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1 UVOD
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice je v sklopu projekta MI! – mladinski
inkubator, pristopil k pripravi Strategije na področju mladih in mladinske politike v posavski
regiji, ki bo v naslednjih petih letih začrtala delovanje posavskih organizacij na mladinskem
področju.
Glavni namen strateškega dokumenta je bil spodbuditi aktivno participacijo mladih, da
pripomorejo k pripravi strategije, ki bo služila kot podlaga za izvedbo ukrepov povezanih z
izvajanjem aktivnosti za mlade v posavski regiji in bo odražala dejanske želje ter potrebe
mladih, ki so jih sami izpostavili. Na ta način so tudi mladi spoznali, da se lahko z aktivno
udeležbo izpostavijo in jasno povedo svoje mnenje ter s tem pripomorejo h kvalitetnejšemu
življenju v regionalnem okolju in širše.
Strategija bo podlaga za dialog med mladimi, lokalno skupnostjo in mladinskimi
organizacijami ter organizacijami za mlade, ki bodo na kakršenkoli način pripomogle k
izvajanju predlaganih ukrepov in, ki bodo pripravljene sodelovati ter se povezati tako z
mladimi kot ostalimi vključenimi organizacijami.
V tem okviru so temeljni cilji strategije:







usmeriti prihodnji razvoj mladinskega sektorja v Posavju;
določiti vsebino ukrepov za razvoj mladinskega sektorja v Posavju;
opredeliti postopke uresničevanja programa;
spodbuditi in zagotoviti participacijo mladih ter vključenost mladinskih posavskih
organizacij;
vzpostaviti sodelovanje in povezovanje različnih deležnikov na področju mladine v
Posavju;
dvigniti raven dialoga med mladimi in odločevalci.

2 MLADI IN MLADINSKA POLITIKA
2.1 Mladinska politika
Mladinska politika ni politika mladih, niti ni politika o mladih, ampak je politika za mlade.
Mladinska politika je torej sistem dejavnosti države (ali lokalnih skupnosti), usmerjen v
zagotavljanje pogojev za lažji in uspešnejši prehod mladih v odraslost. Pri tem ustvarja ustrezne
podporne mehanizme za razvoj mladinskega dela in delovanja mladinskih organizacij, ki so
avtonomne in demokratične (Inštitut za mladinsko politiko, brez datuma in Lmit, brez datuma).
Pregled definicij in njihovo tolmačenje nam odpre dve smeri mladinske politike:

1





Horizontalna mladinska politika. Sem spadajo ukrepi, ki so sicer sestavni del drugih
(področnih) politik in so usmerjeni predvsem v integracijo mladih v ekonomsko življenje
skupnosti in družbo nasploh (stanovanjska politika, politika zaposlovanja, zdravstvena
politika, izobraževalna politika itd.).
Vertikalna mladinska politika. Sem spadajo ukrepi, ki so prvenstveno lastni prostoru
mladine in so namenjeni spodbujanju vključevanja mladih v mladinsko delo, zagotavljanju
pogojev za izvajanje mladinskega dela ter izdelavi in oblikovanju osnov za določanje ciljev
in ukrepov na področju mladinske politike. Odraža se v specifičnih potrebah mladih in
mladinskega dela in predstavlja podporne mehanizme za razvoj mladinskega dela,
delovanja mladinskih organizacij, participacije mladih in informiranja mladih (Inštitut za
mladinsko politiko, brez datuma in Lmit, brez datuma).

Odgovornost za mladinsko politiko
Ukrepe mladinske politike potrjujejo organi javnih oblasti (država in vlada z ministri),
priprava, izvajanje in vrednotenje pa je prepuščeno izvršnim organom, to so ministrstva,
agencije in Urad RS za mladino. V Sloveniji imamo vzpostavljen tudi Svet Vlade RS za
mladino, ki je posvetovalno telo vlade pri vprašanjih, ki zadevajo položaj mladih v družbi
(Lmit, brez datuma).
2.2 Aktivno državljanstvo
Aktivno državljanstvo zajema vsesplošno delovanje državljank in državljanov na različnih
področjih in je v veliki meri povezano s sodelovanjem v demokratičnih procesih okolja, v
katerem živimo. Ni pa omejeno zgolj na udeležbo (aktivno ali pasivno) na volitvah ali
referendumih. Temelji na medsebojnem spoštovanju, nenasilju, upoštevanju demokratičnih
vrednot in na zagotavljanju človekovih pravic (Cink, Kofol & Pušnik, brez datuma).
Neformalno izobraževanje je organiziran, načrtovan in strukturiran učni proces, kjer mladi
lahko razvijajo tako imenovane »mehke veščine« (kompetence). Znanje in kompetence, ki jih
mladi lahko pridobijo z neformalnim izobraževanjem, jim lahko zelo koristijo, ko bodo vstopali
na trg dela. Izvajalci neformalnega izobraževanja pa so:




mladinske organizacije (skavti, mladinski sveti lokalnih skupnosti…),
organizacije za mlade (mladinski centri),
druge nevladne organizacije, ki izvajajo izobraževalne programe, temelječe na
neformalnem izobraževanju (Cink, Kofol & Pušnik, brez datuma).

Tudi lokalne skupnosti lahko mladim omogočijo aktivno participacijo oz. sodelovanje pri
oblikovanju politik in sprejemanju odločitev, ki jih zadevajo, in sicer z ustanovitvijo struktur.
Te pa so naslednje:
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Mladinski svet lokalne skupnosti (MSLS): združuje mladinske organizacije v občini
in lahko vpliva na stvari, ki se tičejo mladih.
Komisija za mladinska vprašanja: imenuje jo župan s sklepom kot svoje
posvetovalno telo za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti. Komisija
sprejema sklepe ter podaja predloge in pobude županu.
Odbor za mladino: obravnava tematiko iz pristojnosti občinskega sveta in podaja
občinskemu svetu mnenja in predloge (Cink, Kofol & Pušnik, brez datuma).

Poznamo več mehanizmov aktivnega državljanstva:







Strukturirani dialog na področju mladine. Gre za inštrument, s katerim se mladi in
mladinske organizacije, v katere so vključeni, vključujejo v politični dialog z
odgovornimi za mladinsko politiko. Dialog lahko poteka na lokalni, regionalni, državni
in evropski ravni. V Sloveniji strukturirani dialog izvaja Mladinski svet Slovenije.
Okrogla miza obsega srečanje, ki vključuje opis obravnavane teme, razpravo in
izmenjavo mnenj ter stališč med gosti, včasih je aktivno vključeno tudi občinstvo.
Ustanovitev mladinske organizacije. Mladinska organizacija je prostovoljna
organizacija, kjer so v večini člani mladi v starosti od 15. do 29. let in je njen namen
predstavljanje ter razvijanje interesov mladih.
Akcije na družbenih omrežjih. Družbena omrežja so zelo razširjena med mladimi ter
tako primerna za organizacijo različnih akcij in nabiranju podpornikov (Cink, Kofol, &
Pušnik, brez datuma).

Evropska unija v okviru različnih programov ponuja mladim različne priložnosti in možnosti,
katere vsebujejo konkretne ukrepe za zmanjševanje brezposelnosti mladih. Strategija Evropa
2020 zajema tudi pobudo Mladi in mobilnost, katere namen je izboljševanje izobraževanja in
zaposljivosti mladih. Nekateri izmed teh programov so:





Jamstvo za mlade, ki mladim v štirih mesecih po zaključku formalnega izobraževanja
ali nastopu brezposelnosti zagotavlja kakovostno ponudbo delovnega mesta,
vajeništva, pripravništva ali nadaljnjega izobraževanja, ki ustreza potrebam
posameznika;
Prva zaposlitev EURES, program poklicne mobilnosti, ki mladim med 18. in 30.
letom starosti pomaga pri iskanju dela v drugih državah EU;
Erasmus+, program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport omogoča
veliko priložnosti na različnih področjih. V višješolskem izobraževanju je namenjen
študentom od 5. do 8. stopnje (3 do 12 mesecev v tujini z možnostjo finančne podpore),
pripravnikom, magistrskim študentom integriranega mednarodnega programa ter
udeleženim v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (dvotedensko do enoletno
pridobivanje delovnih izkušenj), mladinskih izmenjavah, Evropski prostovoljski službi
itd.;
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Erasmus za mlade podjetnike omogoča šest mesecev učenja od izkušenega
podjetnika v njegovem malem ali srednje velikem podjetju v drugi državi EU;
Evropska prostovoljna služba (European Voluntary Service, EVS) je mednarodni
prostovoljski program, ki omogoča mladim med 18. in 30. letom, da od dveh mesecev
do enega leta opravljajo prostovoljsko delo v organizaciji ali javni ustanovi v Evropi,
Afriki, Aziji ali Južni Ameriki (Cink, Kofol, & Pušnik, brez datuma).

