiji. Na Zaposlitvenem bazarju so se predstavile naslednje srednje in poklicne
šole:
1. Šolski center Nova Gorica: Gimnazija, Zdravstvena šola, Elektrotehniška šola, Računalniška šola,
Biotehniška šola, Lesarska šola in program Logistika
2. Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina: Gimnazija in Vzgojiteljska šola
3. Škofijska gimnazija Vipava: Gimnazija
4. Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna: Gozdarska šola in Zdravstvena šola
5. Šolski center Srečka Kosovela Sežana: Gimnazija, Ekonomska šola in Aranžerska šola
6. Gimnazija Nova Gorica: Gimnazija, Gimnazija - športni oddelek, Umetniška gimnazija - likovna
smer, Umetniška gimnazija dramsko - gledališka smer
Bazar so obiskale naslednje osnovne šole: OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, OŠ Osnovna šola Ivana
roba Šempeter, OŠ Šturje Ajdovščina, OŠ Draga Bajca Vipava in OŠ Kanal; skupaj pa kar 2423
učencev osmih in devetih razredov.
Mladinski svet Ajdovščina je skozi šolo podjetništva, mladim svetoval kako priti do svoje zaposlitve
oziroma kako izkoristiti svoj podjetniški potencial in razviti svojo poslovno idejo ter na ta način priti do
zaposlitve. V Šolo podjetništva so bili v letu 2015 vključeni trije mladi.
Strateški cilj 3.2: razvoj podjetništva in podjetnosti mladih
Ukrep 3.2.a: vzpostavitev mladinskega podjetniškega inkubatorja
Ukrep obsega zagotovitev poslovnih prostorov in ostale osnovne infrastrukture za potrebe
ustanavljanja in delovanja novih podjetij v lokalni skupnosti, kar je za tovrstno namembnost mogoče
uresničiti z izgradnjo novega objekta ali z obnovo ustreznega starega objekta (objekt stare vojašnice
Srečka Kosovela, Vipavska cesta 11 a) ter s sofinanciranjem osnovne opreme. Pri tem je potrebno
poskrbeti, da je ustrezen del infrastrukture finančno ugodno na voljo mladim podjetnikom iz lokalne
skupnosti, ki se prvič lotevajo dejavnosti podjetništva, med katerimi imajo prednost brezposelni mladi.
Tovrstnim upravičencem občina v okviru mladinskega podjetniškega inkubatorja zagotovi tudi
strokovno izpopolnjevanje in podjetniško svetovanje ter mentorstvo s področij upravljanja,
financiranja, marketinga, trženja in vodenja podjetij ter uporabe novih tehnologij. Cilj ukrepa je
omogočiti zlasti mladim podjetnikom ugodno podporno okolje za nastanek, rast in razvoj podjetniške
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dejavnosti. Namen ukrepa je ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti s spodbujanjem podjetništva
med mladimi iz lokalne skupnosti.
Kazalnik: vzpostavitev in delovanje mladinskega podjetniškega inkubatorja
Za podjetniški inkubator je bila prvotno predvidena lokacija stare vojašnice Srečka Kosovela na
Vipavski cesti 11/a. Zaradi smiselnega umeščanja drugih vsebin v objekt, so se v letu 2015 zagotovili
nadomestni prostori za razvoj podjetništva in sicer v Mladinskem centru Hiša mladih, ki so se izkazali
za primerne glede na trenutne potrebe in povpraševanje. Mladinski center Hiša mladih je v
sodelovanju z Razvojno agencijo ROD odprl coworking prostor Džob s petimi mizam za spodbujanje
podjetniškega razmišljanja in podpore oblikovanju in realizaciji podjetniških pobud. Že od samega
začetka so redno zasedene tri mize, ostali dve pa občasno. Mladinski center Hiša mladih načrtuje
tudi v letu 2016 promoviranje coworkinga kot načina vstopa v svet podjetništva in coworking prostora
v Mladinskem centru in hotelu Ajdovščina. Poleg zagotavljanja prostorskih pogojev, se poskuša z
različnimi izvajalci, mlade opremiti tudi z znanji, ki so potrebna za razvoj podjetništva in delovanje
lastnega podjetja.
Ukrep 3.2.b: izvajanje izobraževalnih in svetovalnih programov za podjetništvo mladih
Ukrep obsega sofinanciranje programov informiranja, svetovanja, usposabljanja in mentorstva za
samozaposlovanje in podjetništvo mladih v lokalni skupnosti. Pri tem se sofinancirajo programi
strokovnih izvajalcev individualnih ali kolektivnih usposabljanj za podjetništvo, ki so namenjeni
mladim oz. vključujejo mlade iz lokalne skupnosti in zajemajo področja osnov podjetništva,
oblikovanja poslovne ideje in poslovnega načrta, ocenjevanja možnosti realizacije poslovne ideje,
pravnih vidikov poslovanja, tehničnih postopkov realizacije poslovne ideje ter možnosti koriščenja
lokalnega in nacionalnega podpornega podjetniškega okolja.
Cilj ukrepa je pospešitev dejavnosti informiranja, svetovanja, usposabljanja in mentorstva za
samozaposlovanje in podjetništvo mladih v lokalni skupnosti ter omogočanje vključevanja čim
večjega števila mladih vanje. Namen ukrepa je spodbujanje samozaposlovanja in podjetništva mladih
v lokalni skupnosti kot ene izmed možnosti zaposlovanja mladih v okviru lokalnega trga dela ter
zagotovitev ustrezne priprave mladih za dolgoročno uspešno realizacijo podjetniških idej in načrtov.
Kazalnik: število letno izvedenih programov; število vključenih mladih
Center odličnosti je skupaj z Občino Ajdovščina je izvedel sklop izobraževanj s področja
biotehnologojie, instrumentacije in procesne kontrole s ciljem približevanja teh področij mladim in
novim podjetnikom. Izvedenih je bilo pet sklopov predavanj, katerih se je udeležilo 15-20
udeležencev.
Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina v sodelovanju s Arhitekturnim društvom Forum organiziral
tečaj arhitekturnega risanja, ki so se ga udeležili 4 srednješolci. Mladinski center Hiša mladih v letu
2015 promoviral t.i. coworking kot načina vstopa v svet podjetništva za mlade in hkrati kot promocija
coworking prostora Džob v mladinskem centru.
Mladinski svet Ajdovščina je skozi šolo podjetništva, ki jo je izvajal v letu 2015, mladim svetoval kako
priti do svoje zaposlitve oziroma kako izkoristiti svoj podjetniški potencial in razviti svojo poslovno
idejo ter na ta način priti do zaposlitve. Šola podjetništva je bila tudi del izobraževalnega in
svetovalnega programa o podjetništvu za mlade in izkoristku podjetniškega potenciala, ki ga imajo
mladi.
Razvojna agencija ROD Ajdovščina je izvajala aktivnosti v okviru Vstopne točke VEM. Ciljne skupine
so mladi, potencialni podjetniki ter podjetja. Po grobi oceni predstavljajo mladi (15-29 let) na letni
ravni nekje 5-10% koristnikov teh storitev. Ukrep je podrobneje predstavljen pod Ukrepom 1.a.1.. Na
področju podjetništva so izvedli tudi številne druge informativno promocijske aktivnosti (npr.
obveščanje o različnih natečajih za mlade), ter seznanjali zainteresirane o aktualnih razpisih preko
spletne strani (rubrika Vstopna točka VEM in aktualni razpisi) ter s prispevki v Ajdovskih novicah,
iskanjem poslovnih partnerjev, izvajanje postopkov registracij in sprememb podjetij (s.p. ali d.o.o.)
preko državnega portala za podjetja in podjetnike.
Razvojna agencija ROD Ajdovščina je organizirala delavnice za mlade, tudi v okviru projekta iCON:
- delavnica z Ajošo Bagolo - kreativni direktor Pristop, 36 udeležencev
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- delavnica: Servis 8; Kreativno reševanje problemov, 70 slušateljev
- delavnica z Matejem Peršoljo - CARLOCK, 7 slušateljev
- delavnica Karmen Rodman – Konekton, 8 slušateljev
- delavnica Karmen Rodman – Konekton, Postavimo poslovni model za svoj podjetniški izziv,
11 slušateljev
- delavnica Sebastjan Rosa, Center za sodelovanje z gospodarstvom, Erasmus za mlade,
11 slušateljev
- delavnica Karmen Rodman – Konekton, Učinkovito uresničevanje lastnih ciljev – kaj in kako v praksi,
17 slušateljev
- okrogla miza Crowdfunding platforma Kickstarter, 9 slušateljev
- okrogla miza Iskanje novih inovativnih idej, 11. slušateljev
- delavnica Coworking v Sloveniji, 15. slušateljev
Ukrep 3.2.c: povezovanje mladih brezposelnih in uspešnih mladih podjetnikov
Ukrep predvideva prizadevanje občine za povezovanje mladih brezposelnih in uspešnih mladih
