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ZADEVA: Obravnava Informacije o ukrepih občine, prijaznejše mladim 
 
V skladu s Programom dela Občinskega sveta Občine Semič za leto 2018, št. 032-01/2018-8 z dne 1. 2. 
2018, dajemo v razpravo analizo stanja v Občini Semič na področju politik, namenjenih mladim.  
 
Ker v slovenskem prostoru že vrsto let poteka projekt dodeljevanja certifikata Mladim prijazna občina, 
ki ga podeljujeta Inštitut za mladinsko politiko in Skupnost občin Slovenije, smo se pri analizi stanja v 
svoji občini naslonili na pravila in merila, ki veljajo za pridobitev omenjenega certifikata, da bi lažje 
ugotovili, kje trenutno smo in kaj na tem področju še lahko naredimo, da bi bili čim bolj prijazni mladim. 
Tako smo pri vsakem prednostnem področju najprej navedli, kaj določajo zahteve Javnega poziva in nato 
analizirali stanje v naši občini in pogledali, kje so možnosti za izboljšanje trenutnega stanja. 
 
Certifikat v skladu s pravili Javnega poziva prejme tista občina, ki je v preteklih dveh koledarskih letih 
izvedla vsaj en ukrep iz vsakega od naslednjih prednostnih področij: 
 
a) načrtno obravnavanje področja mladine 
b) participacija mladih 
c) organiziranje mladih 
d) informiranje mladih 
e) zaposlovanje mladih 
f) izobraževanje mladih 
g) stanovanjska politika 
h) mobilnost mladih 
i) skupni projekti med mladimi in občino.  
 
 
a) Načrtno obravnavanje področja mladine 
 
Javni poziv določa, da je potrebno položaj mladih v občini celovito in načrtno urejati. Le s kontinuiranim 
načrtnim obravnavanjem mladine lahko občina zagotovi boljše sistemske pogoje za mladinsko delo in 
mladinsko politiko ter druge pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o zanje pomembnih odločitvah, 
sofinancira mladinske strukture in zagotavlja javni interes v mladinskem sektorju.  
 
Kriterij: občina izpolnjuje pogoj za pridobitev certifikata na tem prednostnem področju, če ima sprejet 
dokument, s katerim sistemsko ureja področje mladinskih politik, kot je, na primer: odlok o mladini, lokalni 
program (strategija) za mlade; drugi akt, s katerim lokalna skupnost ureja področje mladinskih politik in/ali 
mladinskega dela ali razvojna strategija občine, v kateri so mladi posebej opredeljeni. 
 
Občina Semič ta pogoj izpolnjuje, saj v svoji Strategiji razvoja do leta 2020, katero je Občinski svet 
Občine Semič sprejel 26. januarja 2012, v okviru poglavja Človeški viri in družbena blaginja (vzgoja, 
izobraževanje in zaposlovanje, zdravstvo in socialno varstvo, kultura in šport), obravnava dva projekta, ki 
sta v celoti namenjena otrokom in mladini in ju navajamo v celotni vsebini:  
 
1. Otroci so naše največje bogastvo. 
2. Pomoč in večja vloga mladih. 

 
 
 



 
»1. OTROCI SO NAŠE NAJVEČJE BOGASTVO 
 
Cilji projekta: 

- omogočiti ustrezne prostorske pogoje za otroke v šoli in vrtcu, 
- zagotoviti prometno varnost otrok v okolici vrtca in šole, 
- organizirati različne oblike varstva otrok, 
- izboljšati učni uspeh otrok in vzgajati otroke, 
- organizirati zabavne vsebine za otroke v času počitnic, 
- otrokom omogočiti uživanje najbolj kakovostne hrane, ki je dostopna na trgu.« 