2.2.1 Erasmus+: Mladi v akciji
Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za
obdobje 2021–2027. S programom udeleženci pridobijo na izobraževalnem, poklicnem in
osebnem razvoju, hkrati pa jih opremi s kvalifikacijami in veščinami, potrebnimi za njihovo
smiselno sodelovanje v demokratični družbi, medkulturno razumevanje in uspešen prehod na
trg dela (Movit, brez datuma).
Prednostne naloge programa Erasmus+:





Vključenost in raznolikost
Digitalna transformacija
Sodelovanje v demokratičnem življenju
Okolje in boj proti podnebnim spremembam (Movit, brez datuma)

2.2.2 Evropska solidarnostna enota
Evropska solidarnostna enota je namenjena mladim, starim med 15 in 30 let, da pomagajo širši
skupnosti v Evropi in zunaj nje ter da razvijejo svoje spretnosti in kompetence. Evropsko
solidarnostno enoto upravlja Evropska komisija. Finančna sredstva in podpora evropske
solidarnostne enote pomagajo mladim, da sodelujejo v projektih, ki koristijo skupnostim bodisi
v domači državi ali v tujini (Europa.eu, brez datuma).
Mladi se lahko prijavijo na različne dejavnosti, kot so prostovoljstvo, pripravništvo, zaposlitev
ali lokalni solidarnostni projekti in potekajo na različnih področjih: izobraževanje in
usposabljanje, državljanstvo in demokratična udeležba, varstvo okolja in narave; migracije,
kultura ipd.. Mladi, ki bi si želeli sodelovati, se morajo registrirati na portalu evropske
solidarnostne enote, tam pa se lahko povežejo z različnimi organizacijami, ki izvajajo tovrstne
projekte (Europa.eu, brez datuma).
2.3 Mladinsko delo
Mladinsko delo je omejeno ali določeno s starostjo (v vsaki državi drugače). Poteka v vrstniških
skupinah, kjer mladi preko svojih lastnih izkušenj in spoznanj prispevajo k širši družbi. Mladi
pridobivajo drugačne kompetence kot doma ali v šoli, zato lahko rečemo, da je neformalni
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sistem izobraževanja. Za pridobivanje znanja in veščin se mladim nudi varen prostor za
izražanje, delovanje in učenje (Mikolič, 2015). Obstajajo različne oblike ali manifestacije
mladinskega dela. K temu spada tudi prostovoljsko mladinsko delo, kjer imajo mladi možnost
vstopati in izstopati po želji. Mladinski delavci razvijajo programe, ki privabljajo in hkrati
vključujejo mlade. S tem jim omogočajo, da so mladi predani, imajo priložnosti za posvet in
prevzemati odločitve. Odnos je nekoliko bolj prijateljski ter neformalen (Ferjančič, 2009).
Delo se v praksi izvaja na različnih nivojih: lokalno, regionalno, nacionalno ali mednarodno.
Usmerjeno je k razvoju mladih v aktivne državljane in je aktivno družbeno udejstvovanje
mladih v vsakdanjem življenju (LMIT, brez datuma).
Področja mladinskega dela (Kuhar, Leskovšek, 2008):










neformalno učenje,
prostovoljstvo,
povezovanje (nevladne mladinske organizacije in druge oblike kolektivnega
angažiranja),
možnost za participacijo,
kreativnost in izražanje,
medkulturno učenje,
informiranje in svetovanje,
vrstniška podpora,
preventiva pred rizičnim vedenjem in preprečevanje škodljivega vedenja.
Slika 1: Mladi

Foto: Maj V. Tanšek
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Slika 2: Delavnica z mladimi

Foto: Maj V. Tanšek

2.3.1 Kadri pri mladinskem delu
Mladinski voditelj in mladinski delavec. Mladinski voditelj s svojim delom omogoča mladim,
da se ukvarjajo z dejavnostmi, ki jih zanimajo in jim bodo koristile. Pomagajo jim razvijati
kompetence, veščine in zmožnosti. Mladinski delavec izhaja iz bolj strokovne sfere (centri za
socialno delo, fakulteta za socialno delo) in je oseba, ki naj bi imela veliko znanja na področju
mladine, bogate izkušnje in tudi posebne osebnostne značilnosti. Z izkušnjami in znanjem se
lažje vključi v interakcijo z mladimi (Podvratnik, 2015). Posameznik, ki opravlja delo
mladinskega delavca je usposobljen za organizacijo, izvedbo in vrednotenje mladih. Jih
informira, zagovarja njihove pravice, načrtuje in vodi neformalno izobraževanje. Mladinski
delavec je mlade spodbuja k participaciji in nudi možnost mladim, da samostojno, le z
usmerjanjem, izvajajo programe, delavnice in projekte. (MSS, brez datuma).
Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) mladinski delavec/mladinska delavka omogoča
mladim, ki imajo izkušnje na področju mladinskega dela, pridobitev poklica in priznavanje
njihovega znanja s potrdilom o usposobljenosti za opravljanje tega poklica. Z NPK mladinski
delavec je mladinski delavec bolj mobilen znotraj mladinskega sektorja, ker delodajalci
opazijo, da že poseduje znanja in spretnosti za izvajanje mladinskega dela. Pridobitev
nacionalne poklicne kvalifikacije poteka v treh fazah: prijava kandidata in individualno
svetovanje kandidatu pri pripravi njegove osebne zbirne mape (referenčna pisma, Europass
življenjepis, potrdila, dokazila, priznanja…); druga faza zavzema pregled osebnih zbirnih map;
v tretji fazi pa sledi sledi preverjanje in potrjevanje NPK. Kandidat se lahko za pridobitev NPK
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prijavi na Ljudsko univerzo Kranj, Ormož ali Žalec. Poseben vstopni pogoj za pridobitev NPK
mladinski delavec je "Najmanj eno leto izkušenj na področju mladinskega dela, ki jih
kandidat/ka dokaže z referenčnimi pismi organizacij, ki delujejo na področju mladinskega
dela."
2.4 Zaposlitveni trendi
Pomoč pri načrtovanju kariere nam nudi prepoznavanje lastnih vrednot, interesov, spretnosti
in ciljev, kakor tudi poznavanje realnosti trga dela. Najzahtevnejši prehod je ravno s področja
izobraževanja na področje dela. Značilnost, ki je pomembna za trg dela v EU je naraščanje
stopnje izobrazbe zaposlenih, saj z veliko investicijo v novo tehnologijo, podjetja potrebujejo
visoko kvalificirano delovno silo. Delodajalci vedno bolj odklanjajo standardno zaposlitev v
obliki delovnega razmerja za nedoločen čas in se usmerjajo v iskanje drugačnih zaposlitvenih
razmerij. Med nove oblike zaposlitve oziroma dela uvrščamo delo po pogodbi o delu, delo na
domu, izmensko delo, delitev delovnega mesta ter delo na vpoklic. V prihodnje lahko
pričakujemo širjenje takšnih fleksibilnih oblik zaposlitve (Univerza v Mariboru, brez datuma).
Prebivalstvo v Sloveniji se stara, število delovno sposobnih pa se zmanjšuje že od leta. V
prihodnje lahko pričakujemo nadaljevanje tovrstnega trenda. Vedno večje število starejših
prebivalcev in podaljševanje življenjske dobe bosta vplivala na večje javnofinančne izdatke za
pokojnine ter zdravstveno in socialno varstvo (Moje delo, 2020).
Svetovna stopnja brezposelnosti mladih je 13,6-odstotna, s precejšnjimi regionalnimi
razlikami. Mladi imajo trikrat večjo verjetnost, da bodo brezposelni kot odrasli (25 let in več).
Do tega prihaja predvsem zaradi omejenih delovnih izkušenj mladih, delovna mesta pa le te po
navadi zahtevajo. Mlade po svetu skrbi tudi to, da bi jim službo odvzele nove tehnologije, zlasti
robotika in umetna inteligenca (International Labour Office, 2020).
Zadnji dve leti vključenost mladih na trg dela upada. To je deloma zato, ker mladi več časa
preživijo v izobraževalnem procesu, kar zagotavlja boljšo usposobljenost delovne sile v
prihodnosti in sposobnost obvladovati spremembe v delovnem svetu, ki jih prinašajo nove
tehnologije. Slabo vključenost mladih na trg dela pa odraža tudi to, da približno ena petina
mladih po vsem svetu ni zaposlena, se ne izobražuje ali kako drugače usposablja. Drugi izzivi,
ki zahtevajo močan politični odziv so trajne razlike med spoloma na trgu dela ter razširjenost
neformalne zaposlitve in delovne revščine. Oblikovalci politike se morajo lotiti ovir na trgu
dela in negotovih razmer pri delu za mlade v mnogih državah. Prehod mladih na trg dela ima
namreč dolgoročne posledice za njihovo življenje, prav tako pa tudi na socialno-ekonomski
razvoj njihovih držav (International Labour Office, 2020).
EU in nacionalna politika sta v zadnjih letih okrepili podporo mladim, potem ko se je stopnja
brezposelnosti mladih v mnogih državah po recesiji leta 2008 znatno povečala. Uvedli so
različne programe, ki ponujajo udeležbo na usposabljanjih na trgu dela, zaposlovanje mladih s
subvencioniranjem stroškov plač v komercialnih sektorjih in ustanavljanje podjetij ali
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neposredno ustvarjanje delovnih mest v javnem sektorju. Nacionalni in lokalni akterji lahko
izbirajo med posameznimi programi. Spodbude za zaposlovanje so se izkazale za učinkovit
instrument za zmanjšanje brezposelnosti mladih. K izboljšanju rezultatov na trgu dela pa
pripomore tudi omogočanje mladim, da pridobijo delovne izkušnje (Speckesser, Carreras in
Sala, 2019). Podoben program pomoči so tudi različni skladi, kjer lahko podjetja prijavljajo
projekte za mlade, za katera lahko pridobijo nepovratna sredstva.
2.4.1 Vpliv pandemije covid-19 na zaposlovanje mladih
Pojav COVID-19 je svet nenadoma ustavil in posledice za gospodarstva po vsem svetu so se
izkazale za daljnosežne. Evropska unija je vstopila v najglobljo recesijo po drugi svetovni
vojni, nadaljnje poglabljanje vpliva COVID-19 na gospodarstvo in trg dela pa bo odvisno od
obsega in trajanja pandemije ter od potrebe po nadaljnjih ukrepih »zapiranja« meja.
Napoveduje se, da se bodo razlike med državami članicami še povečale (Eurofound, 2020).
COVID-19 bo prispeval k obstoječemu trgu dela še z dodatnimi izzivi, s katerimi se soočajo
tudi mlade ženske in moški. Že sedaj lahko občutimo hud vpliv pandemije COVID-19 na
gospodarstvo in trg dela po vsem svetu, v prihodnjih letih pa razmere ne bodo nič boljše. Kriza
bo verjetno še posebej huda za mladino, in sicer v treh dimenzijah:




motnje v izobraževanju, usposabljanjih in učenju na delovnem mestu;
povečale se bodo težave za mlade iskalce zaposlitve (manj delovnih mest);
izguba delovnih mest in dohodka, skupaj z poslabšanjem kakovosti zaposlitve (ILO, 2020).

3 OKVIR ZA PRIPRAVO STRATEGIJE IN OPREDELITEV OSNOVNIH
POJMOV
3.1 Strategija EU za mlade
Strategija Evropa 2020 se osredotoča tudi na mlade in obravnava različne cilje, kot so
zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja, povečanje deleža diplomantov, starih med 30 in 34
let, ter oblikovanje celovitega svežnja političnih pobud za izobraževanje in zaposlovanje. Tako
so 26. novembra 2018 sprejeli resolucijo o novi strategiji EU za mlade 2019–2027. Strategija
naj bi se osredotočala na spodbujanje udeležbe mladih v državljanskem in demokratičnem
življenju; povezovanju mladih po vsej EU in zunaj nje, da se podprejo prostovoljstvo,
solidarnost učna mobilnost ter medkulturno razumevanje in na podpiranje opolnomočenja
mladih s kakovostjo, inovacijami in priznavanjem mladinskega dela (Hériard, 2020).
Strategija EU za mlade se osredotoča na tri ključna področja ukrepanja, in sicer na: angažiranje,
povezovanje, opolnomočenje. Pomemben del nove strategije so tudi evropski cilji mladih, ki
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predstavljajo vizijo za Evropo, ki mladim omogoča uresničitev njihovega celotnega potenciala.
Teh ciljev je 11 in so sledeči:
1. Povezati EU z mladimi: spodbujati občutek pripadnosti evropskemu projektu med
mladimi in povečati participacijo mladih v EU.
2. Enakost vseh spolov: zagotoviti enakost vseh spolov in spolno občutljive pristope.
3. Vključujoče družbe: omogočiti in zagotoviti vključitev vseh mladih v družbo.
4. Informacije in konstruktiven dialog: zagotoviti, da imajo mladi boljši dostop do
zanesljivih informacij ter njihovo vključevanje v konstruktiven dialog.
5. Mentalno zdravje in dobro počutje: doseči boljše duševno zdravje in odpraviti
stigmatizacijo težav z duševnim zdravjem.
6. Korak naprej za podeželsko mladino: Ustvariti razmere, ki bodo mladim omogočale
uresničitev potenciala na podeželju.
7. Kakovostna zaposlitev za vse: zagotoviti dostopen trg dela z možnostmi, ki vodijo do
kakovostnih delovnih mest.
8. Kakovostno učenje: povezati in izboljšati različne načine učenja
9. Prostor in participacija za vse: okrepiti demokratično participacijo in avtonomijo
mladih
10. Trajnostna zelena Evropa: ustvariti družbo, v kateri so vsi mladi okoljsko aktivni,
izobraženi in sposobni ustvarjati spremembe v svojem vsakdanjem življenju.
11. Mladinske organizacije in evropski programi: zagotoviti vsem mladim enak dostop do
mladinskih organizacij in evropskih mladinskih programov (Cink, 2019).
Slika 3: Pogovor z mladimi

Foto: Luka Rudman
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3.2 Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022
Nacionalni program je temeljni programski dokument, ki opredeljuje prednostne naloge in
ukrepe, ki so v javnem interesu v mladinskem sektorju. Kot določa ZJIMS, vsebuje nacionalni
program: programe, finančni načrt s prikazom stroškov in virov, nosilce, pričakovane razvojne
učinke in kazalnike merjenja učinkov, obdobja in roke uresničevanja tega programa. Usklajen
je s temeljnimi razvojnimi dokumenti države – Strategija razvoja Slovenije idr. – in evropskimi
dokumenti, ki zadevajo mlade in zajema naslednja področja: izobraževanje; zaposlovanje in
podjetništvo; bivanjske razmere mladih; zdravje in dobro počutje; mladi in družba ter pomen
mladinskega sektorja ter kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji. Nacionalni program za
mladino bo obsegal obdobje 9 let, spremljali pa ga bodo t. i. izvedbeni načrti, ki jih sprejme
Vlada RS. Da bi bil lahko nacionalni program za mladino učinkovit in bi v polnosti dosegal
svoje cilje, je treba vzpostaviti in razviti ustrezne institucionalno-sistemske mehanizme za
njegovo spremljanje in evalvacijo. To velja tudi za celotno polje mladinskih in drugih javnih
politik, ki posredno vplivajo na položaj mladih (Resolucija o Nacionalnem programu za
mladino 2013–2022).
Svet ministrov je v resoluciji opredelil področja, ki vplivajo na življenje mladih in jih mora
mladinska politika vključevati v ukrepe. Teh področij je osem, podpirati pa se morajo tudi
neformalno učenje, mladinsko delo, mobilnost in obveščanje, kot tudi zagotoviti medsektorsko
sodelovanje in usklajevanje različnih ukrepov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

izobraževanje in usposabljanje,
zaposlovanje in podjetništvo,
zdravje in dobro počutje,
participacija,
prostovoljne dejavnosti,
socialna vključenost,
mladi po svetu ter
ustvarjalnost in kultura (Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022).