podjetnikov z organizacijo lokalnega zaposlitvenega sejma in z obvezo mladih koristnikov lokalnih
programov spodbujanja podjetništva do organizacije enega dogodka letno z mladimi brezposelnimi.
Cilj ukrepa je ustvariti prostor za širjenje informacij in nasvetov o lokalnem trgu dela, povezovanje
mladih z lokalnimi delodajalci, spoznavanje poklicev in spodbujanje načrtovanja kariere med mladimi
v lokalni skupnosti.
Namen ukrepa je spodbujanje socialne vključenosti brezposelnih mladih, krepitev njihove
zaposljivosti in zagotavljanje pogojev za ohranjanje njihove delovne aktivnosti v lokalnem okolju.
Kazalnik: število izvedenih dogodkov povezovanja mladih brezposelnih in uspešnih mladih
podjetnikov
Občina je skupaj z Razvojno agencijo ROD in ostalimi partnerji pripravljala strateške vsebine, ki naj
bi ga skupaj prijavili na Program čezmejnega sodelovanja Slovenije-Italija. Žal do prijave ni prišlo, ker
operativni program sodelovanja z Italijo še ni bil potrjen, razpis za prijavo strateških projektov je
predviden šele za leto 2017.
Področje: STANOVANJSKE RAZMERE MLADIH
Strateški cilj 4: povečanje dostopnosti stanovanj za mlade
Ukrep 4.a: subvencioniranje obrestne mere za stanovanjske kredite mladih
Občina Ajdovščina zagotavlja finančna sredstva za spodbujanje reševanja stanovanjskih problemov
občanov v obliki subvencioniranja obrestne mere. Višino subvencionirane obrestne mere za vsak
razpis posebej določi župan s sklepom. Sredstva se dodeljujejo v obliki subvencioniranja obrestne
mere kredita za gradnjo, prenovo ali nakup stanovanjskih hiš in stanovanj občanov ter za poplačilo
že odobrenih stanovanjskih kreditov občanov. Ukrep predvideva uvrstitev reševanja prvega
stanovanjskega vprašanja ter starost prosilcev do 29 let med merila za sestavo prednostnih list.
Cilj ukrepa je mladim občanom, ki na območju občine prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje,
izboljšati dostopnost občinskih subvencij za najete stanovanjske kredite, kar je možno doseči s
povečanjem najvišje možne višine odobrenega kredita za mlade. Namen ukrepa je omogočiti lažjo
ureditev samostojnih bivalnih razmer za mlade v lokalni skupnosti ter posledično ohraniti mlade in
njihove potenciale v lokalnem okolju.
Kazalnik 1: sprememba Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite
v občini Ajdovščina
Občina v letu 2015 Pravilnika ni spreminjala, sprejetje sprememb oz. novega pravilnika je predvideno
v letu 2016.
Kazalnik 2: višina dodeljenih subvencij za obrestno mero za mlade
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina
občina subvencionira obrestno mero za najete stanovanjske kredite občanom. 8. člen Pravilnika o
subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina opredeljuje
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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). Ukrep
Strategije predvideva dva kazalnika in sicer spremembo samega Pravilnika in pa višino dodeljenih
subvencij za obrestno mero za mlade. V letu 2015 je župan na podlagi 2. in 10. člena Pravilnika
sprejel sklep, da se zneski odobrenega kredita prosilcu, ki v letu razpisa dopolni največ 29 let,
povišajo za 5.000 € - mladi prosilci so tako dobili odobreno subvencionirano obrestno mero za višji
znesek kredita kot ostale kategorije prosilcev.
Na javni razpis, ki je bil izveden v mesecu marcu 2015, je prispelo 51 vlog, ki so izpolnjevale pogoje
za uvrstitev na prednostno listo. Od teh je bilo 44 prosilcev takih, ki so za subvencioniranje obrestne
mere zaprosili prvič (od teh 9 prosilcev mladih). Glede na maso sredstev za subvencioniranje
obrestne mere je bilo v letu 2015 ugodeno subvencioniranje obrestne mere 23 prosilcem, 7 od teh so
bili mladi prosilci (mlade družine).
Ukrep 4.b: subvencioniranje najemnin mladih v tržnih najemniških stanovanjih
Ukrep obsega financiranje subvencioniranja tržnih najemnin za mlade med 15. in 29. letom starosti v
lokalni skupnosti, ki rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje. Pri tem gre za obravnavo mladih v
postopkih dodeljevanja subvencij lokalne skupnosti za tržne najemnine v skladu z veljavno
zakonodajo, na podlagi katere je subvencioniranje najemnin ena od nalog občine.
Cilj ukrepa je mladim, ki na območju občine rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, izboljšati
dostopnost občinskih subvencij za tržne najemnine. Namen ukrepa je omogočiti lažjo ureditev
samostojnih bivalnih razmer za mlade v lokalni skupnosti ter posledično ohraniti mlade in njihove
potenciale v lokalnem okolju.
Kazalnik: število subvencioniranih najemnin mladih v tržnih najemniških stanovanjih letno
Na podlagi 121. a in 121. b člena Stanovanjskega zakona občine izplačujejo subvencije najemnikom
v tržnih stanovanjih, če izpolnjujejo pogoje za dodelitev subvencije po Zakonu o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev (ZUPJS) in če so se uvrstili med upravičence do dodelitve neprofitnega stanovanja
v najem v primeru, da je občina imela javni razpis manj kot pred letom dni, oziroma če razpisa ni bilo,
pa se najprej preveri, če najemnik izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem in šele nato, če ustreza pogojem iz ZUPJS za dodelitev subvencije. Mladim ZUPJS pri
subvencioniranju najemnin v tržnih stanovanjih ne daje prednosti, v Pravilniku o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem pa so opredeljeni kot ena od prednostnih kategorij. V letu 2015 je
Občina Ajdovščina zagotavljala subvencijo tržne najemnine za 6 mladih upravičencev (od skupno 21
upravičencev).
Ukrep 4.c: priprava analize za preučitev možnosti vzpostavitve stanovanjskih kooperativ v občini
Stanovanjska kooperativa so kooperativno združeni posamezniki z namenom, da sebi zagotovijo
neprofitno najemno stanovanje. Gre za stanovanja z visoko zaščito najemnika in z vsemi ostalimi
pravicami, ki jim ga mora nuditi varen dom. V ta namen pridobijo gradbeno parcelo, običajno
hipotekarni kredit ter izgradijo stavbo, v katero se vselijo. Vsi polnoletni stanovalci v zgradbi
stanovanjske kooperative morajo biti njeni člani.
Namen ukrepa je priprava analize za preučitev možnosti vzpostavitve stanovanjskih kooperativ v
občini.
Kazalnik: izdelana analiza za preučitev možnosti vzpostavitve stanovanjskih kooperativ v občini
Ajdovščina
Mladinski svet Ajdovščina je v letu 2015 nadaljeval s preučitvijo možnosti vzpostavitve stanovanjskih
kooperativ v občini Ajdovščina. V ta namen je najprej izvedel posvet o vzpostavitvi stanovanjskih
kooperativ v občini in nato še izobraževanje o zadrugah in zadružništvu, ustanovitev katere je pogoj
za vzpostavitev stanovanjskih kooperativ. Ugotovljeno je bilo, da je za vzpostavitev dobro delujočih
stanovanjskih kooperativ potrebna predvsem sprememba v miselnosti ljudi, ki se jo da doseči s trdim
delom, predstavitvijo primerov dobrih praks, informiranjem ter drugimi ukrepi, ki pa terjajo svoj čas.
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Področje: MOBILNOST
Strateški cilj 5: izboljšanje pogojev za mobilnost mladih
Strateški cilj 5.1: izboljšanje pogojev za lokalno mobilnost
Ukrep 5.1.a: spodbujanje organizacije prevoza za mlade s strani organizatorja prireditve,
sofinancirane iz občinskega proračuna
Ukrep predvideva spodbude organizatorjem prireditev, ki izvajajo prireditve, sofinancirane iz
občinskega proračuna, v kolikor se organizator prireditve v prijavi na razpis zaveže, da bo zagotovil
organizacijo prevoza iz večjih krajev v občini do kraja prireditve in nazaj.
Kazalnik 1: število prireditev z organiziranim prevozom
Kazalnik 2: uveljavitev spodbude v Javnem razpisu za sofinanciranje prireditev, kjer se v kriterij
primernost lokacije in logistika uvrsti organizacijo prevozov na in s prireditve.
V razpisu za sofinanciranje prireditev je bilo dano priporočilo organizatorjem, da poskrbijo za
organiziran prevoz na prireditev, žal pa se ta ukrep ni izvajal.