 
V skladu s strategijo je občina na tem področju izvedla naslednje investicije: 
- urejene dodatne pokrite terase za otroke iz drugega triletja 
- izvedena energetske sanacije vrtca 
- izvedena energetska sanacija šole in hkratna obnova starega dela šole, 
- nakup novega kombija za prevoz otrok in postavitev nadstreška zanj 
- izgradnja dovozne ceste in postajališča pri osnovni šoli 
- izgradnja mini športnega parka ob postajališču 
- izvedba vzdrževalnih del v telovadnici TVD Partizan 
- izgradnja travnatega igrišča pri vrtcu ter oprema vrtčevskega igrišča z dodatnimi igrali 
- izgradnja pločnika in javne razsvetljave pri šoli na Štrekljevcu (v izvajanju) 
- izdelana je projektna dokumentacija izgradnje medetažne konstrukcije nad jedilnico v OŠ Semič, 

preureditev kuhinje v OŠ in v vrtcu. 
 
Občina realizira strategijo z naslednjimi ne investicijskimi ukrepi: 
- dodatni programi v vrtcu: podaljšani delovni čas do 17. ure, izvajanje obogatitvenih dejavnosti iz 

gibalnega področja, dodatno znižanje vrtca v primeru reševanja stanovanjskega problema 
- dodatni program v šoli: varstvo vozačev, kosila za učence, prevoz otrok s šolskim kombijem, prevoz 

otrok ne glede na nevarne relacije 
- sofinanciranje raznih programov in delavnic v času počitnic izvajalcem: Vrtec Semič, OŠ Semič, 

Kulturni center Semič, Knjižnica Semič, Center za socialno delo Črnomelj, ŠD Partizan Semič in KD 
Orel Semič 

- sofinanciranje raznih programov športa za otroke (nogomet, atletika, lokostrelstvo, rokomet) 
- prednostno sofinanciranje raznih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti za otroke 
- sofinanciranje šole v naravi in zdravstvenega letovanja otrok 
- vključitev v projekt »Uvedba krajšega programa, namenjenega otrokom v letu pred vstopom v 

obvezno osnovno šolo« (v celoti ga bo financiral državni proračun). 
 
 
»2. POMOČ IN VEČJA VLOGA MLADIH 
 
Cilji projekta: 

- vključiti mlade v družbeno dogajanje 
- mladim omogočiti štipendiranje, opravljanje strokovne prakse in zaposlitev čim bližje domačega 

kraja 
- pomagati mladim pri reševanju stanovanjskega problema.« 

 
V skladu s strategijo je občina na tem področju izvedla naslednje: 
- obnova in izgradnja igralnih ter športnih površin na Črešnjevcu, Štrekljevcu, Krvavčjem Vrhu, 

Oskoršnici, Gradniku in pri vrtcu v Semiču 
- sofinanciranje raznih programov športa za mladino, 
- prednostno sofinanciranje raznih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti za mladino 
- sofinanciranje raznih programov in delavnic za mladino izvajalcem: Kulturni center Semič, Knjižnica 

Semič, Center za socialno delo Črnomelj, ŠD Partizan Semič 
- vključevanje mladih v Programski svet Kulturnega centra Semič 
- sofinanciranje izvajanja »Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko« 
- finančna pomoč mladim družinam ob prvem reševanju stanovanjskega problema 
- redno in investicijsko vzdrževanje socialnih in kadrovskih stanovanj 
- enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka 
- idejna zasnova za Športni park Semič 
- ureditev parka pri Kulturnem centru Semič. 
 
 
 
 



b) Participacija mladih: 
 
Glede na določila Javnega poziva participacija mladih v občinah pomeni vključevanje mladih v odgovorne 
in izzivalne procese in odločitve, ki sledijo iz splošnih potreb v občini, pri čemer omogočimo mladim 
načrtovanje in/ali odločanje o zadevah, ki vplivajo na celotno generacijo. Občina, ki jo prepoznavamo kot 
mladim prijazno, ima redno vzpostavljen sistem sodelovanja mladih z občino, ki se kaže s formalnimi ali 
še neformalnimi strukturami, ki tovrstno sodelovanje omogočajo, in sicer: 
− mladinski svet občine 
− komisija za mladinska vprašanja 
− odbor za mladino 
− drugi formalni organ – predstavništvo mladih v občini.  
 
