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DELO.
1. VZPOSTAVITEV USTVARJALNIKA (T.I. MAKERS’ & HACKERS’ SPACE)
V novembru 2017 je bil v sodelovanju s Kolektor Ventures otvorjen Coworking Idrija na
Arkovi ulici 43, ki omogoča občasno ali stalno delitev delovnega okolja ter
ustvarjalno/poslovno sodelovanje in mreženje. Coworking ima trenutno 4 klasične mize
za so-delo ter dve pisarni. Prostore redno uporablja okrog 10 mladih oseb. Aktivnosti se
izvajajo v okviru projekta Formica Cerkno-Idrija-Logatec, ki ga sofinancirajo Občina
Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec, Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
V marcu 2017 je Občina Idrija pristopila k »Referenčni nacionalni mreži ustvarjalnih
laboratorijev FabLab za dvig inovativnosti regije«, ki ga vodi Fakulteta za elektrotehniko.
Mreža si prizadeva za skupno prijavo za financiranja Evropske unije ter je v pogovorih z
različnimi ministrstvi glede razpisov za ustvarjalne laboratorije. Predstavniki Občine Idrija
so se udeležili več dogodkov v okviru mreže ter v delovne skupine mreže kandidirali
predstavnike iz Idrije. Občina Idrija je pobudo za nadgradnjo z ustvarjalnim laboratorijem
podala partnerjem Coworking Idrija (Občina Idrija, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija,
Kolektor, iniciativa Startap!), kjer je interes za tovrstne aktivnosti velik. Prav tako je
interes za programe ustvarjalnega laboratorija v Mladinskem centru Idrija. Prvi razpis
ministrstva za ustvarjalne laboratorije na srednjih šolah je bil objavljen avgusta 2017 (GJV
se nanj ni prijavila), splošnejši razpis za druge organizacije je bil napovedan za konec leta
2017, a še ni bil objavljen. Na slednjega se nameravamo prijaviti.
2. ISKANJE MOŽNOSTI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA
ZA OLAJŠEVANJE VSTOPA NA TRG DELA
Mladinski center Idrija je v novembru 2017 pričel z izvajanjem programa »Moja kariera moj izziv: Delavnice učenja kariernih veščin«, ki ga sestavljajo 4 delavnice na temo
iskanja zaposlitve, priprave življenjepisa in motivacijskega pisma, LinkedIn profila in
simulaciji razgovora za delo.
V letu 2017 se je pričel program Startap! Idrija-Cerkno, v okviru katerega se organizirajo
podjetniške delavnice (spletna prodaja, marketing, programiranje …), predavanja
uspešnih posameznikov in posameznic, neformalna srečanja Startap Meetup, podjetniško
mentoriranje za mlade podjetnike ter podjetniški krožki za osnovnošolce in dijake.
Občina Idrija je partner v projektu, preostali partnerji so še Občina Cerkno, IdrijskoCerkljanska razvojna agencija, Smart Optometry, CERTA in Mladinski center Idrija.
Aktivnosti programa sofinancirajo Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Projekt se zaključuje v juniju 2018.
Občina Idrija je v avgustu 2017 s slovenskimi partnerji (GJV, Mladinski center Idrija,
Institut Jožef Stefan, Zavod Ypsilon), partnerji s Hrvaške, Portugalske, Romunije in
Madžarske ter Inštitutom Evropske investicijske banke oddala prijavo za »Skills of the
Future Academy« na razpis The EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. Na

razpisu nismo bili uspešni. Aktivnosti z istimi partnerji se nadaljujejo – pripravlja se popis
potencialnih drugih virov financiranja, izoblikovan je že bil načrt nadaljnjih aktivnosti.
3. PREUČITEV MOŽNOSTI UVEDBE OLAJŠAV ALI SUBVENCIJ ZA (SAMO-)ZAPOSLOVANJE
MLADIH
Brez aktivnosti.
4. PLAČANA PRIPRAVNIŠTVA V OBČINSKIH SLUŽBAH
Brez aktivnosti.

