OBČINA AJDOVŠČINA

OBČINSKI SVET

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) in 8.
poglavja Strategije za mlade v občini Ajdovščina 2013-2018 je Občinski svet Občine
Ajdovščina na 27. seji, dne 14.12.2017 sprejel
IZVEDBENI NAČRT STRATEGIJE ZA MLADE
V OBČINI AJDOVŠČINA ZA LETO 2018
1.
Strategija za mlade v občini Ajdovščina 2013-2018 predvideva sprejemanje izvedbenih
načrtov v skladu s sprejetim občinskim proračunom. Ob sprejemanju zaključnega računa se
vsako leto Občinskemu svetu Občine Ajdovščina predloži delno poročilo o izvajanju
Strategije z ovrednotenimi rezultati, po izteku obdobja veljavnosti strategije pa zaključno
poročilo.
Za leto 2018 izvedbeni načrt predvideva:

2.

- Področje: Izobraževanje

Podpodročje: Neformalno izobraževanje in usposabljanje
Strateški cilj 1: okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih
1.a.1
sofinanciranje programov neformalnega
izobraževanja
V proračunu se zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov neformalnega
izobraževanja mladih, ki jih izvajajo občinski javni zavodi ter sredstva za izvedbo javnega
razpisa za sofinanciranje programov/projektov neprofitnih organizacij-mladinskih
organizacij in organizacij za mlade. Na podlagi sprememb Pravilnika o sofinanciranju
mladinskih/otroških programov in projektov ter letovanj v Občini Ajdovščina, ki spodbuja
izvajanje programov neformalnega izobraževanja, lahko izvajalci pridobijo sredstva za
projekte, ki zagotavljajo mladim dodatna znanja z različnih področij.
Ljudska univerza bo v letu 2018 nadaljevala z izvajanjem programa Projektno učenje
mlajših odraslih (PUM-O), ki je namenjen mladim od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti.
Glavni cilj programa PUM-O je približevanje in vstop udeležencev na trg dela. PUM-O
udeležencem omogoča, da si postavijo karierne cilje ter na podlagi kariernega načrta
pridobijo manjkajoče kompetence in izkušnje, pomembne za trg dela. Poudarek je na
pridobivanju znanj in kompetenc, ki mladim omogočajo trajnostno zaposljivost in je
usmerjen na izboljševanje udeleženčevih ključnih in poklicnih kompetenc, ki se dolgoročno
izražajo v samoiniciativnosti in podjetnosti udeleženca na različnih življenjskih področjih.
Program je sofinanciran s strani MDDSZ in ESS.
V sklopu Centra medgeneracijskega učenja bo Ljudska univerza izvajala načrtovane in
vsebinsko pestre programe medgeneracijskega učenja, ki bodo povezovali generacije pri
izmenjavi znanj in izkušenj v obojestransko korist. Gre torej za načrtovane in organizirane
dejavnosti, ki spodbujajo stike, izmenjavo virov in sodelovanje med generacijami. Prenos in
izmenjavo znanj in izkušenj med generacijami se želi še naprej krepiti, razviti model
medgeneracijskega učenja v različnih okoljih, ter zagotavljati informacijsko točko
medgeneracijskega sodelovanja.
Večgeneracijski center Goriške – Svetla stran življenja, ki deluje na Ljudski univerzi
Ajdovščina, predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je
druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih
oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih in drugih ciljnih
skupin. Ponuja različne vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter
medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Aktivnosti so zasnovane tako, da so

1.a.2

1.b

čim bolj pestre, zanimive, naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih
spretnosti in znanj za potrebe dela in vsakdanjega življenja pripadnikov izbranih ciljnih
skupin.
sofinanciranje dodatnega izobraževanja
mladih
Ukrep predvideva formiranje in sofinanciranje enega izmed programov neformalnega
izobraževanja, ki kar najbolje odgovarja trenutnim potrebam mladih po dodatnem
izobraževanju in poteka večji del leta.
V letu 2018 bo Ljudska univerza izvedla program Karierno svetovanje in delavnice za
mlade. Glavni namen programa je izvajanje poglobljenega kariernega svetovanja in
delavnic za mlade, kjer bodo razvijali temeljne kompetence in spretnosti, ki jih potrebujejo
za uspešno vključitev na trg dela.
zagotovitev opravljanja praks in pripravništev
mladih v občinski upravi in javnih zavodih
Opravljanje pripravništev v občinski upravi in javnih zavodih poteka glede na
povpraševanje dijakov in študentov ter v skladu z možnostmi izvajanja. Z namenom
spodbujanja in zagotavljanja praks, dijakom in študentom v javnih zavodih na območju
občine, so v proračunu za leto 2018 predvidena dodatna sredstva. Javni zavodi bi lahko
tako zagotavljali prakse večjemu številu dijakov/študentov in tudi pokrili stroške
prehrane/prevoze ter morebitne nagrade, v kolikor jim s področno zakonodajo pripadajo. V
naslednjem letu se predvideva tudi financiranje počitniškega dela. Za ukrep počitniško delo
je predvidenih 31.679,00 € za kritje stroškov praks pa 1.633,00 €.