Občina Semič ta pogoj izpolnjuje delno. V preteklosti je sicer delovalo Društvo podeželske mladine, ki je 
združevalo mlade, danes žal več ne deluje. Imamo pa v tem mandatu v občinskem svetu tri predstavnike 
mlajše generacije, ki prenašajo potrebe in želje mladih v odločitve občinskega sveta in v njihovo 
realizacijo (možnost kandidiranja pri več različnih vrstah pomoči mladim družinam, dodatna sredstva za 
šport v vrtcu,…). Mladi imajo v postopku javne razprave predloga proračuna na zborih občanov možnost 
sodelovati pri oblikovanju politik občine oziroma možnost izraziti svoje želje in potrebe. Ena izmed oblik 
sodelovanja je vključitev mladih v Programski svet KC Semič, kjer imajo možnost vplivati na dogodke v 
tem javnem zavodu. 
  
To področje je za Občino Semič izziv za naslednje obdobje, ko bo na ravni občine potrebno ustanoviti 
svet ali odbor za mladino kot stalno telo, preko katerega bodo mladi imeli možnost še bolj sodelovati pri 
odločitvah in razpravah, ki se nanašajo nanje. Pri tem mora sodelovati tudi KC Semič, ki mu je država 
podelila status mladinskega centra. 
 
 
c) Organiziranje mladih 
 
Javni poziv navaja, da podlago za ekonomsko in socialno neodvisnost mladi osvojijo predvsem skozi 
formalno in neformalno izobraževanje; kompetence za aktivno in odgovorno državljanstvo pa lahko na 
neposreden način pridobijo v mladinskih organizacijah, ki predstavljajo edinstveno učno polje 
demokratičnih procesov.  
 
Kriterij: občina izpolnjuje pogoj za pridobitev certifikata na tem področju, če je v obdobju zadnjih dveh let 
kontinuirano izvajala vsaj enega od naslednjih ukrepov:  
− zagotavlja finančno podporo mladinskim organizacijam prek projektnega financiranja (možnost prijave 

projektov in/ali programov) ali stalnih sredstev v občinskem proračunu 
− sofinancira redno delo mladinskih organizacij 
− sofinancira usposabljanje kadrov – mladinskih delavcev in voditeljev 
− zagotavlja prostore namenjene delovanju mladinskih organizacij v kraju sedeža občine 
− zagotavlja prostore namenjene delovanju mladinskih organizacij izven kraja sedeža občine 
− zagotavlja prostore namenjene druženju neorganiziranih mladih v kraju sedeža občine 
− zagotavlja prostore namenjene druženju neorganiziranih mladih izven kraja sedeža občine 
− nudi finančno podporo mladinskemu centru v občini 
− izvaja druge ukrepe s področja organiziranja mladih.  
 
Lahko rečemo, da Občina Semič izpolnjuje ta pogoj, saj sofinancira izvajanje programov, v katere so 
vključeni mladi in jih izvajajo: Kulturni center Semič, vrtec Semič, OŠ Semič, Knjižnica Semič, Center za 
socialno delo Črnomelj, ŠD Partizan Semič, ŠD Stranska vas, KD Orel Semič. V prostorih Brunskoletove 
hiše imajo zainteresirani mladi prostor za svoje dejavnosti, v kletnih prostorih občine so mladi do 
nedavnega izvajali fitnes, prav tako pa je občina sofinancirala prostore za druženje in fitnes mladih, ki se 
zbirajo v okviru ŠD Partizan. V vseh vaških središčih so bila s pomočjo občine zgrajena igrišča, ki 
predstavljajo prostor za druženje in aktivno življenje mladih, prav tako so v posameznih gasilskih domovih 
s pomočjo občine urejeni prostori, ki so namenjeni tudi dejavnostim mladih dotičnega okoliša.  
 
