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LOKALNE VOLITVE 2010:
Vprašalnik o študentski problematiki
PRIPRAVIL: Matevž Straus za Klub idrijskih študentov

Ta svet zahteva kakovosti mladine: ne
obdobje življenja, ampak stanje duha,
temperament volje, kakovost domišljije,
prevladovanje poguma nad bojazljivostjo,
želje po doživetju nad ljubeznijo do lažjega.
-

Robert Kennedy
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UVOD
BODOČI ODLOČEVALCI IN ODLOČEVALKE,
V Klubu idrijskih študentov nam ni vseeno za položaj študentov in ostalih mladih v
občini Idrija. Že več let spremljamo dogajanja na študentskih in mladinskih
področjih, se o njih pogovarjamo s kolegi iz cele Slovenije ter vse prevečkrat
pridemo do zaključka, da odločevalci na občinski ravni mnogokrat nevede ali
namenoma spregledajo potrebe mladih ali pa imajo celo težave z razumevanjem leteh.
S tem namenom smo v Klubu idrijskih študentov pripravili vprašalnik za županske
kandidate in stranke/liste v občinskem svetu. Želimo slišati vaše mnenje, vaša
stališča in vaše predloge. Želimo, da premislite o dilemah in problemih ter
navsezadnje rešitve vključite tudi v program vašega dela.

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE, OSTALI MLADI,
V Klubu idrijskih študentov bomo odgovore, ki nam jih bodo posredovali kandidati
in liste, uredili, preučili ter pripravili povzetek vseh stališč, hkrati pa tudi objavili
primerjalno tabelo vseh odgovorov.
Želimo vam omogočiti vpogled v stališča kandidatov do mladinskih in študentskih
problematik ter vam tako olajšati delo na volišču. Upamo tudi, da se bodo tako
predvolilni pogovori vrteli okrog dilem, ki se tičejo nas mladih v občini.
Želimo, da so v ospredju teh volitev vprašanja o bivalnih možnostih za mlade,
vprašanja o dostopnem javnem prevozu, vprašanja o kulturni in športni ponudbi,
vprašanja o zdravi prehrani, vprašanja o dostopnem študiju in zaposlitvenih
možnosti ter vprašanje mladinskega centra.
Napočil je čas, da se pri odločanju o prihodnosti mladih posluša in upošteva tudi
mlade!
Matevž Straus
Nadzorni odbor KIŠ

Drejc Kokošar
Predsednik KIŠ

1. ORGANIZIRANOST MLADIH
KOMPLEKSNA UREJENOST MLADINSKEGA
ORGANIZIRANJA.
O organiziranosti mladih v občini Idrija bi lahko
razpravljali ure in ure. Lahko bi ločevali na društva in
organizacije, ki se na nacionalni ravni združujejo v zveze
(KIŠ, taborniki, skavti,…), in na društva in organizacije,
ki delujejo izključno v lokalnih skupnostih. Lahko bi tudi
ločevali med skupinami iz somestja Idrija-Sp.Idrija in
skupinami iz drugih naselij. Navsezadnje ne bi smeli
pozabiti niti na neformalne skupine, o katerih Občina
Idrija ne vodi evidence.
Vprašanja, ki so ključna na tem področju so: poznavanje
mladinskih scen v občini, financiranje mladinskih skupin
v občini in sodelovanje mladinskih predstavnikov pri
soodločanju na lokalni ravni.
[Fotografija: Mojca Podobnik (KIŠ) na občnem zboru
Zveze primorskih študentov in dijakov]
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1. ORGANIZIRANOST MLADIH
KOMPLEKSNA UREJENOST MLADINSKEGA ORGANIZIRANJA.
1. Ali poznate aktivnosti Kluba idrijskih študentov?
2. Kolikokrat ste že bili v Swenak klubu na kateri izmed KIŠevih aktivnosti?
3. Ste seznanjeni z aktivnostmi taborniških rodov v občini Idrija? Ali lahko
naštejete imena rodov?
4. Ste seznanjeni z aktivnostmi skavtov v Idriji? Kako se imenuje idrijski
skavtski steg?
5. Bi znali našteti vsaj 3 mladinska društva/organizacije (poleg zgoraj
omenjenih) v občini Idrija?
6. Ali ima vaša stranka/lista podmladek in če, kako ocenjujete njegovo
delovanje? Nam lahko opišete glavne aktivnosti v zadnjih štirih letih.
7. Ali podpirate vključenost študentov in ostale mladine v vse procese
odločanja na lokalni ravni?
8. Če da, kako nameravate povečati vključenost študentov in ostale mladine
v procese odločanja na lokalni ravni?
9. Mladinski voditelji so že večkrat opozorili na neprimernost načina
financiranja mladinskih programov in projektov v občini Idrija. Ali
podpirate spremembe? Če da, kakšne? Ali boste v pripravo sprememb
aktivno vključili predstavnike mladih?
10. Zakon o študentski skupnosti predvideva obveščanje in sodelovanje
predstavnikov Študentske organizacije Slovenije, študentske organizacije
visokošolskega zavoda oziroma študentske organizacije lokalne skupnosti
(v našem primeru KIŠ) pri obravnavi vseh zadev, ki se nanašajo na interese
študentov v lokalnih skupnosti. Se vam zdi sprejemljivo, da v zadnjih treh
letih občinski svet ni nikoli povabil ali obvestil predstavnikov KIŠ o svojem
delu?
11. Zakon o študentski skupnosti dovoljuje občinskemu svetu, da zagotovi
sredstva za delovanje Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). Bi podprli
financiranje ŠOS ali njene organizacijske oblike (KIŠ) direktno iz
občinskega proračuna?