Podpodročje: Formalno izobraževanje
Strateški cilj 2: spodbuditev formalnega izobraževanja mladih
2.a
podeljevanje občinskih štipendij za nadarjene
dijake in študente ter dijake in študente lokalno
deficitarnih poklicev
V skladu s Pravilnikom o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov
in študentov so za leto 2018 planirana sredstva za: dve štipendiji za visokošolski študij oz.
štiri štipendije za dijake srednjih šol za lokalno pomembne ali deficitarne poklice (odbora za
družbene zadeve in gospodarstvo sprejmeta sklep v katerem opredelita deficitarne/lokalno
pomembne poklice) ter deset občinskih štipendij za dijake in študente, ki izhajajo iz
socialno in ekonomsko šibkejših družin z namenom vzpostavljanja enakih možnosti za
izobraževanje.
2.b
podeljevanje nagrad učencem, dijakom in
študentom za izjemne dosežke
Občina vsako leto razpiše sredstva za podeljevanje nagrad učencem, dijakom in študentom
za izjemne dosežke.
V letu 2015 se je s Pravilnikom o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe
dijakov in študentov določilo podrobnejše kriterije za pridobitev nagrade. Za leto 2018 je
predvideno, da se podeli štiri nagrade.
2.c
sofinanciranje regijske štipendijske sheme
Ukrep predvideva izvajanje regijske Štipendijske sheme Goriške statistične regije (RŠS).
Štipendije se sofinancirajo štipenditorju, ki se na razpis prijavlja skupaj z izbranim
štipendistom. Razpis, povabilo delodajalcem za šolsko leto 2017/2018 je odprt do meseca
februarja 2018.

- 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 je neposredna
koristnica vsakega posameznega ukrepa v
najmanj 25% obsegu ukrepa
Občina Ajdovščina v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja sredstva za financiranje plač
in drugih prejemkov za zaposlene v občinskih javnih zavodih v skladu s finančnimi plani
zavodov. Dodatno se zagotavlja sredstva za kritje stroškov plač za udeležence javnih del v
javnih zavodih in drugih izvajalcev, ki bodo uspešni na javnem razpisu za izbor programov

3.1.b

javnih del. V letu 2018 občina predvideva sofinanciranje zaposlitev v nevladnih
organizacijah (polovična zaposlitev za določen čas) in sicer z namenom spodbujanja
zaposlovanja brezposelnih oseb, ki se ne morejo vključevati v programe javnih del. V
proračunu je zagotovljenih 68.816 €.
pospeševanje aktivnega svetovanja mladim pri
iskanju zaposlitve ter karierne orientacije
V letu 2018 se vzpostavlja nov SPOT sistem svetovanja »Vse na enem mestu – VEM«. Na
razpis Ministrstva za gospodarstvo se v novembru 2017 prijavlja konzorcij institucij
podpornega okolja iz celotne regije. V skladu z razpisnimi pogoji Ministrstva bo na območju
Goriške regije organizirana ena SPOT točka. V sklopu SPOT točke bodo organizirana
različna izobraževanja in delavnice. Ciljne skupine delavnic so mladi, potencialni podjetniki,
mlada podjetja (0-5 let delovanja) in podjetja (več kot 5 let delovanja), drugi. Informativno promocijske in tematske delavnice so delavnice na temo predstavitev razpisov, državnih
spodbud, spremembe zakonodaje in drugih podpornih ukrepov za razvoj vseh oblik
podjetništva.
Mladinski center Hiša mladih tudi za leto 2018 načrtuje organizacijo Zaposlitvenega bazarja
za osnovnošolce. Bazar bo potekal že šesto leto v obliki predstavitve srednjih šol, univerz,
poklicev, uspešnih podjetij v regiji.