KC Semič kot mladinski center je financiran s strani Občine Semič. Sodeluje z vsemi društvi v občini, ki 
združujejo tudi mlade tako, da finančno podpira njihove projekte in jim nudi prostore ter tehniko za 
izvedbo le –teh.  Mladi pa so vedno tudi dobrodošli, če se želijo seznaniti ali naučiti osnov rokovanja z 
audiotehniko. Preko razpisa za mlade se tako izvajajo od leta 2016 razne akcije, izobraževanje 
neformalne narave, dogodki namenjeni mladim ali pa se izvajajo s pomočjo mladih kot animatorjev, vodij, 
nastopajočih.  
 
 



Kulturni center že od leta 2014 izvaja delavnice za otroke v času počitnic. Nekatere delavnice se izvajajo 
tudi od 8.30 -15.30 ure. Delavnice se izvajajo v sodelovanju z mladino iz naše občine. Tako jih 
vključujemo medgeneracijsko in so hkrati organizirani ter pridobivajo izkušnje, predvsem tisti, ki 
nadaljujejo svoje šolanje na področju šolstva, vzgoje in izobraževanja. 
 
 
d) Informiranje mladih 
 
Javni poziv informiranje mladih označuje kot najrazličnejše (nekomercialne) družbene aktivnosti, ki nudijo 
mladim informacije s področij, ki jih zadevajo, oz. jim omogočajo, da aktivno odločajo o lastnem osebnem 
razvoju. Med osnovne informativne vsebine prištevamo predvsem informacije povezane s šolanjem, s 
poklicnim usmerjanjem, z zaposlovanjem, z osamosvajanjem, z zdravjem in s socialnim varstvom, s 
pomočjo v stiski, s prostim časom, z zagovorništvom in s pravicami, z aktivnimi dejavnostmi, z 
aktivnostmi v prostem času, z ekologijo, z mednarodnimi dejavnostmi …  
 
Kriterij: občina izpolnjuje pogoj za pridobitev certifikata na tem področju, če je v obdobju zadnjih dveh let 
izvajala vsaj enega od naslednjih ukrepov:  
− zagotavlja (izvaja ali financira izvajanje) informacijske točke o možnostih izobraževanja/usposabljanja 

mladih (tudi v obliki spletne strani) ter o učni mobilnosti mladih 
− zagotavlja (izvaja ali financira izvajanje) informacijske točke o možnostih zaposlovanja mladih (tudi v 

obliki spletne strani) ter o delovni mobilnosti mladih 
− skrbi za informiranje mladih o možnostih pridobitve neprofitnih stanovanj in ugodnejših obrestnih mer, 

prek informiranja pa jim svetuje tudi v zvezi z nakupom/najemom stanovanja in s spori z 
najemodajalci ipd 

− skrbi za informiranje mladih o vseh zadevah, ki neposredno ali posredno vplivajo na življenje mladih v 
lokalni skupnosti 

− izvaja druge ukrepe na področju informiranja mladih.  
 
Občina Semič ta pogoj izpolnjuje delno, največ preko svoje spletne strani www.semic.si in časopisa 
Belokranjec, ki ga prejme vsako gospodinjstvo v občini. Mladim so tako na voljo informacije o javnih 
razpisih s področij, ki jih zadevajo: sofinanciranje reševanja prvega stanovanjskega problema, ob rojstvu 
otroka, možnosti štipendiranja preko štipendijske sheme, možnostih za pridobitev neprofitnega 
stanovanja, …. Občina Semič je kot edina belokranjska občina na območju celotnega območja zgradila 
odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij, ki daje mladim možnost, da imajo nemoten 
dostop do svetovnega spleta in do njegovih informacij.  
 
Na spletni strani KC Semič in njihovi facebook strani pa so mladi tekoče obveščeni o vseh dogodkih na 
področju kulture, športa, turizma v občini in širše v Beli krajini. 
 