2. IZOBRAŢEVANJE, ŠTIPENDIJE IN DELO
V ZNANJU JE MOČ.
Področje izobraževanja, štipendij in dela je sicer v
manjši pristojnosti občin, pa vendar izredno
pomembno področje, kateremu bi morala lokalna
oblast dajati dodatno pozornost, saj je vezano na
načrtovanje prihodnosti same občine.
Menimo, da bi občina lahko več storila prav z razvojem
štipendijske politike in podpiranjem odločanja za
kadrovsko štipendiranje, hkrati pa se jasno in javno
izrekla do nekaterih ključnih nacionalnih vprašanj.
Vprašanja, ki so ključna na tem področju, so: razvoj
novih izobraževalnih programov, štipendijske politike in
zaposlitvene možnosti šolajoče mladine ter mladih
diplomantov.
[Fotografija: Študentska organizacija Slovenije]
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2. IZOBRAŢEVANJE, ŠTIPENDIJE IN DELO
V ZNANJU JE MOČ.
Izobraževanje
1.

Ali podpirate oblikovanje novega srednješolskega programa občini Idrija?
Če da, katerega? Kako nameravate pomagati pri tem?
2. Ali podpirate oblikovanje visokošolskega programa v občini Idrija? Če da,
katerega in kje? Kako nameravate pomagati pri tem?
3. Ali podpirate razvoj neformalnega učenja v občini Idrija? Če da, katere
ukrepe predlagate za razvoj le-tega?
4. Ali podpirate oblikovanje centra vseživljenjske učenja v občini Idrija?
Štipendije
1.

Ali se boste zavzemali za oblikovanje občinske štipendijske politike za
študente in dijake?
2. Ali podpirate izplačevanje finančnih nagrad iz občinskega proračuna za
uspešno končan letnik ali študijski program?
3. Ali boste aktivno vzpodbujali podjetja iz lokalnega okolja k štipendiranju
študentov in dijakov iz idrijske občine? Navedite načine vzpodbujanja.
Delo
1. Kakšno je vaše mnenje o študentskem delu?
2. Kakšno je vaše mnenje o Zakonu o malem delu?
3. Ali podpirate diverzifikacijo zaposlitvenih možnosti za mlade v občini Idrija.
S katerim ukrepi nameravate to doseči?
4. Ali podpirate ustanovitev sklada dela?
5. Ali podpirate oblikovanje programa občinskih javnih del, ki daje posebno
pozornost mladim osebam?