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
V letu 2013 je bila izdelana idejna rešitev za mladinski podjetniški inkubator, ki naj bi se ga
umestilo v prosti del pritličja in prvo nadstropje objekta na Vipavski cesti 11a, v Ajdovščini.
Zaradi umeščanja drugih vsebin v objekt stare hiše mladih, se za podjetniški inkubator
predvideva iskanje nadomestnih prostorov.
V letih 2015, 2016 in 2017 je Mladinski center Hiša mladih v sodelovanju z Razvojno
agencijo ROD organiziral coworking prostor Džob. V letu 2018 se načrtuje krepitev
aktivnosti za coworking kot načina vstopa v svet podjetništva. Občina Ajdovščina tudi v letu
2018 načrtuje pripraviti projekt oblikovanja kreativnega centra, ki bi predstavljal nadgradnjo
coworkinga, na način aktivnega iskanja in vključevanja mladih v podjetniške time ter
usmerjanje tima do oblikovanja poslovne ideje in ustanovitve podjetja. Aktivnost
vključevanja mladih bo nadgrajena z oblikovanjem celostnega paketa ukrepov spodbujanja
gospodarstva oziroma podjetništva v občini. V letu 2018 ostaja pomembna aktivnost
iskanje finančnega vira za izgradnjo podjetniškega inkubatorja.
3.2.b
izvajanje izobraževalnih in svetovalnih
programov za podjetništvo mladih
V letu 2018 bo Razvojna agencija Rod nadaljevala z izvajanjem podjetniških krožkov za
osnovnošolce. V šolskem letu 2017/2018 se namerava podjetniški krožek izvajati na vseh
OŠ v občini Ajdovščina. Poleg tega se namerava za štirih OŠ izvesti Tehniški dan v okviru
katerega se mladi seznanijo s potrebami v lokalnem gospodarstvu in deficitarnimi poklici.
V letu 2017 se je Razvojna agencija ROD prijavila na razpis Spodbujanje podjetništva med
mladimi, katerega glavni cilj je spodbujanje podjetništva med mladimi z raznimi
usposabljanji in spodbujanje podjetniških aktivnosti med mladimi brezposelnimi osebami do
vključno 28 let starosti, aktivacijo in usmeritvijo njihovih sposobnosti ter spodbujanjem
inovativnosti in ustvarjalnosti, ki je vezan na pridobitev subvencije v povezani operaciji
»Spodbude za zaposlitev mladih«. Projekt se začne izvajati v letošnjem letu in traja do leta
2019.
Razvojna agencija ROD bo nadaljevala s sodelovanjem z Inštitutom za mladinsko politiko v
okviru aktivnosti projekta »Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na
lokalnem trgu dela«. Lokalno partnerstvo se načrtuje v letu 2018 nadgraditi s šolo za
nadarjene mlade. Cilj delavnic je, da udeleženci pridobijo osnovna podjetniška znanja in
znanja multidisciplinarnega pristopa k reševanju problemov ter se tako usposobijo, da bodo
znali samostojno razvijati podjetniške ideje in testirati svoj tržni potencial pred vstopom na
trg.
3.2.c
povezovanje mladih brezposelnih in uspešnih
mladih podjetnikov
V letu 2017 je Obrtno-podjetniška zbornica organizirala kljub mladih podjetnikov. Druženje
mladih podjetnikov se je izkazalo kot učinkovito orodje za spodbujanje podjetništva ter
izmenjavo informacij med gospodarstvom in javnimi podpornimi institucijami. V letu 2018 se
skupaj z Razvojno agencija ROD Ajdovščina in Obrtno-podjetniško zbornico načrtuje
nadgradnjo v smeri oblikovanja okolja za ustvarjanje in realizacijo novih inovativnih ter
drugih podjetniških idej.