DOM.
5. USMERITEV OBČINSKEGA STANOVANJSKEGA PROGRAMA K POVEČEVANJU JAVNEGA
NAJEMNIŠKEGA FONDA
V pripravi je prenova Stanovanjskega programa Občine Idrija, ki bo v duhu Resolucije o
nacionalnem stanovanjskem programu posebno pozornost namenila mladim in starejšim.
Stanovanjski program bo pripravljen do konca leta 2018.
6. OBLIKOVANJE STANOVANJSKIH SKUPNOSTI/PREHODNIH STANOVANJ ZA MLADE
Stanovanjske skupnosti niso bile oblikovane.
Ob koncu leta 2016 je Občina Idrija pristopila k pilotnemu projekta Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije »Najem za mlade«. Za namen pilotnega projekta sta bili določeni 2
stanovanji (eno-posteljno in štiri-posteljno stanovanje) na Mestnem trgu 15 v Idriji. Obe
stanovanji imata osnovno opremo (kuhinja, postelja, omara, kopalnica). Razpis, ki je bil
prvič objavljen 24. 3. 2017, cilja na mlade, stare od 18. do 29. let, ki prvič rešujejo
stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega. Ob prvi
objavi razpisa je bilo zasedeno enoposteljno stanovanje, štiri-posteljno ostaja tudi po
večkratni ponovitvi razpisa prazno (sklepamo, ker je preveliko in mladi iskalci stanovanj
niso pripravljeni deliti stanovanja). V maju 2018 je bilo nezasedeno stanovanje izvzeto iz
projekta in namenjeno prijaviteljem na listi za neprofitna stanovanja. Pilotno obdobje
traja do konca septembra 2018.
Več: http://ssrs.si/najem-za-mlade
7. INFORMIRANJE MLADIH O PODPORNIH UKREPIH OBČINE IN PRVEM REŠEVANJU
STANOVANJSKEGA VPRAŠANJA
Občina Idrija je organizirala predstavitve razpisa stanovanjskih posojil za novogradnje in
adaptacije ter nakupe stanovanj ali stanovanjskih hiš za mlade in mlade družine v sejni
sobi občine (25. 5. 2017) ter predstavitev razpisa in ogled stanovanj Najema za mlade na
sami lokaciji (3. 4. 2017).
8. NADALJEVANJE OBSTOJEČIH UKREPOV STANOVANJSKE POLITIKE
Občina Idrija je marca 2017 objavila Javni razpis stanovanjskih posojil za novogradnje in
adaptacije ter nakupe stanovanj ali stanovanjskih hiš za mlade in mlade družine. Višina

posojila, ki ga dobi upravičenec, je lahko največ 50% vrednosti primernega stanovanja,
upoštevajoč tudi morebitno posojilo proračunskega sklada občine Idrija in
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.
Posojilo se je dodelilo 9 upravičencem (od 11 prijavljenih), od teh so 4 mlade osebe, 5 pa
mlade družine.
Več: http://idrija.si/razpis/76875
Občina Idrija je septembra 2016 objavila javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v
najem. Z javnim razpisom so se oddajala najemna stanovanja, ki so bila vseljiva oz.
izpraznjena v letu 2016, 2017 in 2018 na območju Občine Idrija.
Z razpisom je bil spremenjen točkovnik, saj so zdaj mladi po razpisu prednostna
kategorija prosilcev za kar dobijo 100 točk (Lista A – prej 60) oziroma 120 točk (Lista B –
prej 100). Na Končnem seznamu upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
je 37,5 % mladih.
Več:
http://www.komunalaidrija.si/si/komunala/262/javni-razpis-za-dodelitevneprofitnih-stanovanj-v-najem/

VKLJUČENOST
9. UKREPI ZA DEPERIFERIZACIJO
V marcu 2017 sprejeti Celostni prometni strategiji je velik poudarek mobilnosti oseb, ki
nimajo avtomobila in ne vozijo avtomobila. Strategija tako načrtuje okrepitev
ozaveščanja in spodbujanja trajnostne mobilnosti, kakovostnejše in prijetnejše javne
prostore, uvajanje mirujočega promet, boljšo povezanost med naselji ter boljšo
povezanost za javni in motorni promet.
Projekt INTESI, v katerem sta občini Idrija in Cerkno preko Idrijsko-Cerkljanske razvojne
agencije pilotni območji, je analiziral potrebe po storitvah splošnega pomena na
podeželju, posebna pozornost je bila namenjena tudi mladim. V pripravi je pilotna
aktivnost, ki bo poskušala na nov način zadovoljiti potrebe prebivalcev na podeželju.
10. VKLJUČEVANJE V INTERURBANA OMREŽJA
Občina Idrija nadaljuje intenzivno vključevanje v medobčinske in čezmejne mreže in
projekte ter v te aktivnosti aktivno vključuje mlade:
V okviru projekta Governance and Youth in the Alps (GaYA – Mladi in odločanje v
Alpah) je v aktivnosti vključenih več mladih (tako kot izvajalci kot tudi ciljne skupine
projekta).
Novembra 2017 se dve dijakinji GJV na pobudo in ob spremstvu Občine Idrija
udeležujeta konference EUSALP v Münchnu.
V okviru projekta Tour des Villes je v aktivnosti izmenjave izkušenj s področja
prenove opuščenih objektov/območij vključen mlad arhitekt (v primeru Idrije je tema
»rudarske hiše«).
V projektu URBACT III. City Center Doctor sodelujejo mladi (tako kot izvajalci kot
tudi udeleženci srečanj in aktivnosti).
Občina Idrija aktivno posreduje informacije o evropskih in državnih razpisih
relevantnim mladinskim organizacijam.