3. BIVANJE, ZDRAVJE IN PREVOZ
BIVANJE JE PRAVICA, NE PRIVILEGIJ.
Dijaki in študenti iz občine Idrija se na študij bodisi
dnevno vozijo ali pa prebivajo v kraju šolanja, kar v
obeh primerih odpira vprašanja nastanitve in
dostopnosti.
V primeru bivanja pri starših se odpira večno vprašanje
odvisnosti od staršev (»hotel mama«), življenje v kraju
študija pa vprašanje finančnih izdatkov in kakovosti
življenja.
Med mladimi je potrebno vzpodbujati tudi uporabo
javnega prevoza in slednje tudi finančno podpirati.
Ključna vprašanja so: kako omogočiti mladim kvalitetne
pogoje za bivanje, kako olajšati mladim in študentskim
družinam življenje v občini, v kolikšni meri
subvencionirati uporabo javnega prevoza, ...
[Fotografija: www.park.si]

Klub idrijskih študentov
Prelovčeva 2, 5280 Idrija

Klub idrijskih študentov
Prelovčeva 2, 5280 Idrija

3. BIVANJE, ZDRAVJE IN PREVOZ
BIVANJE JE PRAVICA, NE PRIVILEGIJ.
Bivanje
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Kako nameravate v času mandata zagotoviti primerna stanovanja za
mlade?
Ali boste v času vašega mandata zgradili ali pričeli z gradnjo neprofitnih
stanovanj za mlade oz. ali boste tako gradnjo podprli in se zanjo
zavzemali?
Ali boste v času stanovanja ponudili mladim družinam finančno podporo za
nakup, najem ali gradnjo stanovanj oz. ali boste tako podporo podprli in se
zanjo zavzemali?
Med skupine študentov, ki potrebujejo pri svojem bivanju prilagojene
prostore, spadajo tudi študentske družine in študenti s posebnimi
potrebami. Ali boste zagotovili povečanje zmogljivosti za potrebe teh dveh
skupin v naslednjem mandatu oz. ali boste tovrstno povečanje zmogljivosti
podprli in se zanj zavzemali?
Ali se strinjate, da morajo predstavniki mladih in študentov sodelovati pri
odločanju za izgradnjo in obnovo bivalnih zmogljivosti za mlade in
študente?
S šolskim letom 2010/11 naj bi dijaški dom v Idriji prenehal z delovanjem. Ali
menite, da bi dijaški dom moral delovati kljub majhni zasedenosti in ali
menite, da je dijaški dom pomemben za Idrijo?

Prehrana in zdravje
1. Gimnazija Jurija Vege Idrija nima primerne jedilnice za prehrano dijakov.
Kako nameravate v času mandata pomagati reševati ta problem?

Klub idrijskih študentov
Prelovčeva 2, 5280 Idrija

3. BIVANJE, ZDRAVJE IN PREVOZ
BIVANJE JE PRAVICA, NE PRIVILEGIJ.
Prevoz
1.

2.

3.

4.
5.

S septembrom Mestna občina Ljubjana (MOL) študentom in dijakom, ki
niso iz Ljubljane, ne bo več subvencionirala mesečne šolske vozovnice za
Ljubljanski potniški promet(LPP), kar bo pomenilo dvig z 17€ na 34€ na
mesec. Ali boste zagotovili sredstva v občinskem proračunu za
subvencioniranje mesečne šolske vozovnice študentom in dijakom, ki
prihajajo iz idrijske občine oz. ali boste subvencioniranje podprli in se zanj
zavzemali?
Klub idrijskih študentov od leta 2008 omogoča subvencioniranje mesečne
šolske LPP vozovnice v višini 3€ na mesec vsem dijakom in študentom iz
občin Cerkno in Idrija. Ali podpirate finančno podporo KIŠ z namenom
povišanja subvencije in razširitve kroga prejemnikov?
Klub idrijskih študentov v skladu s pogodbo s podjetjem Avrigo d.o.o.
subvencionira mesečne vozovnice in vozovnice za 10 voženj na relaciji
Cerkno – Idrija - Ljubljana dijakom in študentom v višini 10%, Avrigo pa
skladno s pogodbo priznava dodaten popust v višini 10%. Ali podpirate
finančno podporo KIŠ z namenom povišanja subvenije in razširitve kroga
prejemnikov?
Ali podpirate in se boste zavzemali za oprostitev študentov in dijakov
plačila prevoza z lokalnim medmestnim avtobusom?
Ali podpirate razširitev proge lokalega medmestnega avtobusa tudi do
Godoviča?

