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Pomembnejši predlogi so označeni z odebeljenim tiskom.

ORGANIZIRANOST MLADIH:
•Predstavniki mladinskih organizacij vabljeni na seje Občinskega sveta (podlaga v Zakonu o 
študentski skupnosti)
•Sprememba pravne podlage glede prejemanja sredstev preko razpisov za mladinske projekte in 
programe;
◦Problem pridobivanja sredstev določenih organizacij, ki zaradi brezplačnega dela ne morejo 
pridobiti sredstev!
◦Prenehanje izvajanja omejitve, da se programi lahko izvajajo samo v prostorih mladinskega centra 
pod Čipkarsko šolo
◦Možnost, da se na razpis prijavi tudi projekt posameznikov, ki niso organizirani v društvu (Zgled: 
Mladi v akciji)

 IZOBRAŽEVANJE, ŠTIPENDIJE IN DELO

•Nov srednješolski program
▪Možnost ustanovitve srednješolskega programa s področja gastronomije, turizma, 
oblikovanja (umetniška gimnazija, možnost kombiniranja z idrijsko čipko), marketing, 
ekologije, glasbe (umetniška gimnazija s poudarkom na glasbi), …

•Razmislek o oblikovanju visokošolskega programa s področja naravoslovja in tehnike
•Oblikovanje občinske štipendijske politike za študente in dijake

▪Podpiranje dijakov in študentov, ki študirajo na programih, ki jih lokalna podjetja ne 
štipendirajo, vendar so dolgoročno pomembni za občino Idrija.

▪Finančna podpora uspešnim dijakom, študentom in mladim raziskovalcem, ki so s svojim delom 
pozitivno vplivali na razvoj občine Idrija.

▪Spodbujanje podjetij k štipendiranju
▪Oblikovanje skupnega štipendijskega sklada, ki bi bil sestavljen iz prispevka podjetij in občine;

▪Vsi poprejšnji ukrepi naj služijo diverzifikaciji zaposlitvenih možnosti;

BIVANJE IN PREVOZ

•Občina mora graditi neprofitna stanovanja za mlade; V ta namen naj poišče podporo pri podjetjih 
za skupno gradnjo stanovanj na področju Godoviča in preostale občine ter s tem privlači tudi 
delovno silo s širšega Ljubljanskega urbanega območja.
•Finančna podpora mladim družinam za nakup, gradnjo ali najem novih stanovanj.
•Občina Idrija naj zagotovi prostore za čim bolj kakovostno bivanje dijakov v dijaškem domu 
(vprašanje dijaškega doma se lahko reši v zvezi z oblikovanjem mladinskega centra in hostla)
•Občina naj zagotovi primestni promet do Godoviča in Črnega Vrha, ki bo dodatno 
subvencioniran in s tem bolj privlačen.
•Občina Idrija naj razmisli o uvedbi nočne linije primestnega avtobusa na relaciji Idrija  Spodnja 
Idrija ob koncih tedna in s tem zagotovi varno vrnitev mladine in ostalih prebivalcev z zabavnih 
dogodkov.
•Pospeševanje ekološko-usmerjenega javnega prevoza: občina naj od avtobusnih prevoznikov 
zahteva prehod na ekološko primernejša vozila
•Občina naj spodbuja prehod zaposlenih na javni prevoz oz. alternativna sredstva (kolo, hoja)



•Podpiranje odlokov, ki spodbujajo prehod na nizkoogljično družbo.
•Občinski svet naj premisli o podpori brezplačnemu primestnemu prevozu.

KULTURA IN ŠPORT

•Povečanje sredstev za mladinske projekte
•Podpora čimbolj raznovrstnim športnim aktivnostim
•Oblikovanje sprehajalne in tekaške proge od Idrije do Spodnje Idrije
•Večja podpora projektom izven občinskega središča, ki so orientirane v sodobne kulturne 
dejavnosti za mladino
•Oblikovanje Zavoda za šport, ki bi skrbel za celostno športno ponudbo ¸ Idrije (neodvisno ali v 
sodelovanju z društvi)
•Izgradnja večfunkcionalne kulturne dvorane
•Oblikovanje zunanjega prireditvenega prostora v Mejci
•Ureditev rolkarskega središča v Mejci
•Zagotovitev prostora za delovanje umetnikov (glasba, vizualna umetnost, …)
•Brezplačna brezžična internetna povezava v urbaniziranih predelih

▪KIŠ lahko zadevo reši z nadgradnjo sedanjega sistema
•oblikovanje Mladinskega centra v zgradbi sedanjega Doma Nikolaja Pirnata in s tem 
zagotovitev primernih kulturnih, družabnih in umetniških prostorov, ki so bili do sedaj 
odmaknjeni na rob (Swenak, Rudniška dvorana, …)

MLADINSKI TURIZEM IN DRUGO

•Oblikovanje oz. nadgradnja sedanje hostla v zgradbi Centra za izobraževanje in usposabljanje 
Nikolaja Pirnata, ki bo ostal javni zavod. V hostlu se lahko tudi zagotovi mesta za dijake iz krajev 
izven občine Idrija

Predloge pripravila: Drejc Kokošar in Matevž Straus