Strateški cilj 5.2: okrepitev mednarodne mobilnosti mladih
Ukrep 5.2.a: sofinanciranje mednarodne mobilnosti mladih od 15 do 25 let
Občina Ajdovščina vsakoletno zagotavlja sofinanciranje dejavnosti letovanj otrok in mladine do 18
let. Z ukrepom se med upravičence do sofinanciranja dejavnosti letovanj vključi tudi mlade od 15 do
25 let, pri čemer morajo ti mladi izpolnjevati naslednje pogoje: (1) na razpis prijavijo projekt
mednarodne mobilnosti, ki se izvaja v tujini in (2) je ta projekt delno že sofinanciran iz programov EU,
s čimer se zagotavlja kakovost projekta.
Kazalnik: sprememba Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter
letovanj v Občini Ajdovščina
Občinska uprava je v sodelovanju z Mladinskim svetom Ajdovščina, pripravila spremembe pravilnika,
ki se je začel uporabljati v letu 2014. V pravilniku je posebej predvideno sofinanciranje programov
mednarodne mobilnosti mladih, po kriterijih, ki veljajo za sofinanciranje letovanj otrok in mladine.
Ukrep je bil vključen v javni razpis za sofinanciranje programov in projektov mladih za leto 2015,
vendar ni bil koriščen.