KULTURA IN ŠPORT
MLADI IN KULTURA V GRAPI.
Primarno področje Kluba idrijskih študentov je
obštudijsko življenje študentov, predvsem kulturno in
športno udejstvovanje. V Swenak klubu, ki obratuje od
leta 1997, tako gostimo povprečno 2,5 dogodka na
mesec (povprečje velja za zadnje tri mandate), kar nas
vsekakor postavlja na prvo mesto med ponudnike in
zabavnih kulturnih prireditev v občini.
Z najemanjem športnih terminov v spodnjeidrijski in
idrijski
telovadnici
omogočamo
brezplačno
samoorganizirano rekreacijo študentom in študentkam.
Iz izkušenj z organizacijo dogodkov in rekreacijo pa
lahko zatrdimo, da je na teh področjih potrebno še
marsikaj postoriti. V klubu smo večkrat opozorili na
neprimerno infrastrukturo, načine financiranja,
pomanjkanje sponzorjev,...
[Fotografija: Emily Wynne-Hughes (GoBettyGo iz ZDA) v
Swenaku – avtor:Marko Čuk]
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4. KULTURA IN ŠPORT
MLADI IN KULTURA V GRAPI.
Kultura
1.

2.

3.

4.

5.

Klub idrijskih študentov pripravlja povprečno 2,5 dogodka na mesec (v
zadnjih treh mandatih 73 dogodkov). Ocenjujete slednje kot pomemben
prispevek k družabnemu in kulturnemu dogajanju v občini Idrija?
Swenak klub, ki redno pripravlja programe za mlade, je fizično in mentalno
odmaknjen iz centra Idrije. Se vam zdi sprejemljivo, da so mladi porinjeni »v
grapo«?
Katere ukrepe predlagate in se boste zanje zavzemali za povečanje
kulturne in družabne ponudbe za mlade? V mislih imejte tako somestje
Idrija-Sp.Idrija kot tudi druga naselja v občini.
Mladinski aktivistih ugotavljamo, da v zadnjem letu dogodki »bežijo« iz
Idrije v sosednje kraje, ker je tam večji posluh lokalnih oblasti in lokalnega
prebivalstva ter boljša infrastruktura. Kakšno je vaše mnenje o tej
problematiki? Katere ukrepe predlagate in se boste zanj zavzemali?
Idrija je še vedno brez primernega nepremičnega pokritega prostora za
večje glasbene in zabavne dogodke. Katere ukrepe predlagate in se boste
zanje zavzemali?

Šport
1.

2.

3.

4.

5.

Ali menite, da je možnosti za športno aktivnost mladih in udejstvovanje
mladih v RAZLIČNIH športih v občini Idrija dovolj? Odgovarjajte tako za
somestje Idrija-Sp.Idrija kot ostala naselja v občini.
Ali menite, da bi občina morala dati prednosti posameznim športom
(denimo kolesarjenje)? Če da, katerim? Katerim športom bi se morali
odreči?
Katere ukrepe predlagate za večjo vključenost mladih v športne aktivnosti?
Ločite med organiziranimi in individualnimi oblikami športnega
udejstvovanja.
Katere ukrepe predlagate za finančno razbremenitev mladih, ki se
profesionalno ali pol-profesionalno ukvarjajo s športom? Ločite med
organiziranimi in individualnimi oblikami športnega udejstovavanja.
Ali podpirate odvzem koncesije za upravljanje s športnimi objekti v Idriji ter
oblikovanje javnega zavoda za šport?