3.3 Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) opredeljuje mladinski sektor in
določa javni interes v mladinskem sektorju ter način uresničevanja javnega interesa v
mladinskem sektorju. Izvajanje tega zakona temelji na načelih demokratičnosti, pluralnosti,
integralnosti, medgeneracijske solidarnosti, enakopravnosti, nediskriminacije in pravičnosti,
večkulturnosti, medkulturnega dialoga, prostovoljstva, spodbujanja zdravega življenjskega
sloga, spoštovanja življenja in okolja ter sodelovanja nevladnih organizacij pri upravljanju z
javnimi zadevami (ZJIMS).
Z zakonom je oblikovan tudi Svet Vlade Republike Slovenije za mladino kot posvetovalno
telo, ki ji nudi pomoč pri odločanju o zadevah s področja mladih in mladinskega sektorja. Člane
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imenuje vlada, in sicer izmed predstavnikov in predstavnic organizacij v mladinskem sektorju,
ki jih te same predlagajo. Subjekti javnega interesa v mladinskem sektorju so mladinske
organizacije in organizacije za mlade, mladinski svet na državi ravni in mladinski sveti na
lokalni ravni. Pogoji za pridobitev statusa organizacije v javnem interesu so redno izvajanje
mladinskih programov oziroma programov za mlade, izkazovanje pomembnejših dosežkov pri
razvoju in povezovanju mladinskega dela in razpolaganje z ustreznimi materialnimi in
človeškimi zmogljivostmi za delovanje (ZJIMS).
V zakonu je opredeljen tudi Nacionalni program za mladino, ki je temeljni programski
dokument, kateri navaja prednostne naloge in ukrepe, ki so v dolgoročnem javnem interesu v
mladinskem sektorju. Vsebuje pa: programe, finančni načrt s prikazom stroškov in virov,
nosilce, pričakovane razvojne učinke in kazalnike merjenja učinkov, obdobje in roke
uresničevanja tega programa (ZJIMS).
Nosilci javnega interesa v mladinskem sektorju so država in samoupravne lokalne skupnosti.
Na državni ravni pa je za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju odgovoren
upravni organ, pristojen za mladino. Pri uresničevanju javnega interesa v mladinskem sektorju
sodelujejo tudi drugi upravni organi, pristojni za posamezna področja mladinskega sektorja.
Vlada Republike Slovenije imenuje posvetovalno telo za mladino, za sodelovanje pri
oblikovanju in izvajanju mladinske politike. Upravni organ, ki je pristojen za mladino na
področju mladinskega sektorja pripravlja predpise in ukrepe, zagotavlja finančno podporo
mladinskim programom in programom za mlade, skrbi za in izvaja nadzor nad uresničevanjem
predpisov in ukrepov, spremlja položaj mladih in učinke ukrepov, sodeluje s pristojnimi organi
in drugimi subjekti, sodeluje pri predstavljanju države v organih Evropske unije in Sveta
Evrope ter na mednarodni ravni v zadevah, ki se nanašajo na mladino ipd (ZJIMS).
3.4 Zakon o mladinskih svetih
Zakon o mladinskih svetih ureja položaj, delovanje, dejavnost ter financiranje Mladinskega
sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti (ZMS).
Kaj je Mladinski svet Slovenije? Je prostovoljno združenje nacionalnih mladinskih
organizacij, ki imajo status organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju. Združevanje
temelji na načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnega spoštovanja
avtonomnosti vsake mladinske organizacije. Mladinski svet Slovenije in mladinski sveti
lokalnih skupnosti zastopajo interese mladinskih organizacij, ki so v njih včlanjene. V
mladinski svet lokalne skupnosti se združujejo mladinske organizacije, ki imajo najmanj 90
odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do
dopolnjenega 29. leta in sedež v tej samoupravni lokalni skupnosti (ZMS).
Mladinski svet Slovenije in mladinski svet lokalne skupnosti izvajajo ali sodelujejo pri
izvajanju mladinskega dela in drugih dejavnosti na področjih mladinskega sektorja;
zagotavljajo pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih; omogočajo
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sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na življenje in
delo mladih ter opravljajo druge naloge za uveljavljanje interesov mladih (ZMS).
3.5 Osnovni pojmi
Področje mladine opredeljujejo spodaj navedeni temeljni pojmi, ki jih določa tudi Zakon o
javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS).
»Mladi« so osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.
»Mladinski sektor« so področja, na katerih poteka oblikovanje in uresničevanje mladinskih
politik in mladinskega dela. Ta področja so naslednja:










avtonomija mladih,
neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti
mladih in
sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

»Mladinsko delo« temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih. Mladinsko delo je
organizirano in ciljno usmerjeno delovanje mladih in za mlade, kjer mladi na podlagi lastnih
prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter
prispevajo k razvoju skupnosti.
»Mladinski program« več dejavnosti, ki jih izvaja mladinska organizacija, poteka
nepretrgoma večji del leta in vključuje večje število izvajalcev in aktivnih udeležencev
(vrstnikov).
»Strukturirani dialog«, gre za dialog med mladimi in nosilci oblasti na državni in lokalni
ravni v mladinskem sektorju, ki je je odprt, pregleden, dolgoročen, nenehen in sistematičen.
»Program za mlade« je program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo organizacije
za mlade, z njim želijo zagotoviti boljše pogoje življenje, delovanje in organiziranost mladih.
Traja večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev.
»Organizacija v mladinskem sektorju« subjekt, ki je organiziran kot mladinska
organizacija, organizacija za mlade ali mladinski svet in deluje v mladinskem sektorju.
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»Organizacija za mlade« ni mladinska organizacije, je pravna oseba, ki izvaja programe za
mlade, po navadi je to zavod, zadruga ali ustanova.
»Mladinska infrastruktura« gre za fizični prostor, ki je (zemljišče ali stavba) namenjen
predvsem mladim, za izvajanje mladinskega dela.
»Mladinski center« je organizirano funkcionalno središče za mlade, kjer se izvajajo programi
v mladinskim sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni in ga zagotavlja lokalna skupnost ali
druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava oziroma fizična oseba. Nekaj nalog
mladinskega centra, glede na ZJIMS:






skrbi za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov;
skrbi za mladinsko infrastrukturo;
zagotavlja ustrezne prostorske pogoje in opremo ter usposobljenost kadrov za izvajanje
mladinskega dela;
razvija in izvaja programe na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega
učenja;
sodeluje pri izvajanju mobilnosti mladih, prostovoljnem mladinskem delu, aktivnem
državljanstvu, raziskovalnem delu mladih in pri povezovanju na mednarodni ravni.

»Mladinska organizacija« je organizirana kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo
ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev,
sindikata ali politične stranke. Gre za avtonomno demokratično prostovoljno samostojno
združenje mladih, ki s svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih
izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo
interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo.
»Mladinska politika je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik z namenom
spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje
skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja
mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi
reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi
organizacijami« (ZJIMS).
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4 KLJUČNI AKTERJI NA NACIONALNI IN LOKALNI RAVNI
4.1 Nacionalna raven
4.1.1 Mladinski svet Slovenije (MSS)
MSS je prostovoljno združenje nacionalnih mladinskih organizacij, ki imajo status organizacij
v javnem interesu v mladinskem sektorju. Združevanje temelji na načelih svobodnega
združevanja, enakopravnosti in vzajemnega spoštovanja avtonomnosti vsake mladinske
organizacije (ZMS).
Slika 4: Logotip MSS

Vir: http://mss.si/

4.1.2 Urad Republike Slovenije za mladino (URSM)
Urad RS za mladino, je pristojen za razvoj mladinske politike in mladinskega dela v Sloveniji.
Deluje kot organ v sestavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport od leta 1991 in
zagotavlja ukrepe ki celovito urejajo položaj mladih v Sloveniji, s tem pa zastopa interese
mladinskega sektorja in mladinskega dela. Zagotavlja tudi finančno podporo mladinskim
programom in programom za mlade ter spodbuja raziskovalno delo na področju mladine
(Gov.si, brez datuma).
Sodeluje z drugimi državnimi organi in lokalnimi skupnostmi, v pristojnih organih Evropske
unije, Svetu Evrope in drugih mednarodnih povezavah, ki se ukvarjajo z urejanjem položaja
mladih. S sodelovanjem spremlja položaj mladih in učinke vseh izvedenih ter krepi mladinski
sektor v Sloveniji in uresničuje cilje mladinske politike. Skrbi tudi za izvajanje programov
Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, ki spodbujata mlade k aktivni
udeležbi in mednarodnemu sodelovanju (Gov.si, brez datuma).
Slika 5: Logotip URSM
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Vir: https://mlad.si/page/pravno-obvestilo/

4.1.3 Mladinska Mreža MaMa
Mladinska mreža MaMa je nacionalna mrežna organizacija mladinskih centrov v Sloveniji,
v katero je vključenih 50 članic. Je nevladna organizacija, organizirana kot zasebni zavod. Njen
glavni namen je povezati mladinske centre in zastopati njihove interese v odnosu do vladnega
sektorja, odločevalcev in drugih deležnikov. S svojimi aktivnostmi spodbuja aktivno
participacijo mladih in predstavlja podporo za mlade ter njihovega kakovostnejšega
preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi. Eden izmed dolgoročnih ciljev je
krepljenje mrežne organizacije mladinskih centrov z namenom nadaljnje finančne, kadrovske
in vsebinske krepitve članic mreže (Mreža Mama, brez datuma).
Slika 6: Logotip Mreža Mama

Vir: https://www.mreza-mama.si/o-zavodu/kontakt/

4.2 Lokalna raven, regija Posavje
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Tabela 1: Akterji na lokalni ravni

OBČINA

Brežice

Krško

Sevnica

Organizacije na področju mladine
Mladinski center Brežice
Društvo študentov Brežice
Športna zveza Brežice
Prostovoljno gasilsko društvo Brežice
Društvo podeželske mladine Brežice
Planinsko društvo Brežice
Športno kulturno društvo Mažoretke Dobova
KD Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi
Turistično društvo Dobova
KD Orlica Pišece
TD Kapele
TD Jesenice
Klub posavskih študentov
Zavod Dobra družba
Mladinski center Krško
Društvo radioaktivnih študentov
Društvo prijateljev mladine Senovo
Big Band Krško, kulturno društvo
Društvo prijateljev mladine Raka
Športno društvo Senovo
Društvo Katapult
Zveza kulturnih društev Krško
Društvo širjenja uporabnih znanj
Mladinski svet Krško
Mladinski center Sevnica - KŠTM Sevnica
Rokometni klub Sevnica
Mladinsko društvo Šentjanž
Študentski klub Sevnica
Gasilska zveza Sevnica
Športna zveza Sevnica
Društvo podeželske mladine Tržišče

Dokumenti in ukrepi
namenjeni mladini

Sofinanciranje
projektov za
mladino

Kolesarske
poti

Certifikat mladim
prijazna občina

Letni program na področju
mladine





Lokalni program za mladino
v občini Krško za obdobje
2020 – 2023

Participativni
proračun









Strategija za mlade v Občini
Sevnica 2019–2024
Sofinanciranje mladinskih
programov in projektov ter
programov za mlade
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Radeče