Področje: PROSTI ČAS, ŠPORT IN DRUŽBENOKULTURNE DEJAVNOSTI
Podpodročje: Prosti čas in družbenokulturne dejavnosti
Strateški cilj 6: povečanje številčnosti prostočasnih in družbenokulturnih dejavnosti
Ukrep 6.a: izvedba javnega razpisa za sofinanciranje prireditve Ajdovščina v maju
Ajdovščina v maju je bila v preteklosti tradicionalna občinska športno-družbenokulturna prireditev.
Ukrep predvideva občinsko sofinanciranje prireditve izvajalcu, ki zagotavlja ustrezno programsko
zasnovo prireditve.
Kazalnik: izvedba javnega razpisa za sofinanciranje prireditve Ajdovščina v maju
Občina Ajdovščina je sofinancirala sklop dogajanj v okviru prireditve Ajdovščina v maju. Prireditev je
bila zasnovana z izjemno bogatim programom, namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev
(otrokom, mladim in starejšim).
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Strateški cilj 7: izboljšanje infrastrukturnih pogojev za prostočasne in družbenokulturne
dejavnosti
Ukrep 7.a: ureditev letnega kina
Ukrep predvideva občinsko financiranje ureditve letnega kina ob Mladinskem centru in hotelu v
Ajdovščini v upravljanju Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina.
Kazalnik: Ureditev letnega kina
V letu 2015 je bila izvedena nabava potrebne opreme za ureditev letnega kina, a se je le ta zaradi
poznega rebalansa proračuna in iskanja najugodnejšega ponudnika izvršila šele konec meseca
avgusta, ko je Klub ajdovskih študentov in dijakov že zaključil z letnim kinom Kinodejka. Nabavljena
sta projektor v prenosnem kovčku in samostoječe projekcijsko platno dimenzije 600 * 450 cm.
Sredstva so bila namenjene tudi nabavi odrskih luči in ureditvi ozvočenja. V letu 2015 se je za vso
navedeno opremo namenilo 17.273,43 €.
Ukrep 7.b: prostori za potrebe vaj glasbenih skupin
Ukrep predvideva možnost oddajanja prostorov za potrebe vaj glasbenih skupin ter ureditev najemnih
razmerij z glasbenimi skupinami.
Kazalnik 1: prostor za potrebe vaj glasbenih skupin
Kazalnik 2: vzpostavitev sistema oddajanja prostorov in ureditev najemnih razmerij
V prvem nadstropju in pritličju bivše vojašnice Srečka Kosovela na Vipavski cesti 11/a se je v letu
2015 izvedla adaptacija napeljave električne energije (namestitev novih odštevalnih števcev za nove
uporabnike) in izvedla druga nujna vzdrževalna dela za ureditev prostorov za nove uporabnike.
Dodatno se je zagotovilo prostore nekaterim novim uporabnikom, ki izvajajo športne in kulturne
programe. Skupno število uporabnikov, ki ima sklenjeno pogodbo za uporabo prostorov, je bilo v letu
2015 šestindvajset (glasbene skupine, mladi ustvarjalci, športna društva, kulturni ustvarjalci, v pritličju
pa ima prostore Karitas Vipavske dekanije).Uporabniki za prostore ne plačujejo najemnine, temveč
krijejo le stroške povezane z uporabo električne energije.
Podpodročje: Šport
Strateški cilj 8: izboljšanje pogojev za rekreacijo mladih v zimskem času
Ukrep 8.a: zagotavljanje možnosti uporabe pokrite športne infrastrukture za mlade
Ukrep obsega sofinanciranje programov, ki zagotavljajo možnosti uporabe notranje športne
infrastrukture v občini mladim med 15. in 29. letom starosti za namene športne rekreacije v zimskem
času. Sofinanciranje se izvaja v okviru ukrepa financiranja letnega programa športa v občini.
Cilj ukrepa je razširiti možnosti za športno rekreacijo mladih, katerim okoliščine onemogočajo
raznovrstno športno rekreacijo na zunanjih površinah, z zagotovitvijo dostopa do notranje športne
infrastrukture. Namen ukrepa je spodbuditi športno rekreacijo in zdrav življenjski slog med mladimi v
lokalni skupnosti.
Kazalnik: mesečno število ur uporabe pokrite športne infrastrukture v zimskem času
Občina Ajdovščina v okviru letnega programa športa večji del sredstev namenja športu mladih (v
predšolskem, šolskem in kasnejšem obdobju). Sredstva se namenjajo za kritje stroškov strokovnega
kadra, del sredstev pa je namenjeno kritju stroškov športnih površin, objektov (notranje in zunanje
športne površine) za izvedbo prostočasnih dejavnosti in tekmovalnega športa mladih.
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Področje: MLADINSKO ORGANIZIRANJE
Strateški cilj 9: izboljšanje pogojev za delovanje organizacij v mladinskem sektorju
Ukrep 9.a: sofinanciranje delovanja mladinskega centra
Ukrep obsega podporo delovanju javnega zavoda – Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina v
občini. Namenjen je spodbujanju participacije mladih, spodbujanju njihovega aktivnega preživljanja
prostega časa, spodbujanju neformalnega učenja in vključevanja v druge obšolske dejavnosti,
omogočanju aktivnega državljanstva, uveljavljanju večkulturne vzgoje ter integraciji mladih skozi
boljše poznavanje položaja in vloge mladih v družbi.
Cilj ukrepa je sofinanciranje delovanja mladinskega centra v občini. Mladinski center nudi
infrastrukturo, ki mladim nudi prostor za druženje in razvijanje svojih interesov, in kadrovsko podporo
interesnim oblikam združevanja mladih.
Kazalnik: redno letno sofinanciranje dejavnosti Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina
V okviru Zavoda za šport deluje Notranja organizacijska enota Mladinski center Hiša mladih (NOE).
Za delovanje so bila namenjena sredstva v skupni višini 86.542,70 €, od tega za materialne stroške
14.102,00 €, preostala sredstva so namenjena kritju stroškov plač. Iz materialnih stroških se je
zagotovilo tudi 3.000 € za izvedbo Pusta in pustne povorke, Miklavževanja in dedka Mraza. V letu je
2015 se je sofinanciralo tudi 25 % stroškov plač za enega udeleženca javnega dela.
Ukrep 9.b: sofinanciranje delovanja mladinskega sveta
Ukrep obsega podporo delovanju lokalnega mladinskega sveta – Mladinskega sveta Ajdovščina v
občini. Namenjen je spodbujanju aktivne participacije mladih, spodbujanju neformalnega učenja,
omogočanju aktivnega državljanstva mladih, integraciji mladih skozi boljše poznavanje položaja in
vloge mladih v družbi ter zastopanju interesov mladih in mladinskih struktur v občini.
Cilj ukrepa je sofinanciranje delovanja mladinskega sveta v občini.
Kazalnik: redno letno sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ajdovščina
Občina Ajdovščina je v letu 2015 sofinancirala delovanje Mladinskega sveta Ajdovščina, ki spodbuja
sodelovanje mladih in predstavnikov Občine, spodbuja aktivno participacijo med mladimi, izvaja in
spodbuja mlade, da se udeležujejo neformalnih izobraževanjih, trudi se omogočati aktivno
državljanstvo mladih, integracijo mladih v družbeno življenje, skozi boljše poznavanje položaja in
vloge mladih v družbi ter zastopa interese mladih in mladinskih struktur v občini. Skupno so bila
zagotovljena sredstva v višini 19.350,00 €.
Ukrep 9.c: sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij
Ukrep obsega sofinanciranje mladinskih programov in projektov v občini.
Namen ukrepa je spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa mladih z udejstvovanjem mladih,
omogočanjem mladinskega dela in spodbujanjem razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim
mladinskim programom, projektom in programom za mlade, ki prispevajo k usposabljanju in
pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih.
Cilj ukrepa je sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter
sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev. Ukrep omogoča izvajanje kvalitetnih projektov in
programov mladinskih organizacij ter vključevanje čim večjega števila mladih v tovrstne aktivnosti.
Sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij se okrepi v tistih programih in projektih, ki se izvajajo
na območju več krajevnih skupnosti.
Kazalnik: redno letno sofinanciranje projektov in programov mladinskih organizacij
Sofinancira se 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 in spremembami sprejetimi v začetku leta 2014.
Na javnem razpisu je sredstva pridobilo 11 prijaviteljev za izvedbo programov in projektov namenjenih
otrokom in mladim. Za sofinanciranje programov/projektov je bilo namenjenih 20.614,06 €, kar je
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nekoliko manj od planiranih sredstev za izvedbo javnega razpisa, zaradi manjšega odstopanja v
izvedbi programov glede na prvotni plan izvajalcev.
Ukrep 9.č: sofinanciranje programov letovanj
Ukrep vključuje sofinanciranje letovanj mladih v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju mladinskih in
otroških programov in projektov ter letovanj v Občini Ajdovščina.
Kazalnik: redno letno sofinanciranje programov letovanj
Sofinanciranje letovanj otrok in mladine poteka na podlagi izvedenega javnega razpisa v skladu z
merili iz Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj in
njegovimi spremembami sprejetimi v letu 2014.
V letu 2015 se je sofinanciralo programe letovanj 15 prijaviteljem, za kar se je namenilo 18.452,65 €.
Izvajalcem se sredstva nakazujejo v dveh delih, drugi del se nakaže po dostavi poročila o realizaciji
letovanj. Spremembe pravilnika in tudi sam javni razpis je omogočal pridobitev sredstev za
mednarodno mobilnost mladih, vendar ta ukrep ni bil izkoriščen.
Področje: INFORMIRANJE
Strateški cilj 10: vzpostavitev sistema celovitega informiranja mladih v občini
Ukrep 10.a: vzpostavitev in delovanje lokalnega mladinskega informativnega servisa
Ukrep predvideva občinsko sofinanciranje vzpostavitve in delovanja sistema celovitega informiranja
mladih v občini, ki vključuje informiranje o priložnostih za mlade v celotnem spektru ukrepov področij
mladinske politike. Z ukrepom se zagotavlja celovit sistem informiranja, ki vključuje spletno stran,
informiranje po elektronski pošti in fizično info točko.
Kazalnik: vzpostavljen sistem celovitega informiranja mladih v občini
Mladinski svet Ajdovščina ima vzpostavljen portal winfo.si, preko katerega mlade obvešča o vseh
pomembnih informacijah za mlade iz različnih področji (izobraževanj, zaposlovanja, stanovanj, pa
tudi razpisov za mlade,...). Tudi v letu 2015 je portal v okviru Mladinskega sveta Ajdovščina nemoteno
deloval.