- Področje: Stanovanjske razmere mladih
Strateški cilj 4: povečanje dostopnosti stanovanj za mlade
4.a
subvencioniranje obrestne mere za
stanovanjske kredite mladih
V letu 2017 je bil sprejet nov Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih
stanovanjskih kreditov občanov OA. Na novo je bil določen sklop mladih upravičencev,
med katere se uvrščajo mladi do starosti 34 let. Mladi imajo tako več možnosti, da pridobijo
subvencijo, saj se prednostni vrstni red oblikuje za vsak sklop upravičencev posebej. V
letu 2018 bo razpis za pridobitev subvencije objavljen v prvi polovici leta. Sredstva za
subvencije so zagotovljena v proračunu v skupni višini 100.000 (za oba sklopa
upravičencev).
4.b
subvencioniranje najemnin mladih v tržnih
najemniških stanovanjih
Subvencioniranje najemnin v tržnih stanovanjih se izvaja v skladu s Stanovanjskim
zakonom in v povezavi z zakonom, ki določa dohodkovni cenzus za pridobitev subvencije.
Subvencije občina izplačuje na podlagi odločbe, ki jo izda Center za socialno delo.
4.c
priprava analize za proučitev možnosti
vzpostavitve stanovanjskih kooperativ v občini
V letu 2015 so potekale aktivnosti namenjene preveritvi možnosti za vzpostavitev
stanovanjskih kooperativ. Na podlagi izvedenih aktivnostih je bilo ugotovljeno, 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, zato se v obdobju veljavnosti
strategije stanovanjskih kooperativ ne predvideva.
4.č
pomoč pri zagotavljanju stanovanjskih pogojev
za mlade-subvencije
Ukrep, ki ga strategija še ne predvideva je pomoč mladim in mladim družinam pri
zagotavljanju stanovanjskih pogojev z zagotavljanjem finančnih spodbud za gradnjo. V
preteklem letu je bil sprejet odlok, ki določa merila in pogoje za dodelitev subvencije pri
obračunu komunalnega prispevka mladim in mladim družinam (starost do vključno 34 let).
Ukrep se je začel izvajati v letu 2017 in se bo izvajal tudi v letu 2018.
4.d
Priprava pravilnika o dodeljevanju namenskih
najemnih stanovanj za mlade ter dodeljevanje
stanovanj
Za leto 2018 se predvideva priprava in sprejetje pravilnika o dodeljevanju namenskih
najemnih stanovanj za mlade ter dodeljevanje namensko zgrajenih stanovanj.

- 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, sofinancirane iz
občinskega proračuna
Ukrep zagotavljanja javnega prevoza za mlade na večje prireditve se v preteklih letih ni
izvajal, zato je bil že v letu 2017 umaknjen iz javnega razpisa. Za leto 2018 se v razpis
vključi le kot priporočilo organizatorjem prireditev. Organiziranje prevozov s strani
organizatorjev prireditev nadomeščajo tudi mobilne in spletne rešitve organizacije prevozov
npr. pelji.org,..
Strateški cilj 5: izboljšanje pogojev za mobilnost mladih
Strateški cilj 5.2: okrepitev mednarodne mobilnosti mladih
5.2.a
sofinanciranje mednarodne mobilnosti mladih
od 15 do 25 let
Spremenjen Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter
letovanj vključuje sofinanciranje mednarodne mobilnosti mladih med 15. in 25. letom.
V skladu s sprejeto Strategijo, morajo biti ti projekti že delno sofinanciranih iz programov
EU, kar zagotavlja večjo kakovost projekta. V letu 2018 bodo sredstva razdeljena na
podlagi javnega razpisa. Sredstva so bila predvidena že v preteklih dveh letih, vendar se
niso koristila.

- Področje: Prosti čas, šport in družbeno kulturne dejavnosti
Podpodročje: Prosti čas in družbenokulturne dejavnosti
Strateški cilj 6: povečanje številčnosti prostočasnih in družbeno kulturnih dejavnosti
6.a
izvedba javnega razpisa za sofinanciranje
prireditve Ajdovščina v maju
Objava razpisa za sofinanciranje prireditev v letu 2018 je predvidena v decembru 2017. Z
izpostavljanjem določenih prireditev ter zahtevane vsebine prireditev bodo pozitivno
vplivale na turističen razvoj kraja/občine, prepoznavnost in tudi na večji obisk. Pričakovati
je tudi vpliv na dvig števila prostočasnih družbeno-kulturnih dejavnosti za mlade in druge.
Podpodročje: Prosti čas in družbeno kulturne dejavnosti
Strateški cilj 7: izboljšanje infrastrukturnih pogojev za prostočasne in družbeno kulturne
dejavnosti
7.a
Ureditev letnega kina
V letu 2015 je bila izvedena nabava potrebne opreme za ureditev letnega kina v letu
7.b
zagotavljanje prostorov za potrebe vaj
glasbenih skupin
V stari hiši mladih na Vipavski cesti 11a, se zagotavlja prostore tako glasbenim skupinam
kot tudi nekaterim drugim organizacijam, ki delujejo na mladinskem, humanitarnem,
kulturnem ter športnem področju. Najemne pogodbe ima sklenjenih 38 uporabnikov
(glasbene skupine in drugi uporabniki).