Na tem področju je izzivov še veliko in bi se o njih veljalo pogovarjati z mladimi. 
 
 
e) Zaposlovanje mladih 
 
Javni poziv navaja, da finančna neodvisnost, ki naj bi jo prinašala zaposlitev, predstavlja osnovo za 
osamosvojitev mladih. Visoka stopnja brezposelnosti med mladimi in »nevarne« oz. t. i. fleksibilne oblike 
zaposlitve (delo za določen čas, delo s krajšim delovnim časom, delo prek podjemne ali avtorske 
pogodbe, samozaposlitev ipd.), ki so značilne prav za mlade, ključno zaznamujejo življenje mladih, ki se 
tako vse pozneje osamosvajajo in vstopajo v obdobje odraslosti. Zaposlovanje mladih je potrebno 
spodbujati in podpirati že v prvi fazi odraščanja ter ga aktivno omogočati v času, ko mladi zapustijo šolski 
sistem.  
 
Kriterij: občina izpolnjuje pogoj za pridobitev certifikata na tem prednostnem področju, če je v obdobju 
zadnjih dveh let izvajala vsaj enega od naslednjih ukrepov:  
− nudi finančne spodbude za samozaposlovanje mladih in pomoč pri samozaposlitvi  
− subvencionira prve redne pogodbene zaposlitve (za določen in nedoločen čas) za mlade 
− umešča mlade v eno izmed prednostnih upravičencev na razpisih, ki spodbujajo podjetništvo, kot je, 

na primer, razpis, ki nudi sofinanciranje pri nakupu delovnih sredstev za novonastala podjetja, ki jih 
ustanovijo mladi podjetniki 

− zagotavlja oprostitev dajatev za mlade podjetnike, kot je, na primer, oprostitev plačila nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča 

− nudi olajšave za gospodarske družbe, ki so registrirane v lokalni skupnosti in imajo med zaposlenimi 
najmanj 15-odstotni delež mladih 

− ima vzpostavljen center za spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti (podjetniški inkubator) 



− je (so)ustanovila kooperativo za mlade, ki deluje kot učni center, kjer lahko mladi pridobijo delovne 
izkušnje, opravijo pripravništvo ipd., oziroma podpira delovanje takšne kooperative 

− objavlja razpise za subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij v lokalni skupnosti, ki jih 
ustanovijo mladi podjetniki 

− zagotavlja možnosti opravljanja pripravništva v službah občinske uprave in drugih javnih institucij v 
občinskem upravljanju 

− sofinancira programe karierne orientacije, načrtovanja in svetovanja na področju zaposlovanja mladih 
− v občini je vzpostavljeno lokalno partnerstvo za spodbujanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu 

dela 
− zagotavlja sofinanciranje programov spodbujanja delovne aktivnosti dolgotrajno brezposelnih mladih 

v lokalni skupnosti 
− zagotavlja nepovratna sredstva za dejavnosti socialnega podjetništva mladih, ki so v skladu z javnim 

interesom lokalne skupnosti 
− sofinancira programe informiranja, svetovanja, usposabljanja in mentorstva za samozaposlovanje in 

podjetništvo mladih v lokalni skupnosti 
− organizira lokalne zaposlitvene sejme 
− izvaja druge ukrepe na področju zaposlovanja mladih.  
 