Dokument pripravila:
- delovna skupina za pripravo izvedbenih načrtov Strategije
in poročil v sestavi, Helena Harej, Matej Likar, Andraž Mavrič in Erika Zavnik
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OCENA VREDNOSTI CEST V OBČINI AJDOVŠČINA
REKAPITULACIJA

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ceste v vzdrševanju KSD d.o.o.:
LC KSD:
LZ KSD:
LK KSD:
JP KSD:

13.364.750,00
841.100,00
2.875.350,00
550.354,00

KSD skupaj:

17.631.554,00

Ceste v vzdrževanju KS:
KS Ajdovščina:
KS Batuje:
KS Brje:
KS Budanje:
KS Cesta:
KS Col:
KS Črniče:
KS Dobravlje:
KS Dolga Poljana:
KS Gaberje:
KS Gojače:
KS Kamnje ‐ Potoče:
KS Lokavec:
KS Otlica ‐ Kovk:
KS Planina:
KS Podkraj:
KS Predmeja:
KS Selo:
KS Skrilje:
KS Stomaž:
KS Šmarje:
KS Ustje:
KS Velike Žablje:
KS Vipavski Križ:
KS Vrtovin:
KS Žapuže:

345.613,00
161.347,00
351.892,00
418.225,00
361.545,00
1.466.635,00
390.471,00
381.219,00
203.197,00
122.755,00
315.378,00
236.842,00
633.904,00
692.400,00
232.226,00
150.670,00
549.112,00
248.245,00
336.025,00
251.513,00
436.265,00
340.903,00
215.409,00
472.370,00
468.401,00
477.201,00

KS skupaj:

10.259.763,00

vse ceste skupaj:

27.891.317,00

Pripravil: Damijan Lavrenčič
Ajdovščina, 01.03.2016

OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN
Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina
tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 33
E-mail: obcina@ajdovscina.si

Odvetnica Danila Žorž
Lavričev trg 7
5270 Ajdovščina
Številka: 223‐1/2015‐24
Številka: 34300‐55/1999
Datum: 6.4.2016
Odgovor na Predlog za zadržanje objave splošnega akta
Spoštovani.
Prejeli smo predlog predlagateljev, ki jih zastopate:
- FAMA d.o.o. – odgovorna oseba Aleksander Lemut,
- Aleksander Lemut,
- Vladka Gal Janeš,
- Marjan Poljšak,
- Peter Žgavc in
- Dušan Žorž.
Predlagatelji me pozivajo, da kot župan Občine Ajdovščina zadržim objavo Odloka o javnem redu in miru
ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina ter Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskih cestah v Občini Ajdovščina oziroma pri Ustavnem sodišču vložim zahtevo za oceno
ustavnosti in zakonitosti navedenih odlokov, ker sta po mnenju predlagateljev protiustavna in nezakonita.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina je bil objavljen v
Uradnem listu št. 9/2016 z dne 12.2.2016, Odlok o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v
Občini Ajdovščina pa v Uradnem listu št. 22/2016 z dne 25.3.2016. Predlog za zadržanje objave navedenih
aktov smo prejeli 29.3.2016, to je po objavi aktov, zato ukrep zadržanja objave ni več možen. Ker sta
odloka zakonita in ne posegata v človekove pravice in temeljne svoboščine, ne nameravam vložiti zahteve
za oceno ustavnosti in zakonitosti. Sicer lahko pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma
zakonitosti splošnega akta pri Ustavnemu sodišču vloži vsak, ki izkaže pravni interes. Ta je podan, če akt
neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Poudariti velja, da
so človekove pravice in temeljne svoboščine omejene s pravicami drugih.
Glede postopka umika objave akta 31. člen Statuta Občine Ajdovščina določa, da župan zadrži objavo, če
meni, da je le-ta neustaven ali nezakonit, in v tem primeru predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno
odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Pomembna okoliščina pri sprejetju obeh odlokov je dejstvo, da sta bila sprejeta z veliko večino glasov
(Odlok o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina z 19 glasovi za in 4 proti,
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina z 21 glasovi za in 2
proti). Pri tem so bile na podlagi sklepa občinskega sveta v postopku priprave predloga besedila za drugo
obravnavo Odloka o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina delno vključene
tudi pripombe CILT. Predstavniki CILT so v drugi obravnavi odloka prisostvovali seji občinskega sveta, član
iniciativnega odbora odv. Dušan Žorž pa je na seji tudi predstavil stališča in pripombe iniciative. Že med