Bistrica ob Sotli

Kostanjevica na
Krki

PLESNI KLUB LUKEC SEVNICA
Radioklub Sevnica
Slovenska demokratska mladina - OO Sevnica
(podmladek SDS)
Salezijanski mladinski center Sevnica
Športno društvo Blanca
Mladinsko umetniško kulturno in socialno društvo PTZ
Mlada Slovenija - RO Posavje (podmladek N.Si)
PUM - posavska unija mladih - Lokalni odbor Sevnica
Društvo K.N.O.F.
Mladinsko društvo Šentjanž
Mladinska sekcija Krmelj
DKŠD Svoboda Krmelj
Mladinski svet občine Sevnica - MSOS
Društvo mladinski center Radeče
Rokometni klub Radeče
Društvo ljubiteljev Likovne umetnosti Radeče
Gasilska zveza Radeče
Društvo prijateljev mladine Radeče
Planinsko društvo Radeče
Turistično društvo Radeče
Društvo podeželske mladine Laško – Radeče
Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli - Klub metulj
Društvo prijateljev mladine Bistrica ob Sotli
Turistično društvo Bistrica ob Sotli
Kulturno društvo Bistrica ob Sotli
Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica ob Sotli
Mladinsko društvo Kostanjevica na Krki
Športno društvo Otok Kostanjevica na Krki
Prostovoljno gasilsko društvo Kostanjevica na Krki

Različni letni javni razpisi
namenjeni projektom za
mlade.












Letni program na področju
mladine
Sofinanciranje mladinskih
programov in projektov,
programov za mlade.
Sofinanciranje mladinskih
programov in projektov,
programov za mlade.

Vir: Lastno delo.
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5 OSNOVNI STATISTIČNI PODATKI O POSAVSKI MLADINI
Posavje leži na vzhodnem delu osrednje Slovenije in obsega šest občin: Bistrica ob Sotli,
Brežice, Krško Kostanjevica na Krki, Radeče in Sevnico v katerih živi skupaj 75.983
prebivalcev, od tega 38.546 moških ter 37.437 žensk (stanje po 1. 7. 2020 - vir SURS,
prebivalstvo po starosti in spolu). Po površini je Posavska statistična regija druga najmanjša v
Sloveniji, in sicer znaša njena površina 968 km2.
Tabela 2: Delež mladih v Sloveniji v letih 2018, 2019 in 2020

ŠTEVILO PREBIVALCEV V SLOVENIJI
ŠTEVILO MLADIH V SLOVENIJI

2018

2019

2020

2.070.050

2.089.310

2.100.126

308.962

310.038

310.591

14,9

14,8

14,7

delež MLADIH (v %)

Vir: SURS, prebivalstvo po starosti in spolu, občine, stanje po 1. 7. določenega leta

Tabela 2 prikazuje število celotne ter mlade populacije (od 15 do 29 let) v Sloveniji, v letih
2018, 2019 in 2020. V letu 2020 je živelo v Sloveniji več mladih kot v letu 2019, delež mladih
med vsemi prebivalci je padajoč in je znašal leta 2020 skupaj 14,7 odstotka.
Tabela 3: Delež mladih v Posavju v letih 2018, 2019 in 2020
2018

2019

2020

ŠTEVILO PREBIVALCEV V POSAVJU

75.359

75.559

75.824

ŠTEVILO MLADIH V POSAVJU

10.782

10.594

10.470

14,3

14,1

13,9

delež MLADIH (v %)

Vir: SURS, prebivalstvo po starosti in spolu, občine, stanje po 1. 7. določenega leta

Tabela 3 prikazuje število celotne ter mlade populacije (od 15 do 29 let) v Posavju v letih 2018,
2019 in 2020. Delež mladih med vsemi prebivalci v Posavju je padajoč in je znašal leta 2020
skupaj 13,9 odstotka.
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Tabela 4: Število prebivalcev v Posavju, po občinah, v letih 2018, 2019 in 2020
ŠTEVILO PREBIVALCEV PO OBČINAH

2018

2019

2020

Brežice

24.086

24.084

24.051

Krško

25.833

25.996

26.224

Kostanjevica na Krki

2.437

2.450

2.432

Sevnica

17.446

17.537

17.642

Radeče

4.211

4.165

4.139

Bistrica ob Sotli

1.346

1.327

1.336

POSAVJE

75.359

75.559

75.824

Vir: SURS, Izbrani podatki po občinah, Slovenija, letno, na 1. januar izbranega leta.

Tabela 4 prikazuje število prebivalcev v Posavju, po občinah v Posavju. Število prebivalcev v
Posavju je v letih 2018, 2019 in 2020 naraščalo.
Tabela 5: Število mladih oseb v Posavju, po občinah
2018

2019

2020

Brežice

3.363

3.262

3.231

Krško

3.744

3.758

3.710

348

330

318

Sevnica

2.517

2.463

2.465

Radeče

200

192

192

Bistrica ob Sotli

610

589

554

10.782

10.594

10.470

Kostanjevica na Krki

POSAVJE

Vir: SURS, prebivalstvo po starosti in spolu, občine, stanje po 1. 7. določenega leta

Tabela 5 prikazuje število mladih v Posavju v letih 2018, 2019 in 2020. Število mladih je med
leti 2018, 2019 in 2020 padalo in je znašalo v drugem polletju 2020, med celotnim
prebivalstvom regije, tj. 75.983 (tabela 3), skupaj 10.470 oseb, od tega 5.723 moških in 4.747
žensk (SURS, prebivalstvo po starosti in spolu, stanje po 1. 7. določenega leta).
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Tabela 6: Število mladih brezposelnih v Posavju, po občinah
2018

2019

2020

Brežice

212

200

246

Krško

326

288

348

Kostanjevica na Krki

11

9

14

Sevnica

145

121

150

Radeče

41

30

34

Bistrica ob Sotli

13

14

15

POSAVJE

748

662

807

Vir: prejeti podatki ZRSZ, OS Sevnica 2021

Tabela 6 prikazuje število mladih brezposelnih v Posavju po občinah v letih 2018, 2019 in
2020. V letu 2019 je bilo manj brezposelnih kot v letu 2018. Leta 2020 pa se je število
brezposelnih mladih povišalo, in sicer v vseh šestih občinah v Posavju.
Tabela 7: Delež mladih med vsemi brezposelnimi, po občinah
2018

2019

2020

Brežice

19,3

19,6

20,2

Krško

22,5

21,1

23,5

Kostanjevica na Krki

12,6

10

12,5

Sevnica

23,4

20,9

21,9

Radeče

24,6

19

22,2

22

26,9

21,7

20,7

19,6

20,3

Bistrica ob Sotli
POSAVJE

Vir: prejeti podatki ZRSZ, stanje na december izbranega leta, OS Sevnica 2021

V regiji Posavje je bilo decembra 2020 glede na prejete podatke (ZRSZ, OS Sevnica 2021),
807 mladih vpisanih v evidenco brezposelnosti, od tega 375 moških in 432 žensk. Glede na
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starostne kategorije je od teh 807 mladih, 126 oseb starih od 15 do 19 let, 272 oseb od 20 do
24 let, ter 409 oseb od 25 do 29 let.
V evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ oziroma tistih, ki so brez zaposlitve najmanj eno leto
je skupaj 542 mladih oseb, kar znaša 67,2 % vseh brezposelnih mladih v Posavju. Struktura
brezposelnosti z vidika trajanja brezposelnosti je v Posavju problematična in kaže na to, da
njeno reševanje ni dovolj ciljno usmerjeno. Od 807 mladih brezposelnih v Posavju je v tej
starostni kategoriji brezposelnih 42 mladih oseb s statusom invalida.
Tabela 8: Izobrazbena struktura brezposelnih mladih oseb v Posavju po občinah
osnovna šola ali
manj

nižja, srednja
poklicna šola

srednja
strokovna oz.
splošna šola

višja,
visoka šola
ali več

Brežice

82

39

74

51

Krško

178

59

79

32

/

5

6

/

Sevnica

36

44

46

24

Radeče

6

7

15

6

Bistrica ob Sotli

/

8

4

/

303

162

224

116

Kostanjevica na Krki

POSAVJE

Vir: prejeti podatki ZRSZ, OS Sevnica 2021

Tabela 8 prikazuje število mladih brezposelnih oseb v Posavju, po občinah glede na najvišjo
doseženo izobrazbo. Največ brezposelnih mladih oseb ima najnižjo doseženo izobrazbo,
medtem ko je najmanj brezposelnih mladih oseb tistih, ki imajo vsaj višjo ali visoko izobrazbo.
Izjema so mlade osebe z nižjo oziroma srednjo poklicno izobrazbo, saj je delež teh brezposelnih
mladih najnižji v občini Brežice in Kostanjevica na Krki. Brezposelnih pa je manj v primerjavi
z osebami, ki so dosegle srednjo strokovno oz. splošno šolo.