Občina Semič izpolnjuje vrsto kriterijev, vsekakor pa zaradi svoje »majhnosti« ne more izpolnjevati vseh. 
Tako že nekaj let sofinancira delovanje podjetniškega inkubatorja in v okviru tega tudi mlade podjetnike iz 
Občine Semič. Zagotavljamo sredstva za posebno izobraževanje podjetnikov in bodočih podjetnikov. 
Subvencioniramo inovativne podjetnike, pripravo njihovih vlog na javne razpise, najem ugodnih kreditov 
preko garancijske sheme in subvencioniramo obresti najetih kreditov. Podjetnike, ki želijo graditi svoje 
industrijske objekte, v celoti oprostimo komunalnega prispevka in jim nudimo zemljišča v industrijski coni 
pod ugodnimi pogoji (75% tržne vrednosti). Skrbimo za komunalno urejenost industrijske cone, ki jim nudi 
dobre pogoje za začetek podjetniške poti. V OŠ Semič in preko CSD Črnomelj sofinanciramo izvedbo 
javnih del, katerih se udeležujejo mladi brezposelni. Ker imamo zgrajeno odprto širokopasovno omrežje 
elektronskih komunikacij, lahko mladi podjetniki delo opravljajo tudi na daljavo, iz svojega doma. Občina 
sofinancira podaljšan obratovalni čas vrtca do 17. ure, da staršem omogoči nemoten zaključek delovnega 
dne in prihod do vrtca pravočasno, tudi če delajo izven svoje občine. 
 
 
f) Izobraževanje mladih 
 
Javni poziv navaja, da je učenje proces, ki poteka skozi celotno obdobje našega življenja. Mladi se 
izobražujejo formalno ali neformalno. Za celovito izobraževanje mladih je prvenstvenega pomena 
povezovanje obeh stebrov izobraževanja. Njun komplementaren odnos zagotavlja mladim uspešno 
osamosvajanje, večjo zaposljivost, osebnostni in poklicni razvoj ter višjo kakovost življenja. Občina, ki si 
želi mladih, ki bi s svojim znanjem pripomogli k dobrobiti celotne skupnosti, naj jim zagotovi ustrezne 
pogoje za izobraževanje.  
 
Kriterij: občina izpolnjuje pogoj za pridobitev certifikata na tem področju, če je v obdobju zadnjih dveh let 
izvajala vsaj enega od naslednjih ukrepov:  
− sofinancira projekte in programe (formalnih ali neformalnih) usposabljanj za mlade  
− razpisuje štipendije za mlade 
− sofinancira kadrovske štipendije za deficitarne poklice 
− razpisuje štipendije za mlade s socialno slabšim položajem 
− razpisuje denarne spodbude učencem, dijakom in študentom v lokalni skupnosti, ki dosegajo dobre 

učne rezultate in izjemne uspehe pri različnih obšolskih dejavnostih 
− nudi infrastrukturno podporo neformalnim ali formalnim izobraževalnim programom 
− omogoča mladim ali mladinskim organizacijam brezplačno uporabo občinske infrastrukture za 

izvajanje programov izobraževanj 
− zagotavlja možnost opravljanja študijske prakse v službah občinske uprave in drugih javnih institucij v 

občinskem upravljanju 
− izvaja druge ukrepe na področju izobraževanja mladih.  
 
Občina Semič izpolnjuje kar nekaj kriterijev, ostaja pa še veliko odprtih možnosti, ki so seveda vse 
povezane z dodatnimi finančnimi sredstvi. Tako občina v skladu z zmožnostmi omogoča opravljanje 
študijske prakse v občinski upravi in preko KC Semič ter OŠ Semič. V KC Semič in v Brunskoletovi hiši je 
na voljo prostor za različne oblike neformalnega izobraževanja, ki ga izvaja ZIK Črnomelj in CSD 
Črnomelj. V preteklosti smo podeljevali štipendije za deficitarne poklice, kar bi bilo ponovno v neki obliki 
(za socialno ogrožene ali nadpovprečno nadarjene) možno obuditi. Kljub temu na nek način mladim 
posredno dajemo možnost štipendiranja preko štipendijske sheme, saj le-to podjetjem subvencioniramo. 
 
 



g) Stanovanjska politika 
 
Javni poziv pojasnjuje, da je odselitev od staršev eden prvih korakov na poti do osamosvajanja mladega 
posameznika. Na področju reševanja stanovanjske problematike mladih ima ključno vlogo občina, ki 
lahko z ukrepi na področju stanovanjske politike mladim omogoča lažji dostop do prvega stanovanja in 
posledično hitrejše in lažje osamosvajanje, prevzemanje odgovornosti ter nižjo stopnjo izseljevanja 
mladih.  
 