prvo in drugo obravnavo odloka, dne 11.2.2016, je bil na pobudo župana sklican delovni sestanek med
predstavniki Občine in CILT.
Sprejem obeh odlokov je potekal v skladu s Poslovnikom, v dveh obravnavah.
Navajate, da Odlok o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina med drugim
obravnava materijo javnih shodov in prireditev, ki je doslej veljavni Odlok o javnem redu in miru v Občini
Ajdovščina ni imel. Ta navedba ne drži, saj se v omenjenem odloku kar 5 členov (7. -11.člen) nanaša na
prireditve oziroma javne shode.
Samo ime odloka oziroma vključitev materije javnih shodov in prireditev v odlok, ki ureja javni red in miru
ter zunanji videz naselij, ne more biti sporno. Glede na to, da je stari, še veljavni Odlok o javnem redu in
miru v Občini Ajdovščina sprejet leta 2002, vključeval določila o javnih shodih in prireditvah, smo se
odločili, da to materijo vključimo tudi v novi odlok. Vsebinski razlog je predvsem v tem, da se problematika
javnih shodov in prireditev močno povezuje z javnim redom in mirom, takšno prakso pa zato uporabljajo
tudi druge občine kot npr. Bled, ki je turistična občina z velikim številom prireditev (Odlok o javnem redu in
miru; Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/2014).
V zvezi s predlogom glede vezave proračunskega financiranja prireditev na spoštovanje določenih
omejitev in predlogom za položitev varščine pri organizaciji prireditev smo odgovorili CILT že v Mnenju k
amandmajem na predlog Odloka o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina z
dne 18.2.2016. Poudaril bi, da občina z določenimi ukrepi spodbuja prireditve in jih ne želi zavirati.
Navajate, da so z izvedbo prireditev na majhnem prostoru povezane emisije (hrup, smrad, umazanija) ter
tveganje zaradi zbiranja velikih množic ljudi ter kaznivih dejanj. Emisije po vašem mnenju prestavljajo
posege v človekove pravice - v pravico do zdravega življenjskega okolja in v lastninsko pravico. Odgovorili
smo že, da so območja prireditev res oblikovana kot prostorsko zaključena območja, ki deloma posegajo
na zemljišča v zasebni lasti, vendar to ne izključuje spoštovanja lastninske pravice, ker je organizator
prireditve dolžan pred izvedbo pridobiti soglasje lastnika oziroma upravljavca nepremičnine. Pri emisijah v
okolje in pravici do zdravega življenjskega okolja je potrebno upoštevati, da so pri javnih shodih in
prireditvah obremenitve časovno omejene (praviloma na nekaj ur), zato je tveganje za zdravje minimalno.
Prav tako ne moremo govoriti o visokem tveganju zaradi kaznivih dejanj. Kot izhaja iz »Poročila Policijske
postaje Ajdovščina o delu za leto 2015 na območju občine Ajdovščina« z dne 24. 2. 2016, so organizatorji
lansko leto na PP Ajdovščina podali večje število prijav prireditev, vendar pri izvedbi le-teh policija ne
ugotavlja večjih kršitev javnega reda in miru. Občina se pri vseh emisijah v okolje zavzema za spoštovanje
predpisanih omejitev.
Glede zapore cest so z Zakonom o cestah predpisani minimalni standardi, ki morajo biti upoštevani ob
zapori, z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskim cestah v Občini Ajdovščina je Občina
določila pogoje za zaporo cest in kriterije, kdaj in za koliko časa lahko izda občinska uprava dovoljenje za
popolno zaporo ceste za namen prireditve, če prometa ni možno preusmeriti na druge javne ceste. Določil
se je tudi način obveščanja javnosti o zaporah, zato da bodo podatki o zaporah vedno vsem dostopni.
Trenutno vzpostavljamo spletno aplikacijo za prikazovanje najavljenih oziroma aktualnih zapor na občinskih
cestah.
Parkirišča v mestnem jedru so javne površine, v lasti Občine Ajdovščina, namenjene predvsem parkiranju
obiskovalcev poslovnih prostorov, kar se kaže tudi v obstoječem parkirnem režimu (modra cona kratkotrajno parkiranje). V letu 2016 začenjamo s pripravo celostne prometne strategije, v okviru katere se
bodo med drugim izdelale strokovne podlage za novi odlok o ureditvi cestnega prometa in prevetrila
odredba o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina. Postopek priprave prometne strategije
predvideva vključevanje javnosti, o čemer boste zainteresirani pravočasno obveščeni. Sicer pa v parkirna
mesta v zasebni lasti Občina ne namerava posegati, izvajamo pa aktivnosti v smeri obnove in oživitve
mestnega jedra. Naš cilj je, da Lavričev trg postane mesto druženja, zato bomo v kratkem objavili
arhitekturni natečaj za ureditev odprtega prostora, ne samo na Lavričevem trgu, temveč tudi na vseh
vpadnih ulicah. Hkrati z obnovo trga se bo obnovila infrastruktura pod trgom in ulicami, kar je z vidika
kvalitete bivanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje poslovnih dejavnosti ključnega pomena.
Pred ukinitvijo javnih parkirnih mest na Lavričevem trgu bo občina zagotovila nadomestna parkirišča v
bližini. Zgrajeno je bilo parkirišče ob OŠ Danila Lokarja, v aprilu pa bo zgrajeno tudi drugo parkirišče za
starim mlinom. Po vašem mnenju ti dve parkirišči nista primerni kot nadomestni parkirišči, ker sta preveč

