Nagrade za izjemne dosežke dijakov in študentov

Finance
V primeru, da nagrada ni finančne narave, ukrep ne predstavlja finančnega bremena za občino oz. je
finančno breme minimalno (npr. strošek priznanja).
V primeru, da je nagrada finančne narave, je strošek za občino odvisen od višine enkratne finančne
nagrade, pri čemer je priporočljivo, da se vrednost nagrade giblje v višini osnovne neto plače.

Infrastruktura
Infrastruktura ni potrebna.

Kadri (občinski in iz vrst mladinskih organizacij)
Občina mora za potrebe izvedbe ukrepa zagotoviti kader za komisijo, ki bi odločala o ustreznih
kandidatih in dobitnikih nagrade. Ob tem je potrebno poskrbeti, da priprava, izvedba in spremljanje
poziva postanejo del rednih delovnih nalog pristojnega občinskega uradnika, čemur bo ta namenil
povprečno 20 delovnih ur. Del kadra morajo biti tudi mladi posamezniki, ki se v občini ukvarjajo z
mladino ali so del kakšne mladinske organizacije, saj imajo vpogled v dejanske zmožnosti
povprečnega mladega in hitro prepoznajo presežke in odstopanja od povprečja. Mladi bi morali biti
vključeni tako v proces priprave kriterijev, kakor tudi v komisijo, torej zasedati vsaj eno mesto v
komisiji odločevalcev. Priprava in izvedba ukrepa od članov komisije zahteva približno 8 delovnih ur.

Akti
Občina mora za potrebe izvedbe ukrepa prilagoditi pravilnik o podeljevanju občinskih priznanj in
nagrad, tako da ta opredeli posebno kategorijo, v katero se uvrstijo izjemni dosežki mladih
posameznikov iz lokalne skupnosti. Občina mora prav tako sprejeti sklep o višini enkratne denarne
nagrade, v kolikor se odloči za tovrstno nagrajevanje izjemnih dosežkov mladih.

Komu je namenjen?
Namenjen je tistim mladim od 15. do 29. leta starosti, ki so na določenem področju dosegli izjemne
rezultate.

Učinki




Javna nagrada ali priznanje zelo stimulativno deluje na mladega posameznika; mladi so bolj
motivirani pri svojih šolskih in izvenšolskih dejavnostih.
Publiciteta ob podeljevanju nagrad občini koristi v smislu prepoznavnosti.
Nagrada je za občino naložba v prihodnost, saj nadarjeni mladi v nekem trenutku pričnejo
unovčevati svojo nadarjenost, torej s svojimi dosežki povečajo svojo prepoznavnost in
posledično prepoznavnost okolja, v katerem živijo.

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





z društvi, ki delujejo v občini,
s fakultetami,
s srednjimi šolami in
z lokalnimi podjetji.

Kolikim/katerim mladim je ta ukrep namenjen?
Ukrep predvideva posredne koristi za vse mlade iz občine med 15. in 29. letom starosti. Neposredne
koristi ukrepa gredo manjšemu številu mladih, ki pridobijo nagrado, katerih točno število je odvisno
od odločitve komisije in interesa ter finančnih zmožnosti občine.

Čas od odločitve do realizacije
Čas od sprejetja odločitve do realizacije (dejanske podelitve) je na račun nezahtevnosti priprave in
izvedbe ukrepa mogoče oceniti na 2 meseca. V kolikor se izvedba ukrepa združi z letnim občinskim
podeljevanjem priznanj, je ta čas vezan na termin, v katerem občina običajno podeljuje priznanja, ter
je v skladu s tem krajši ali daljši od 2 mesecev.

Financiranje



občinski proračun in
donacije lokalnih podjetij.

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