Kriterij: občina izpolnjuje pogoj za pridobitev certifikata na tem področju, če je v obdobju zadnjih dveh let 
izvajala vsaj enega od naslednjih ukrepov:  
− uvršča v razpisu za podelitev neprofitnih najemniških stanovanj mlade v posebno kategorijo 

upravičencev 
− zagotavlja nižje obrestne mere za mlade, ki rešujejo prvo stanovanjsko vprašanje 
− ima sprejet lokalni stanovanjski program, v katerem so mladi izpostavljena ciljna skupina 
− nudi pod ugodnimi pogoji stanovanje za družbeno nadpovprečno aktivnega mladega posameznika 
− subvencionira mladim najemnine 
− v občini je ustanovljena stanovanjska zadruga  
− izvaja druge ukrepe za rešitev prvega stanovanjskega problema mladih.  
 
Občina Semič izpolnjuje kar nekaj pogojev, vseh seveda ne, in tudi na tem področju je še veliko prostora 
za nove dejavnosti, v povezavi z določenimi finančnimi sredstvi. Občina Semič v svojih razpisih za 
podelitev neprofitnih stanovanj posebno skrb namenja mladim do 30 let starosti in družinam z več otroki, 
saj jim dodeljuje dodatne točke, katerih drugi niso deležni. Že vrsto let izvaja subvencijo za mlade družine 
pri njihovem prvem reševanju stanovanjskega problema in tem družinam nudi tudi dodatno ugodnost, in 
sicer znižanje plačila ekonomske cene vrtca za dodatni plačilni razred. Ta dva ukrepa sta bila prepoznana 
kot primer dobre prakse tudi v slovenskem merilu. Občina subvencionira najemnine za najem stanovanj. 
Ob vsakem rojstvu otroka občina vlagatelju pomaga z 200 € nepovratnih sredstev. 
 
 
h) Mobilnost mladih 
 
Javni poziv navaja, da je mobilnost mladih zmožnost, da v okviru doseganja ciljev za osebnostni razvoj, 
kot so osamosvajanje, prostovoljsko in mladinsko delo, vključevanje v izobraževalne sisteme in 
programe, strokovna usposabljanja, zaposlitveni in karierni cilji, bivanjske priložnosti ter prostočasne 
aktivnosti, prehajajo med različnimi kraji v matični državi in zunaj nje. Naloga občine je, da z ukrepi za 
izboljšanje mobilnosti mladih, omogoča mladim finančni in stvarni dostop do javnih prevoznih sredstev in 
hkrati skrbi za podporo tistim organizacijam ali skupinam, ki pospešujejo mednarodno mobilnost mladih.  
 
Kriterij: občina izpolnjuje pogoj za pridobitev certifikata na tem področju, če je v obdobju zadnjih dveh let 
izvajala vsaj enega od naslednjih ukrepov:  
− upošteva potrebe mladih pri urbanističnem načrtovanju in sistemih javnega prevoza 
− sofinancira prevoze dijakov in študentov v kraju bivanja in kraju študija ali med njima 
− podpira programe izobraževanj za uporabo koles in pospešuje razvoj kolesarske kulture 
− razvija prometno strategijo, ki spodbuja javni prevoz in aktivira večje število prebivalcev k uporabi 

koles 
− zagotavlja prevoz mladih na prostočasne aktivnosti, v primeru da prevoz v okviru obstoječih 

programov javnega prevoza ne obstaja 
− sofinancira programe in projekte, ki spodbujajo mednarodno mobilnost mladih 
− sodeluje s pobratenimi občinami/mesti in vključuje mlade v program sodelovanja 
− izvaja druge ukrepe na področju mobilnosti mladih.  
 