6 RAZISKAVA O POLOŽAJU MLADIH V POSAVJU
Anketa za mlade v Posavju je bila na voljo za reševanje devet tednov, in sicer od 8. 4. 2021 do
13. 6. 2021 v elektronski obliki preko odprtokodne aplikacije za spletno anketirane 1KA. Pri
anketiranju so bili ciljna skupina mladi stari od 15 do 29 let, ki imajo stalno ali začasno
prebivališče v Posavju.
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Anketni vprašalnik je sestavljen iz 78 vprašanj, na začetku so anketiranci odgovarjali na
splošna vprašanja, nato pa so bila ta določena po kategorijah, in sicer: izobraževanje,
zaposlovanje in podjetništvo, stanovanjska politika, organiziranje in informiranje, politična
participacija, prosti čas in zdravje in mobilnost.
Anketo je skupaj ustrezno oziroma do konca izpolnilo 304 mladih oseb.
6.1 Demografske značilnosti anketirancev
Anketo je skupaj ustrezno oziroma do konca izpolnilo 304 mladih oseb. V tabeli smo pripravili
niz demografskih značilnosti celotnega vzorca.
Tabela 9: Demografske značilnosti anketirancev
SPOL:

Število (N)

Delež ( v %)

Moški

85

28 %

Ženski

219

72 %

SKUPAJ

304

100 %

Število (N)

Delež ( v %)

Mlajši od 15 let

6

2%

15 – 19 let

64

21 %

20 – 24 let

125

41 %

25 – 29 let

89

29%

Več kot 30 let

20

7%

SKUPAJ

304

100 %

Število (N)

Delež ( v %)

Osnovnošolec/-ka

9

3%

Dijak/-inja

55

18 %

Študent/-ka

109

36 %

Samozaposlen/-a

12

4%

Zaposlen/-a

88

29 %

STAROSTNA SKUPINA:

TRENUTNI STATUS:
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Podjetnik/-ca

3

1%

Brezposeln/-a

24

8%

Drugo

3

1%

304

100 %

Število (N)

Delež ( v %)

II.

27

9%

III.

27

9%

IV.

40

13 %

V.

100

33 %

VI/1

27

9%

VI/2

43

14 %

VII

24

8%

VIII/1

9

3%

VIII/2

6

2%

304

100 %

Število (N)

Delež ( v %)

Mesto

103

34 %

Podeželje

201

66 %

SKUPAJ

304

100 %

SKUPAJ
NAJVIŠJA DOSEŽENA IZOBRAZBA:

SKUPAJ
TIP NASELJA:

Vir: Lastno delo.

Skupaj je v celoti anketo rešilo 304 oseb, od tega 85 moških in 219 žensk. Največ oziroma 41
odstotkov spada v starostno kategorijo od 20 do 24 let, 29 odstotkov v kategorijo od 25 do 29
let, 21 odstotkov od 15 do 19 let, ostali so bili starejši od 30 let (7 %) ali mlajši od 15 let (2 %).
Med anketirani je bilo največ študentov (36 %) ter zaposlenih (29 %) in dijakov (18 %),
brezposelnih je bilo 8 odstotkov, samozaposlenih pa 4 odstotke. Najvišja dosežena izobrazba
anketiranih je V. stopnja (33 %) ter VI/2 stopnjo (14 %) in IV. stopnjo (13 %).
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6.2 Rezultati ankete: Izobraževanje
Na področju neformalnega izobraževanja nas je zanimalo ali se anketiranci izobražujejo izven
ustaljenega formalnega šolskega sistema, ali so s ponudbo zadovoljni ter katerih oblik
neformalnega izobraževanja se udeležujejo.
Tabela 10: Udeleževanje neformalnih oblik izobraževanja
ALI SE NEFORMALNO (GRE ZA IZOBRAŽEVANJE, KI SE ODVIJA IZVEN
USTALJENEGA FORMALNEGA ŠOLSKEGA SISTEMA OSNOVNIH/SREDNJIH ŠOL,
UNIVERZ IPD.) IZOBRAŽUJEŠ?
Frekvenca

Odstotek

Da

119

39 %

Ne

185

61 %

SKUPAJ

304

100 %

KATERIH NEFORMALNIH OBLIK IZOBRAŽEVANJA SE UDELEŽUJEŠ V REGIJI
POSAVJE?
Frekvenca

Odstotek

PREDAVANJA

35

12 % (29 %)

TEČAJI

27

9 % (23 %)

DELAVNICE

23

7 % (19 %)

SEMINARJI

19

6 % (16 %)

DRUGO

15

5 % (13 %)

SKUPAJ

119

39 % (100 %)

Vir: Lastno delo.
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Slika 7: Zadovoljstvo s ponudbo neformalnega izobraževanja (N =304)

Vir: Lastno delo.

Anketiranci so odgovorili, da se v večini (61 %) ne udeležujejo neformalnega izobraževanja v
Posavju, s ponudbo neformalnega izobraževanja pa niso niti zadovoljni, niti nezadovoljni.
Tisti, ki pa se neformalno izobražujejo se v največji meri udeležujejo dodatnih predavanj (29
%), tečajev (23 %), delavnic (19 %) in seminarjev (16 %).
6.3 Rezultati ankete: Zaposlovanje in podjetništvo
Na področju zaposlovanja nas je zanimalo kakšen je zaposlitveni status anketirancev,
podrobneje v kateri statistični regiji delajo tisti, ki imajo zaposlitev in kakšni so razlogi za
lastno brezposelnosti tistih, ki so brez službe.
Pri anketiranci smo preverili ali se želijo zaposliti na območju Posavja, ali menijo, da bi v
Posavju lahko dobili zaposlitev za poklic za katerega so se šolali, ali so se za zaposlitev
pripravljeni izseliti iz Posavja, katere načine pridobivanja finančne podpore za zaposlovanje
mladih poznajo in uporabljajo.
Slika 8: Zaposlitveni status anketirancev (N = 304)

Vir: Lastno delo.
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Kot prikazano na sliki 8 največ oziroma 34 odstotkov anketiranih mladih v Posavju dela preko
študentskega servisa ali pa imajo status dijaka/-inje oziroma študenta/-ke in ne delajo (25 %).
Slika 9: Povprečen mesečni dohodek, ne glede na vir prihodka (N = 304)

Vir: Lastno delo.

Slika 9 prikazuje povprečen mesečni dohodek, ne glede na vir prihodka, skoraj polovica
anketirancev (45 %) razpolaga z dohodkom enakim ali nižjim od 500 EUR.
Vprašali smo jih tudi v kateri statistični regiji delajo tisti, ki imajo zaposlitev (30 %) ali delajo
preko študentskega servisa (34 %) in ugotovili, da večina anketirancev (76 %) dela v Posavski
statistični regiji.
Tabela 11: Pripravljenost za izselitev mladih iz občine bivanja zaradi zaposlitve
Si se za zaposlitev (danes ali v prihodnosti) pripravljen/-a izseliti iz Posavja?
Frekvenca

Odstotek

Da

188

62 %

Ne

109

36 %

7

2%

304

304

Sem se že izselil/-a
Skupaj

Vir: Lastno delo.

Tabela 11 prikazuje, da je 62 odstotkov anketiranih pripravljenih za zaposlitev (danes ali v
prihodnosti) izseliti iz statistične regije Posavje, 36 % anketirancev pa se za zaposlitev ni
pripravljenih izseliti.
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Tabela 12: Pripravljenost za sprejetje različnih zaposlitev
Vprašanja

Odgovori
Sploh se
ne
strinjam

Se ne
strinjam

Niti
niti

Se
strinjam

Povsem
se
strinjam

Skupaj

Pripravljen/-a
sem
sprejeti drugačno službo
od tiste, za katero sem se
šolal/-a oz. študiral/-a oz.
se zanjo usposabljal/-a.

18
(6%)

46
(14%)

43
(14%)

116
(38%)

82
(27%)

304
(100%)

Pripravljen/-a
sem
sprejeti službo, ki zahteva
nižjo stopnjo izobrazbe
od moje dosežene.

40
(13%)

52
(17%)

100
(33%)

82
(27%)

30
(10%)

304
(100%)

Pripravljen/-a
sem
sprejeti službo, ki je
slabše
plačana
od
pričakovanega plačila.

43
(14%)

73
(24%)

116
(38%)

55
(18%)

18
(6%)

304
(100%)

Pripravljen/-a
sem
sprejeti službo, ki je
slabše
plačana
od
pričakovanega plačila.

49
(16%)

46
(15%)

125
(41%)

67
(22%)

18
(6%)

304
(100%)

Pripravljen/-a sem
samozaposliti.

21
(7%)

52
(16%)

76
(25%)

94
(31%)

61
(20%)

304
(100%)

se

Vir: Lastno delo.