Podpodročje: Šport
Strateški cilj 8: izboljšanje pogojev za rekreacijo mladih v zimskem času
8.a
zagotavljanje možnosti uporabe pokrite
športne infrastrukture za mlade
V okviru javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa je
predvideno sofinanciranje notranjih vadbenih površin tako za prostočasne športne
programe otrok in mladine, športno rekreacijo mladih kot za tekmovalni šport mladih.

- Področje: Mladinsko organiziranje
Strateški cilj 9: izboljšanje pogojev za delovanje organizacij v mladinskem sektorju
9.a
sofinanciranje delovanja mladinskega centra
Za delovanje Zavoda za šport – NOE Mladinski center Hiša mladih se zagotavlja sredstva
za izvajanje programa mladinskega centra, za namene katerega so v proračunu planirana
sredstva za krijte stroškov dela ter sredstva za kritje izdatkov za blago in storitve v skupni
višini 99.935 €. Znotraj materialnih stroškov se zagotavlja sredstva tudi za izvedbo
naslednjih projektov/prireditev: Dedek Mraz, Miklavževanje, Pustovanje, Maturantska
četvorka, Festival Klementina, galerija Hiša mladih, Bit&Bit Vipavski Križ, Festival hiša
mladih, Zaposlitveni bazar, izobraževalni dogodki, glasbeni nastopi in stand up večeri.
Predvideva se tudi sofinanciranje stroškov plače enega javnega delavca.
9.b
sofinanciranje delovanja mladinskega sveta
Ukrep predvideva podporo delovanju Mladinskega sveta Ajdovščina (MSA), katerega
namen je spodbujanje aktivne participacije mladih, spodbujanje 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.

9.c

Mladinskemu svetu se v letu 2018 zagotavlja sredstva v skupni višini 19.500 € za osnovno
delovanje, zastopanje interesov mladih in mladinskih organizacij v občini-dialog z lokalnimi
odločevalci, razvoj mladinskih politik, aktivacija in participacija mladih (značka družbene
odgovornosti). V letu 2018 se izteka veljavnost Strategije za mlade, zato MSA načrtuje
opraviti pregled stanja in položaja mladih v občini pred sprejetjem strategije in po izteku
njene veljavnosti. Za pripravo nove strategije pa namerava MSA ponovno zbrati nabor
potreb in želja mladih, ki bodo podlaga za pripravo novega strateškega dokumenta za
naslednjih 5 let.
sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij
Za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov/projektov za otroke in mladino je

9.č

9.d

za leto 2018 predvidenih 25.200 €.
sofinanciranje programov letovanj
Za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje letovanj otrok in mladih ter mednarodne
mobilnosti mladih je skupaj predvidenih 18.493 €.
Zagotovitev kombiniranega vozila za uporabo
s strani mladinskih organizacij
Zagotovitev kombiniranega vozila za potrebe mladinskih organizacij, ki bi bil v upravljanju
Mladinskega centra Hiša mladih se iz leta 2017 zamika v leto 2018.

- Področje: Informiranje
Strateški cilj 10: vzpostavitev sistema celovitega informiranja mladih v občini
10.a
vzpostavitev in delovanje lokalnega
mladinskega informativnega servisa
Vzpostavljen je informator za mlade (lokalni mladinski informativni servis), dostopen na
spletni strani winfo.si, kjer lahko mladi dobijo vse informacije, ki se tičejo mladih z različnih
področij: izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjska politika, informacije pomembne za
mlade družine, zdravje, socialna varnost, prosti čas. Na novice informatorja se lahko mladi
naročijo prek spletne strani in tako enkrat tedensko na svoj elektronski naslov prejmejo vse
aktualne informacije z omenjenih področij. Za prihodnje leto je predvidena tudi prenova in
posodobitev spletne strani mladinskega sveta. Še naprej pa ostaja način obveščanja
mladih tudi v lokalnih časopisih in drugih medijih. MSA namerava mlade spodbujati tudi k
objavi člankov, razprav o temah povezanih z mladimi.
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