Infrastrukturna podpora srednješolskim in univerzitetnim programom

Ukrep v primeru izgradnje nove infrastrukture zajema naslednje aktivnosti:






sklenitev dogovora in partnerstva z nosilci formalnega izobraževanja in gospodarstva v
lokalni skupnosti oz. regiji,
sprejetje sklepa o izgradnji nove infrastrukture na seji občinskega sveta in vseh spremljajočih
investicijskih dokumentov,
zagotovitev sredstev za izgradnjo nove infrastrukture,
zagotovitev sredstev za osnovno opremo, potrebno za izvajanje formalnega izobraževanja
in
izgradnjo in opremo novih prostorov.

Ukrep v primeru uporabe že obstoječe infrastrukture zajema naslednje
aktivnosti:



sprejem odločitve o oddaji neizkoriščene infrastrukture v občinski lasti za namene
formalnega izobraževanja na seji občinskega sveta s sprejemom vseh potrebnih
spremljajočih dokumentov,
sprejem sklepa o višini najemnine ali sprejem sklepa o oddaji nepremičnine izobraževalni
instituciji v brezplačen najem v skladu s predpisi s področja ravnanja z občinskim
nepremičnim premoženjem in zagotovitev sredstev za osnovno opremo, potrebno za
formalno izobraževanje.

Finance
Izgradnja večnamenskih prostorov za potrebe formalnega izobraževanja od občine zahteva v
povprečju 700.000 EUR (tj. okvirna ocena stroškov izgradnje, ki se sicer razlikujejo glede na lokacijo
in druge okoliščine, op. a.).
V kolikor lahko občina za izvedbo ukrepa ponudi lastne prostore, se predvideni stroški zmanjšajo na
stroške za opremo učilnic, kabinetov/zbornice in multimedijske opreme.

Infrastruktura
Izvedba ukrepa v primeru izgradnje nove infrastrukture zajema izgradnjo večnamenskega objekta, ki
vsebuje vsaj:





zadostno število ustrezno opremljenih učilnic,
kabinete/zbornico,
referat za študente in
knjižnico.

Izvleček iz zbornika Lokalna mladinska politika (2012), kjer najdete še več primerov ukrepov in drugih
vsebin.
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Kadri (občinski in iz vrst mladinskih organizacij)
Občina mora za izvedbo ukrepa zagotoviti ustrezno usposobljen kader, ki je v občinski upravi
zadolžen za prostorsko načrtovanje in infrastrukturo, poleg tega pa mora najeti zunanje
strokovnjake s področja arhitekture in gradbeništva. Za pripravo in izvedbo ukrepa je potrebnih
približno 300 delovnih ur. V kolikor se občina odloči za oddajo obstoječih lastnih prostorov v uporabo
za namene formalnega izobraževanja, je izvedba ukrepa kadrovsko nezahtevna.
Poleg strokovnih kadrov s področja investicij mora občina pri izvajanju projekta sodelovati s
predstavniki lokalnega izobraževalnega sistema, ki imajo podatke o številu vključenih mladih v
lokalno univerzitetno in redno ali izredno srednješolsko izobraževanje.

Akti
V primeru, da gre za izgradnjo nove infrastrukture, mora občinski svet sprejeti sklep o izgradnji le-te
z ustreznimi investicijskimi dokumenti, prav tako pa mora občina prilagoditi svoj proračun v korist
izgradnje nove infrastrukture.
V primeru oddaje lastnih prostorov sprejemanje posebnih aktov ni potrebno; občinski svet mora
sprejeti le sklep o višini najemnine.

Komu je namenjen?
Ukrep je namenjen dijakom in študentom iz lokalnega okolja, ki se redno ali izredno formalno
izobražujejo.

Učinki






Občina z izvedbo ukrepa pridobi stalno in nespremenljivo okolje, namenjeno formalnemu
izobraževanju, ki je primerno in zadostuje vsem zahtevanim kriterijem.
Izvedba ukrepa pripomore k zadovoljevanju potrebe po izobraževanju mladine na nivoju
poklicnega, strokovnega in splošnega formalnega izobraževanja v lokalni skupnosti oz.
regiji.
Občina v primeru izgradnje nove infrastrukture pridobi multimedijsko (in drugače specifično)
opremljene prostore, ki jih lahko koristi ob posebnih priložnostih.
Mladina, ki se formalno izobražuje v lokalnem okolju, občini prinese dobro izobraženo in
motivirano delovno silo, ki je bolj naklonjena k temu, da ostane v lokalnem okolju in na
lokalnem trgu dela.
Izobražena mladina, ki ostane v lokalnem okolju, ustvarja konkurenčnejši lokalni trg delovne
sile, kar posledično pomeni izboljšanje gospodarske in ekonomske slike v občini.

Izvleček iz zbornika Lokalna mladinska politika (2012), kjer najdete še več primerov ukrepov in drugih
vsebin.