Tabela 12 prikazuje, da se 65 odstotkov anketiranih strinja ali povsem strinja, da sprejmejo
drugačno službo od tiste za katero so šolali oziroma usposabljali. Manj pripravljeni pa so
sprejeti službo, ki zahteva nižjo izobrazbo od dosežene, takšnih je skupaj 37 odstotkov. Prav
tako, pa se sploh ne strinjajo ali ne strinjajo (38 %), da sprejmejo službo, ki je slabše plačana
od pričakovanega plačila, sicer pa bi skoraj četrtina (24%) anketirancev sprejela takšno službo.
Glede sprejetja prekarne oblike zaposlitve se največ anketiranih (41%) ni opredelilo, kar
sklepamo, da je posledica nepoznavanja oziroma premalo izkušenj anketirancev s trgom dela,
več kot polovica (51%) se jih je pripravljenih samozaposliti.
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Tabela 13: Poznavanje načinov pridobivanja finančne podpore za zaposlovanje mladih
ALI POZNAŠ NAČINE PRIDOBIVANJA FINANČNE PODPORE ZA
ZAPOSLOVANJE MLADIH?
Frekvenca

Odstotek

Da

43

14 %

Ne

261

86 %

skupaj

304

100 %

Vir: Lastno delo.

Anketiranci v večini (86 %) ne poznajo programov za pridobivanje finančne podpore za
zaposlovanje mladih.
Tabela 14: Zanimanje o možnostih štipendiranja šolanja in vpliv te na izbiro poklica
ALI BI NA TVOJO ODLOČITEV O IZBIRI
POKLICA VPLIVALA MOŽNOST PRIDOBITVE
KADROVSKE ŠTIPENDIJE?

Frekvenca

Odstotek

DA

155

51 %

NE

149

49 %

SKUPAJ

304

100 %

SPLOH NE

122

40 %

MALO

79

26 %

DO NEKE MERE

76

25 %

POVSEM

24

8%

SKUPAJ

304

100 %

ALI POZNAŠ MOŽNOSTI ŠTIPENDIRANJA, KI
JIH PONUJAJO DELODAJALCI, OBČINA IN
DRŽAVA

Vir: Lastno delo.
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Več kot polovica (51 %) anketiranih mladih je odgovorila , da bi na njihovo odločitev o izbiri
poklica vplivala možnost pridobitve kadrovske štipendije, druga polovica (49 %), pa da ne.
Večina anketiranih (40 %) sploh ne pozna možnosti štipendiranja, ki jih ponujajo delodajalci,
občina in država. Več kot polovica (skupaj 51 %) pa te možnosti poznajo malo ali do neke
mere, le slaba desetina (8 %) povsem pozna te ukrepe.
Anketiranci so z oceno od 1 (sploh ne vpliva) do 5 (zelo vpliva) ocenjevali vpliv dejavnikov
na izbiro njihove izobraževalne poti.
Slika 10: Ocenjeni vpliv posameznega dejavnikov na izbor izobraževalne poti (N = 304)

Vir: Lastno delo.

Kot prikazuje slika 10, je največji posamezni dejavnik, ki vpliva na izbiro izobraževalne poti
anketirancev »lastna želja« in »večja možnost zaposlitve nasploh«, najmanj pa vpliva »mnenje
drugih«, in »večja možnost zaposlitve v lokalnem okolju«.
Na področju podjetništva nas je zanimalo splošno mnenje anketirancev, in sicer ali bi si v
Posavju želeli ustanoviti podjetje in ali menijo, da je Posavje podjetništvu prijazno okolje.
Tabela 15: Zanimanje za podjetništvo in želja po ustanovitvi podjetja mladih v Posavju
TE ZANIMA PODJETNIŠTVO?

Frekvenca

Odstotek

DA

164

54 %

NE

140

46 %

SKUPAJ

304

100 %
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BI SI V POSAVJU ŽELEL/A USTANOVITI
PODJETJE?
DA

141

46 % (86 %)

NE

23

8 % (14 %)

SKUPAJ

164

54 % (100 %)

DA

85

28 %

NE

219

72 %

SKUPAJ

304

100 %

MENIŠ, DA JE POSAVJE
PRIJAZNO OKOLJE?

PODJETNIŠTVU

Vir: Lastno delo.

Anketiranci so na vprašanje ali jih zanima podjetništvo odgovorili skoraj enakovredno, 54 %
jih podjetništvo zanima, 46 % pa jih podjetništvo ne zanima. Od teh, ki so odgovorili pritrdilno,
jih večina (86 %) želi ustanoviti podjetje v Posavju, kljub temu, da večina anketiranih (72 %)
meni, da Posavje ni podjetništvu prijazno okolje.
6.4 Organiziranje in informiranje
Na področju organiziranja in informiranja nas je zanimalo ali mladi poznajo programe
prostovoljstva ter na katerih področjih se mladi ukvarjajo s prostovoljstvom. Zanimalo nas je
tudi ali imajo dovolj informacij na področju izobraževanja, mobilnosti, prostočasnih
dejavnostih, vključevanju v procese odločanja, razpisih ter kulturnih in športnih dogodkih ter
kje jih iščejo.
Tabela 16: Poznavanje in zanimanje mladih za programe prostovoljstva v Posavju
ALI SE TI ZDI, DA POSAVJE SPODBUJA
PROSTOVOLJSTVO?

Frekvenca

Odstotek

DA

182

60 %

NE

122

40 %

SKUPAJ

304

100 %
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POZNAŠ MOŽNOST ZA UDELEŽBO
PROGRAMIH PROSTOVOLJSTVA?

V

DA

119

39 %

NE

185

61 %

SKUPAJ

304

100 %

DA

54

12 % (45 %)

NE

65

15 % (55 %)

SKUPAJ

119

27 % (100 %)

SI SE ŽE KDAJ UDELEŽIL KATEREGA OD
PROGRAMOV PROSTOVOLJSTVA?

Vir: Lastno delo.

Kot razvidno v tabeli zgoraj, 60 odstotkov anketiranih meni, da se v regiji Posavje spodbuja
prostovoljstvo, medtem ko 40 odstotkov meni nasprotno. Od vseh anketiranih jih 39 odstotkov
pozna možnosti za udeležbo v programih prostovoljstva, 61 odstotkov pa ne. Od teh, ki poznajo
možnosti za udeležbo v programih prostovoljstva (39 %), se jih je 45 odstotkov že udeležilo
kakšnega izmed njih, 55 odstotkov pa ne.
Slika 11: Področja na katerih se mladi ukvarjajo s prostovoljstvom v Posavju (N=54)

Vir: Lastno delo.

Slika prikazuje, s katerimi področji so se ukvarjali tisti anketiranci, ki so že sodelovali v
programih prostovoljstva (39 %). Skoraj polovica teh anketiranih (49 %) je že pomagala kolegu
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pri učenji, sicer pa so bili aktivni na področju organizacije kulturnih dogodkov (32 %),
pomagali nevladnim organizacijam (32 %), pri verskih dejavnostih (24 %), osebam s
posebnimi potrebami (24 %), pri športnih dogodkih (19 %), delovali kot prostovoljci v
podjetjih (16 %) ali pa opravljali javna dela (8 %).
Slika 12: Mnenje udeležencev o informacijah na različnih področjih (N = 304)

Vir: Lastno delo.

Slika 12 prikazuje mnenje udeležencev o tem ali imajo dovolj informacij na področju
izobraževanja, mobilnosti, prostočasnih dejavnostih, vključevanju v procese odločanja,
razpisih ter kulturnih in športnih dogodkih. Anketirani menijo, da imajo na voljo največ
informacij o kulturnih dogodkih (22 %), športnih dogodkih (20 %) ter o področju izobraževanja
(17 %). Najmanj pa o vključevanju v procese odločanja (17 %), o razpisih (15 %) in mobilnosti
(13 %).
Tabela 17: Zanimanje anketirancev za iskanje informacij na različnih področjih
ALI VEŠ, KJE ISKATI INFORMACIJE IZ
ZGORAJ NAŠTETIH PODROČJIH, KI JIH
POTREBUJEŠ

Frekvenca

Odstotek

DA

161

53 %

NE

143

47 %

SKUPAJ

304

100 %

Vir: Lastno delo.
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Tabela 17 prikazuje zanimanje anketirancev za iskanje informacij na področju izobraževanja,
mobilnosti, prostočasnih dejavnostih, vključevanju v procese odločanja, razpisih ter kulturnih
in športnih dogodkih. Več kot polovica anketiranih (53 %) meni, da vedo kje iskat te
informacije, medtem ko jih slaba polovica anketiranih (47 %) meni, da ne vedo kje iskati te
informacije.
Slika 13: Kanali preko katerih mladi v Posavju iščejo in pridobivajo informacije na različnih
področjih (N = 161)

Vir: Lastno delo.