V prijavi na razpis The EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment je
Občina Idrija sodelovala z Mladinskim centrom Idrija, Gimnazijo Jurija Vege Idrija,
Inštitutom Jožefa Stefana in Zavodom Ypsilom.
11. MLADINSKI SVET IN MLADINSKI SVETNIŠKI TERMIN
Mladinski svet Idrija zaradi manjšega interesa mladinskih organizacij ni bil ustanovljen,
prav tako ni bil oblikovan mladinski svetniški termin.
12. VKLJUČEVANJE MLADIH IN MLADINSKIH DRUŠTEV V NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE
OBČINSKIH PRIREDITEV
V letu 2017 so mladi in mladinske organizacije sodelovale pri organizaciji Festivala idrijske
čipke, Praznika idrijskih žlikrofov, Dneva brez avtomobila, Kmečke tržnice.
13. REORGANIZACIJA OBČINSKEGA RAZPISA ZA MLADINSKE PROJEKTE
Razpis še ni bil reorganiziran. Razpis za mladinske projekte je bil objavljen v aprilu 2017
(razpisana sredstva: 4000 €, od tega razdeljenih 3.290,00 EUR). Za javni kulturni projekt
»My lace lady« Šolskega društva realka je bilo namenjenih 1.200,00 EUR.
14. VODENJE STATISTIK O MLADIH UPORABNIKIH V JAVNI UPRAVI IN OBČINSKIH
ZAVODIH IN PODJETJIH
Sistematično vodenje statistik se še ni vpeljalo.
15. OHRANJANJE IN RAZVOJ MREŽE MLADINSKE INFRASTRUKTURE
V letu 2016 je v prostorih Mladinskega centra Idrija pričel z delom dnevni center za
otroke in mladostnike v organizaciji Centra za socialno delo Idrija, financira ga proračun
Občine Idrija, poskušalo se bo pridobiti sredstva RS. Dnevni center je odprt dnevno od
12.00 do 16.00 in ima 27 rednih uporabnikov, povpraševanje po vključitvi novih
uporabnikov narašča, vendar je širjenje kapacitet odvisno od uspešnosti na razpisu
MDDSZ
V letu 2017 je Mladinski center Idrija na razpisu LAS s CILjem pridobil sredstva za
vzpostavitev »mladinske točke« v Godoviču, ki organizira programe za mlade v Godoviču.
Občina Idrija vodi postopke za predajo celotnega kompleksa N. Pirnata (neto uporabne
površine 1.527 m2) v upravljanje Zvezi društev Mladinski center Idrija. V sicer prenove
potrebnem objektu delujejo javni programi OŠ za izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami, dnevni center za otroke in mladostnike in mladinski center ter tržni program
hostla. Občina Idrija zagotavlja sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, vezanih na
prostor za javne programe.
16. RAZVOJ FESTIVALSKIH POLITIK
Festivalske politike še niso bile oblikovane.
17. SOFINANCIRANJE ZAPOSLITVE V MLADINSKEM CENTRU IDRIJA

Občina Idrija nadaljuje s podporo zaposlovanju v Mladinskem centru Idrija. Občina
financira delno zaposlitev 1 osebe (v višini 15.000,00 EUR letno).
V novembru 2017 sta Občina Idrija in Mladinski center Idrija pripravila prijavo za
zaposlitev 1 osebe preko javnih del. Na razpisu nismo bili uspešni.