oddaljeni in nista varni, v bližini parkirišča za starim mlinom oz. za gradom pa naj bi bilo shajališče za
narkomane. Dostopa s tega parkirišča v mesto naj bi bila slabo osvetljena in zato neprijetna za hojo in
nevarna. Parkirišči pa sta po vašem mnenju neprimerni tudi z vidika poslovnih subjektov. Zagotavljamo
vam, da bo prebivalcem in poslovnim subjektom, ki v mestnem jedru posedujejo lastniška parkirna mesta,
tudi v prihodnje zagotovljena možnost dovoza in parkiranja. Že sedaj se skladno s sprejetim odlokom tudi v
času prireditev omogoča dostavo do poslovnih prostorov. Glede zunanjega izgleda je pomembno, da se z
ureditvijo parkirišč hkrati ureja tudi njihova neposredna okolica. Odlok o javnem redu in miru ter zunanjem
izgledu naselij bo prispeval k ozaveščenosti prebivalcev ter vzpostavitvi reda pri rabi javnih površin in
učinkovitega nadzora nad področji, ki jih ureja. Poleg tega obnova in oživljanje mestnega jedra sama po
sebi spodbudno prispevata k temu, da se bodo zapolnili poslovni prostori, ki so sedaj prazni, kar bo hkrati
učinkovit ukrep tudi z vidika varnosti. Za področje mamil je komandir PP Ajdovščina Marko Terbovšek na
seji OS dne 10.3.2016 na predstavitvi poročila povedal, da se je stanje glede na pretekla leta umirilo, v letu
2015 so obravnavali 9 kaznivih dejanj. Pri poslovnih subjektih velja v zvezi s parkiranjem še dodati, da
izguba strank ni odvisna zgolj od možnosti parkiranja tik pred vrati lokala, pač pa od vrste dejavnikov in
predvsem od ponudbe. Oživitev trga ter povečanje dejavnosti in ponudbe (med katero uvrščamo tudi
prireditve) so lahko poslovna priložnost in kot navajate v vašem Predlogu mestu ne prinesejo samo
omejitev, temveč tudi prednosti. Če prednosti prepoznajo in jih znajo izkoristiti v drugih, pa čeprav nekoliko
večjih mestih, ne vidim razloga, da jih ne bi tudi pri nas.
V prireditvah je občinski svet prepoznal javni interes. Z odlokom so se opredelili trije občinsko pomembni
prireditveni prostori, eden izmed njih je staro mestno jedro. Tako kot je stari Odlok o javnem redu in miru v
Občini Ajdovščina določal prireditve posebnega pomena v 9. členu, jih novi Odlok o javnem redu in miru ter
zunanjem videzu naselij določa v 12. členu. Seveda vsakokratni župan v skladu s svojimi pristojnostmi
vpliva na umestitev prireditev v letne plane kulture, športa in promocije, ne more pa prireditev posebnega
pomena določati samovoljno. Poleg tega ima občinski svet vse možnosti in pravico, da takšno ureditev
kadarkoli spremeni. Določilo, katere so prireditve posebnega pomena, je bilo doslej širše, saj so se pod
točko »d.) prireditve, ki so pomembne za turistični razvoj in utrip mesta«, izvajale tudi prireditve, ki niso bile
opredeljene v letnih planih kulture, športa in promocije.
Območja prireditev, ki smo jih opredelili z Odlokom o javnem redu in miru ter zunanjem izgledu naselij v
Občini Ajdovščina, niso v nasprotju z veljavnimi prostorskimi akti. Po urbanistični zasnovi mesta Ajdovščina
območje starega mestnega jedra Castra spada v območje J1, ki predstavlja mentalni center mesta.
Predvidena je revitalizacija na podlagi ureditvenega načrta ali na podlagi prostorskih ureditvenih pogojev za
posamezne rekonstrukcije s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS. Zakonodaja s področja
prostorskega načrtovanja (Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter
pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij; Uradni list RS,
št. 99/07) sicer predvideva tudi posebna območja kot površine drugih območij, ki so namenjene zlasti
večjim nakupovalnim centrom, sejmiščem, zabaviščnim parkom, prireditvenim prostorom in drugim
podobnim dejavnostim. V teh primerih gre za površine in objekte, ki so izključno namenjeni prireditvam, in
ne drugi rabi.
Lepo pozdravljeni.

Župan
Tadej BEOČANIN

OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN
Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina
tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30
E-mail: obcina@ajdovscina.si

Številka: 042-01/2016
Datum: 7.4.2016
ZAPISNIK
ZBORA OBČANOV ZASELKA ČOHI
Zbor občanov zaselka Čohi (Krajevna skupnost Lokavec) je bil 2.4.2016 v Dvorani
Edmunda Čibeja v Lokavcu, s pričetkom ob 10. uri. Zbor je bil sklican z naslednjim
predlogom dnevnega reda:
1. Odločanje o izgradnji občinskega javnega vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja za zaselek Čohi v letih 2016 in 2017.
Zbor občanov zaselka Čohi je do glasovanja potekal istočasno z zborom občanov
zaselka Brod in zaselka Slokarji.
Predsednik Krajevne skupnosti Lokavec Angel Vidmar je uvodoma pozdravil prisotne
občane.
Zbor občanov je v nadaljevanju vodil sklicatelj župan
Beočanin.

Občine Ajdovščina Tadej

Župan je ugotovil, da je zbor občanov zaselka Čohi sklepčen, ker je bilo do 10. ure
prisotnih 36 od skupaj 74 volivcev, kar je več kot 5 odstotkov volivcev, ki jih drugi
odstavek 82. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012, 85/2015)
določa kot pogoj za sklepčnost zbora občanov.
Zbor občanov zaselka Čohi je soglasno potrdil predlagani dnevni red.
Pri točki 1. dnevnega reda je župan najprej predstavil ostale udeležence s strani
Občinske uprave Občine Ajdovščina, in sicer sta to javni uslužbenki Mojca Ferjančič
in Anja Jakin, ki na podlagi sklepa direktorice občinske uprave ugotavljata
sklepčnost, izid glasovanja ter vodita zapisnik o odločitvah zbora občanov zaselka
Čohi. Prisotna sta bila tudi strokovni sodelavec Peter Kete in direktor Komunalno
stanovanjske družbe d.d. Ajdovščina Egon Stopar.
Župan je podal uvodno obrazložitev.
Sledila je razprava občanov.

Po končani razpravi je župan dal navodila za glasovanje. Občani glasujejo o
vprašanju: Ali ste za to, da se v letih 2016 in 2017 zgradi občinsko javno
vodovodno in kanalizacijsko omrežje v zaselku Čohi?. Občani glasujejo tako, da
obkrožijo besedo »ZA« ali besedo »PROTI«. Občani prevzamejo glasovnice pri
pooblaščenih javnih uslužbenkah, kar potrdijo s podpisom v volilni imenik ter
izpolnjene glasovnice oddajo v volilno skrinjico. Pri glasovanju zaselka Čohi bo
prisoten predstavnik KS Lokavec. Za prevzem glasovnic in glasovanje je določil čas
30 minut, to je do 11.40. Ob 11.50 bodo razglašeni rezultati glasovanja.
Po končanem glasovanju sta javni uslužbenki Mojca Ferjančič in Anja Jakin, ob
prisotnosti predstavnice Krajevne skupnosti Lokavec Bojane Pižent, odprli volilno
skrinjico ter ugotovili izid glasovanja, in sicer:
-

oddanih je bilo 43 glasovnic,
ZA predlagano vprašanje je bilo 30 glasov,
PROTI predlaganemu vprašanju je bilo 13 glasov.

Mojca Ferjančič je prisotnim razglasila izid glasovanja. Zapisnik o izidu glasovanja je
bil v pisni obliki izročen predsedniku KS Lokavec, da ga bo objavil na krajevno
običajen način.
Zbor občanov zaselka Čohi je bil zaključen ob 11.55.

Zapisala:
Zlata Čibej

Župan
Tadej Beočanin, l.r.

OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN
Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina
tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30
E-mail: obcina@ajdovscina.si

Številka: 042-01/2016
Datum: 7.4.2016
ZAPISNIK
ZBORA OBČANOV ZASELKA BROD
Zbor občanov zaselka Brod (Krajevna skupnost Lokavec) je bil 2.4.2016 v Dvorani
Edmunda Čibeja v Lokavcu, s pričetkom ob 10. uri. Zbor je bil sklican z naslednjim
predlogom dnevnega reda:
1. Odločanje o izgradnji občinskega javnega vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja za zaselek Brod v letih 2016 in 2017.
Zbor občanov zaselka Brod je do glasovanja potekal istočasno z zborom občanov
zaselka Čohi in zaselka Slokarji.
Predsednik Krajevne skupnosti Lokavec Angel Vidmar je uvodoma pozdravil prisotne
občane.
Zbor občanov je v nadaljevanju vodil sklicatelj župan Občine Ajdovščina Tadej
Beočanin.
Župan je ugotovil, da je zbor občanov zaselka Brod sklepčen, ker je bilo do 10. ure
prisotnih 39 od skupaj 70 volivcev, kar je več kot 5 odstotkov volivcev, ki jih drugi
odstavek 82. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012, 85/2015)
določa kot pogoj za sklepčnost zbora občanov.
Zbor občanov zaselka Brod je soglasno potrdil predlagani dnevni red.
Pri točki 1. dnevnega reda je župan najprej predstavil ostale udeležence s strani
Občinske uprave Občine Ajdovščina, in sicer sta to javni uslužbenki Erika Zavnik in
Martina Ferjančič, ki na podlagi sklepa direktorice občinske uprave ugotavljata
sklepčnost, izid glasovanja ter vodita zapisnik o odločitvah zbora občanov zaselka
Brod. Prisotna sta bila tudi strokovni sodelavec Peter Kete in direktor Komunalno
stanovanjske družbe d.d. Ajdovščina Egon Stopar.
Župan je podal uvodno obrazložitev.
Sledila je razprava občanov.

Po končani razpravi je župan dal navodila za glasovanje. Občani glasujejo o
vprašanju: Ali ste za to, da se v letih 2016 in 2017 zgradi občinsko javno
vodovodno in kanalizacijsko omrežje v zaselku Brod?. Občani glasujejo tako, da
obkrožijo besedo »ZA« ali besedo »PROTI«. Občani prevzamejo glasovnice pri
pooblaščenih javnih uslužbenkah, kar potrdijo s podpisom v volilni imenik ter
izpolnjene glasovnice oddajo v volilno skrinjico. Pri glasovanju zaselka Brod bo
prisoten predstavnik KS Lokavec. Za prevzem glasovnic in glasovanje je določil čas
30 minut, to je do 11.40. Ob 11.50 bodo razglašeni rezultati glasovanja.
Po končanem glasovanju sta javni uslužbenki Erika Zavnik in Martina Ferjančič, ob
prisotnosti predstavnika KS Lokavec Borisa Slokarja, odprli volilno skrinjico ter
ugotovili izid glasovanja, in sicer:
-

oddanih je bilo 44 glasovnic,
ZA predlagano vprašanje je bilo 12 glasov,
PROTI predlaganemu vprašanju je bilo 32 glasov.

Erika Zavnik je prisotnim razglasila izid glasovanja. Zapisnik o izidu glasovanja je bil
v pisni obliki izročen predsedniku Krajevne skupnosti Lokavec, da ga bo objavil na
krajevno običajen način.
Zbor občanov zaselka Brod je bil zaključen ob 11.55.

Zapisala:
Zlata Čibej

Župan
Tadej Beočanin, l.r.

OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN
Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina
tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30
E-mail: obcina@ajdovscina.si

Številka: 042-01/2016
Datum: 7.4.2016
ZAPISNIK
ZBORA OBČANOV ZASELKA SLOKARJI
Zbor občanov zaselka Slokarji (Krajevna skupnost Lokavec) je bil 2.4.2016 v Dvorani
Edmunda Čibeja v Lokavcu, s pričetkom ob 10. uri. Zbor je bil sklican z naslednjim
predlogom dnevnega reda:
1. Odločanje o izgradnji občinskega javnega vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja za zaselek Slokarji v letih 2016 in 2017.
Zbor občanov zaselka Slokarji je do glasovanja potekal istočasno z zborom občanov
zaselka Čohi in zaselka Brod.
Predsednik Krajevne skupnosti Lokavec Angel Vidmar je uvodoma pozdravil prisotne
občane.
Zbor občanov je v nadaljevanju vodil sklicatelj župan Občine Ajdovščina Tadej
Beočanin.
Župan je ugotovil, da je zbor občanov zaselka Slokarji sklepčen, ker je bilo do 10. ure
prisotnih 30 od skupaj 63 volivcev, kar je več kot 5 odstotkov volivcev, ki jih drugi
odstavek 82. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012, 85/2015)
določa kot pogoj za sklepčnost zbora občanov.
Zbor občanov zaselka Slokarji je soglasno potrdil predlagani dnevni red.
Pri točki 1. dnevnega reda je župan najprej predstavil ostale udeležence s strani
Občinske uprave Občine Ajdovščina, in sicer sta to javni uslužbenki Zlata Čibej in
Mojca Božič, ki na podlagi sklepa direktorice občinske uprave ugotavljata sklepčnost,
izid glasovanja ter vodita zapisnik o odločitvah zbora občanov zaselka Slokarji.
Prisotna sta bila tudi strokovni sodelavec Peter Kete in direktor Komunalno
stanovanjske družbe d.d. Ajdovščina Egon Stopar.
Župan je podal uvodno obrazložitev.
Sledila je razprava občanov.

Po končani razpravi je župan dal navodila za glasovanje. Občani glasujejo o
vprašanju: Ali ste za to, da se v letih 2016 in 2017 zgradi občinsko javno
vodovodno in kanalizacijsko omrežje v zaselku Slokarji?. Občani glasujejo tako,
da obkrožijo besedo »ZA« ali besedo »PROTI«. Občani prevzamejo glasovnice pri
pooblaščenih javnih uslužbenkah, kar potrdijo s podpisom v volilni imenik ter
izpolnjene glasovnice oddajo v volilno skrinjico. Pri glasovanju zaselka Slokarji bo
prisoten predstavnik KS Lokavec. Za prevzem glasovnic in glasovanje je določil čas
30 minut, to je do 11.40. Ob 11.50 bodo razglašeni rezultati glasovanja.
Po končanem glasovanju sta javni uslužbenki Zlata Čibej in Mojca Božič, ob
prisotnosti predstavnika Krajevne skupnosti Lokavec Primoža Čibeja, odprli volilno
skrinjico ter ugotovili izid glasovanja, in sicer:
-

oddanih je bilo 39 glasovnic,
neveljavna je bila 1 glasovnica,
ZA predlagano vprašanje je bilo 6 glasov,
PROTI predlaganemu vprašanju je bilo 32 glasov.

Zlata Čibej je prisotnim razglasila izid glasovanja. Zapisnik o izidu glasovanja je bil v
pisni obliki izročen predsedniku KS Lokavec, da ga bo objavil na krajevno običajen
način.
Zbor občanov zaselka Slokarji je bil zaključen ob 11.55.

Zapisala:
Zlata Čibej

Župan
Tadej Beočanin, l.r.