MLADINSKI TURIZEM IN DRUGO
PRIHODNOST JE MLADA.
Nikakor ne želimo ustvarjati vtisa, da so mladi strošek.
Menimo nasprotno, skrb za mlade je investicija. Tako v
smislu naložbe v družbo znanja kot tudi v smislu razvoja
mladinskega turizma. Podatki namreč kažejo, da so
prav mladi ena izmed skupin, ki največ potuje in tu
vidimo priložnost tudi za občino Idrija.
Razvoj primernih kapacitet in oblikovanje programov bi
lahko v izredno kratkem času Idrijo izoblikovala v
zanimivo turistično destinacijo za mlade, kar bi nadalje
generiralo razvoj turizma.
Razmišljamo o prihodnosti. Prihodnosti mladih.
[Fotografija: Hostel Celica – zgled za mladinski turistični
objekt, ki deluje kot zasebni zavod in s katerim upravlja
ŠOU v Ljubljani; www.souhostel.com]
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5. MLADINSKI TURIZEM IN DRUGO
PRIHODNOST JE MLADA.
Mladinski turizem
1. Ali podpirate odprtje mladinskega hotela (hostla) v občini Idrija?
2. Ali podpirate ustanovitev mladinskega hotela (hostla) v občini Idrija s
strani Občine Idrija (kot javni zavod)?
3. Katere ukrepe predlagate in se boste zanje zavzemali za razvoj
mladinskega turizma v občini Idrija?
4. Ali podpirate podelitev enkratne finančne nagrade vsem diplomantom z
diplomo iz teme, ki se aplikativno nanaša na turistični razvoj občine Idrija?

Drugo
1. S katerimi ukrepi nameravate zadržati mlade v občini Idrija?
2. Podatki kažejo, da so podjetja v občini šibka v oglaševanju, marketingu in
oblikovanju svojih izdelov. Ali podpirate in se boste zavzemali za razvoj t.i.
kreativne industrije? Navedite predlagane ukrepe.
3. Ali podpirate finančno podporo vseh mladih, ki se v občini Idrija
profesionalno pričnejo ukvarjati s t.i. kreativnimi poklici / kreativno
industrijo (oglaševanje, marketing, oblikovanje, ...)?
4. Ali bi podprli blikovanje mladinskega centra, mladinskega hotela (hostla) in
centra neformalnega učenja v prostorih CIU Nikolaja Pirnata. Ali podpirate
predlog? Če da, kako boste poskušali doseči njegovo uresničitev?
Res povsem drugo
1. V katerem primeru bi se odselili iz občine Idrija?
2. Nam lahko zaupate Vaš največji (zasebni ali javni) uspeh?
3. Kaj se Vam zdi pomembnejše: a) enaka zastopanost spolov v občinskem
svetu ali b) Vaša izvolitev?
4. Za liste in stranke: Koliko oseb, mlajših od 30 let, je na vaši listi?

KLUB IDRIJSKIH ŠTUDENTOV
PRELOVČEVA 2, 5280 IDRIJA

SKLEP
BODOČI ODLOČEVALCI IN ODLOČEVALKE,
Upamo, da smo Vam vsaj delno odprli vpogled v mladinsko in študentsko
problematiko ter da Vam je odgovarjanje na zastavljena vprašanja pomagalo priti
do sklepov, kako bo v prihodnjem mandatu potrebno ravnati.
V Klubu idrijskih študentov Vam bomo vedno na voljo za sodelovanje, podajanje
»insiderskih« mnenj in soodločanje o zadevah, ki se tičejo mladinske in študentske
populacije.
Želimo si čimboljšega sodelovanja z občinsko upravo, občinskim svetom in
županom, kdorkoli že to bo.
S pravim programom in namenjanjem pozornosti pravim dilemam Vam bo uspelo!
Nam, ki nam ni vseeno, bo uspelo!

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE, OSTALI MLADI,
Vprašanja, ki smo jih zastavili kandidatom in strankam/listam, smo sestavili sami in
so plod večletnega aktivnega delovanja v lokalni skupnosti. Kljub temu
verjamemo, da nismo izčrpali vseh možnosti – pomembnih vprašanj je še veliko.
Pozivamo vas, da vkolikor tovrstna vprašanja imate, nam jih čimprej posredujete
ali pa se obrnete po elektronski pošti direktno na kandidate.
Na vsa vprašanja je potrebno odgovoriti!
Hkrati pa vas vabimo na vse aktivnosti Kluba idrijskih študentov, pa tudi k aktivni
udeležbi pri organizaciji dogodkov in programov ter vodenju kluba.
Za vas smo dosegljivi na www.klub-kis.si, www.swenak.si ali info@klub-kis.si .
Matevž Straus
Nadzorni odbor KIŠ

Drejc Kokošar
Predsednik KIŠ
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