Občina Semič delno izpolnjuje tudi to področje, saj preko prevoza osnovnošolskih otrok nudi vsem 
otrokom, tudi tistim, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, kar pomeni nadstandard glede na zakonska 
določila. Ostale javne prevoze izvajajo avtobusni in železniški prevozniki v skladu s svojo poslovno 
politiko in politiko države. Menimo, da javni prevozi v občini obstajajo, vendar so razporejeni v časovne 
termine, prilagojene šoloobveznim. V OŠ Semič sofinanciramo izvedbo kolesarskih izpitov in prevoze 
otrok v šolo v naravi. Za večjo varnost šolskih otrok smo zgradili povezovalno cesto do OŠ Semič in 
uredili avtobusno postajališče. Po Semiču in po vaških središčih gradimo pločnike, javne razsvetljave, 
parkirišča in obnavljamo ceste. Sodelujemo pri odboru za aktivnosti za izgradnjo 3. razvojne osi, državnih 
kolesarskih poti ter obnove železniške proge Ljubljana – Karlovac. 
 
 
 
 
 



 
i) Skupni projekti med mladimi in občino 
 
Javni poziv določa, da mora vsaka politika ali delovanje, ki je zasnovano z namenom spodbujanja 
vključevanja mladih, potekati v takšnem kulturnem okolju, ki spoštuje mlade in upošteva njihove potrebe, 
položaj in težnje. Mladim prijazna občina tako razširi sodelovanje z lokalnimi mladinskimi organizacijami 
in mladimi na raven izvajanja konkretnih projektov in aktivnosti, pri katerih so mladi in občina enakopravni 
partnerji. 
 
Kriterij: občina izpolnjuje pogoj za pridobitev certifikata na tem področju, če je v obdobju zadnjih dveh let 
v sodelovanju z mladimi izvedla vsaj en skupen projekt. Recimo:  
− izvedba občinske prireditve ali drugih dogodkov v soorganizaciji mladih in občine 
− skupna priprava aktov ali ukrepov na področju mladine 
− skupne aktivnosti urejanja javnih površin 
− skupna izvedba drugih aktivnosti oz. projektov.  
 
Občina Semič izpolnjuje ta pogoj, saj na področju izvedbe občinskih prireditev in prireditev, ki jih izvajajo 
različna društva, pogosto sodeluje z mladimi. V sklopu prireditev, katerih središče je Javni zavod KC 
Semič, koordinator v programe prireditev vabi in uvršča mlade občane ter jim omogoča predstavitev v 
javnosti (govorni nastopi, razstave, izvedbe glasbenih in gledaliških točk, …). Mladi in učenci OŠ Semič 
so vključeni v vse prireditve v občini, kot nastopajoči, v nekaterih primerih pa tudi kot organizatorji. Večje 
prireditve so Krakarjevi dnevi, Športno poletje, Semiška ohcet, Praznovanje jeseni, proslave ob državnih 
praznikih in prireditve ob praznovanju občinskega praznika v oktobru.   
 
Možnosti za tovrstno sodelovanje je še veliko, zato je to naš izziv za naslednje obdobje. 
 
 
Zaključek: 
Iz navedene analize izhaja, da Občina Semič izpolnjuje najmanj minimalne kriterije, ki trenutno veljajo v 
Javnem pozivu za pridobitev certifikata mladim prijazna občina 2018 – 2020, kar pomeni, da smo tudi 
mladim prijazna občina. Vse, kar občina izvaja v okviru letnih proračunov je tudi, oz. najbolj, namenjeno 
mladim, ki bodo sadove tega najdlje uživali.  
 
Vsekakor imamo še veliko prostora za izboljšanje stanja z uvedbo dodatnih aktivnosti na področju dela z 
mladimi, kar je naloga za naslednje mandatno obdobje. 
 
 
 
Pripravila:        Predlagateljica: 
Občinska uprava       Polona Kambič, županja 
 
 
 
 
 
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU: 
Občinski svet se je seznanil z Informacijo o ukrepih Občine Semič, prijaznejše mladim. 
 