Mlade, ki vedo kje poiskati informacije na področju izobraževanja, mobilnosti, prostočasnih
dejavnostih, vključevanju v procese odločanja, razpisih ter kulturnih in športnih dogodkih
(Tabela 21, N = 161) smo povprašali kateri so kanali preko katerih mladi v Posavju iščejo in
pridobivajo informacije na omenjenih področjih. Ugotovili smo, da največkrat na družbenih
omrežjih in lokalnih spletnih strani, najredkeje pa na lokalnih radijskih postajah in lokalnih tvprogramih.
6.5 Rezultati ankete: Politična participacija
Na področju politične participacije nas je zanimalo ali se mladi zanimajo za udeležbo na
volitvah in referendumih, ali so seznanjeni z odločitvami občinskega sveta, kako na njih
vplivajo te odločitve, ali bi si želeli večje vključenosti pri sprejemanju odločitev
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Tabela 18: Zanimanje mladih za udeležbo na volitvah in referendumih v Posavju
ALI
SE
UDELEŽUJEŠ
REFERENDUMOV

VOLITEV

IN

Frekvenca

Odstotek

DA, REDNO

116

38 %

DA, OBČASNO

94

31 %

NE, NIKOLI

49

16 %

NE, KER NISEM POLNOLETEN/-NA

45

15 %

SKUPAJ

304

100 %

Vir: Lastno delo.

38 odstotkov anketiranih se redno udeležuje volitev in referendumov, 31 odstotkov se občasno
udeležuje volitev in referendumov, 16 odstotkov pa nikoli.
Tabela 19: Zanimanje mladih za seznanitev z odločitvami občinskega sveta oziroma župana v
Posavju
ALI
SI
DOVOLJ
SEZNANJEN/-NA
Z
ODLOČITVAMI
OBČINSKEGA
SVETA
OZIROMA ŽUPANA

Frekvenca

Odstotek

DA

94

31 %

NE

210

69 %

SKUPAJ

304

100 %

Vir: Lastno delo.

Z odločitvami občinskega sveta oziroma župana v svoji občini kar 69 odstotkov anketiranih
meni, da niso dovolj seznanjeni, medtem pa 31 odstotkov anketiranih meni, da so dovolj
seznanjeni z odločitvami občinskega sveta oziroma župana.
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Slika 14: Mnenje anketirancev o tem, kako na njih vplivajo odločitve, ki se sprejemajo v
njihovi občini (N = 304)

Vir: Lastno delo.

Večina anketiranih (43 %) meni, da se jih odločitve, ki jih sprejemajo zadevajo ali se jih malo
zadevajo (36 %), da se jih sploh ne zadevajo meni 14 odstotkov, da se jih močno zadevajo pa
meni 8 odstotkov anketiranih.
Tabela 20: Zanimanje in poznavanje možnosti za vključitev v proces sprejemanja odločitev,
ki vplivajo na javno življenje
ALI BI SI ŽELEL/-A VEČJE VKLJUČENOSTI PRI
SPREJEMANJU ODLOČITEV V TVOJI OBČINI?

Frekvenca

Odstotek

DA

195

64 %

NE

109

36 %

SKUPAJ

304

100 %

DA

82

27 %

NE

222

73 %

SKUPAJ

304

100 %

ALI POZNAŠ MOŽNOSTI, KI SO TI ZA
SODELOVANJE
PRI
SPREJEMANJU
ODLOČITEV V TVOJI OBČINI PONUJENE?

ALI SE VKLJUČUJEŠ V JAVNO ŽIVLJENJE V
TVOJI OBČINI (SE UDELEŽUJEŠ PRIREDITEV,
DOGODKOV,
DELAVNIC,
POSVETOV,
OKROGLIH MIZ, IPD.)?
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DA

119

39 %

NE

185

61 %

SKUPAJ

304

100 %

Vir: Lastno delo.

Tabela 20 prikazuje, da si mladi v Posavju želijo večje vključenosti pri sprejemanju odločitev
v njihovi občini (64 %), vendar jih skoraj tri četrtine (73 %) ne pozna možnosti, ki jih imajo za
sodelovanje pri sprejemanju odločitev v njihovi občini, se pa 61 odstotkov anketirancev
udeležuje prireditev, dogodkov, delavnic, posvetov, okroglih miz ipd.
6.6 Rezultati ankete: Prosti čas in zdravje
Na področju prostega časa in zdravja nas je zanimalo kateri so najpogostejši načini preživljanja
prostega časa mladih v Posavju, kje se najraje srečujejo, katerih dogodkov se najraje
udeležujejo, za katere prostočasne dejavnosti menijo, da jih je premalo ter kakšni so razlogi za
članstvo in nečlanstvo v različnih oblikah v Posavju.
Slika 15: Najpogostejši načini preživljanja prostega časa mladih v Posavju (N = 304)

Vir: Lastno delo.
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Slika 15 prikazuje preživljanje prostega časa mladih v Posavju. Najpogosteje oziroma 60
odstotkov mladih pogosto uporablja mobilni telefon kot način preživljanja prostega časa, 32
odstotkov jih pogosto preživlja prosti čas s prijatelji in vrstniki na klepetu oziroma pijači, 29
odstotkov pa jih pogosto gleda filme in serije na računalniku. Aktivnosti organizacij v katere
so mladi včlanjeni se nikoli ne udeležuje 34 odstotkov mladih, dodatnih izobraževanj oziroma
delavnic pa se nikoli ne udeležuje 32 odstotkov mladih.
Tabela 21: Najpogostejše lokacije, kjer se mladi v Posavju srečujejo
Frekvenca

Odstotek

NA SOCIALNIH OMREŽJIH

55

18 %

NA PROSTEM
PARKU, IPD.)

82

27 %

V MLADINSKIH ORGANIZACIJAH

27

9%

V LOKALU, BARU

44

42 %

DRUGO

12

4%

SKUPAJ

304

100 %

(NA

IGRIŠČU,

Vir: Lastno delo.

Spraševali smo po tem, kje (N=304) najpogosteje preživljajo svoj prosti čas in ugotovili, da se
42 odstotka mladih dobiva v lokalih, 27 odstotka na prostem, kar 18 % na socialnih omrežjih
ter samo 9 odstotka v mladinskih organizacijah.
Slika 16: Dogodki, ki se jih mladi najraje udeležujejo (N = 304)

Vir: Lastno delo.
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Glede na to, da se večina (42 %) anketirancev najpogosteje dobiva v lokalih in barih se mladi
najraje (30 %) udeležujejo koncertov in žurov, v kino najraje zahaja 18 odstotkov mladih, na
športne dogodke 16 odstotkov, kulturnih prireditev 13 odstotkov. Izobraževanj, seminarjev in
delavnic pa le 10 odstotkov.
Slika 17: Prostočasne aktivnosti (N = 304)

Vir: Lastno delo.

Skoraj polovica (48 %) anketiranih meni, da je premalo organiziranih koncertov in žurov, 38
odstotkov jih najbolj pogreša kino večere, športne dogodke 23 odstotkov in le 8 odstotkov
potopisna predavanja. In le 8 odstotkov jih meni, da je premalo javnih razprav.
Tabela 22: Članstvo mladih v različnih oblikah organizacij v Posavju
Ali si član/-ica katere od navedenih organizacij, društev?

Frekvenca

odstotek

Mladinske organizacije/organizacije za mlade

36

12 %

Športnega društva

58

19 %

Kulturnega/umetniškega društva

40

13 %

Gasilskega društva

6

2%

161

53 %

3

1%

304

100 %

Nisem član nobenega društva
Drugo:
SKUPAJ

Vir: Lastno delo.
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Več kot polovica anketiranih (53 %) ni član nobenega društva. Od teh, ki so včlanjeni v kakšno
društvo jih 19 je odstotkov včlanjenih v športna društva, 13 odstotkov v kulturno umetniška,
ter v mladinske organizacije oziroma organizacije za mlade 12 %.
Slika 18: Razlogi za nečlanstvo mladih v različnih oblikah organizacij v Posavju (N = 161)

Vir: Lastno delo.

Več kot tretjina anketirancev (36 %) ni nikoli razmišljala o njihovih razlogih za nečlanstvo, 14
% jih to ne zanima, 28 % anketirancev pa jih meni, da nimajo dovolj časa za vključitev v
različne oblike organizacij in društev. Ostali (12 %) so ali člani organizacij v drugih statističnih
regijah ali jim zaradi oddaljenosti ni dostopno
6.7 Rezultati ankete: Mobilnost in mednarodna mobilnost
Na področju mobilnosti kakšno je zanimanje mladih v Posavju za mednarodno mobilnost, ali
poznajo možnosti za udeležbo sodelovanja v programih ter katero prevozno sredstvo
uporabljajo najpogosteje.
Tabela 23: Zanimanje mladih v Posavju za mednarodno mobilnost
ALI TE ZANIMA MEDNARODNA MOBILNOST?

Frekvenca

Odstotek

SPLOH NE

61

20 %

MALO

119

39 %

DO NEKE MERE

103

34 %

ZELO

21

7%

SKUPAJ

304

100 %

Vir: Lastno delo.
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Tabela 23 prikazuje zanimanje za mednarodno mobilnost pri mladih v Posavju, in sicer jih 39
odstotkov zanima malo, 34 odstotkov do neke mere, 20 odstotkov jih sploh ne zanima ter 7
odstotkov jih zelo zanima.
Tabela 24: Udeležba mladih v Posavju v programih mednarodnega sodelovanja, programov
mobilnosti
POZNAŠ MOŽNOSTI ZA UDELEŽBO V
PROGRAMIH
MEDNARODNEGA
SODELOVANJA, PROGRAMOV MOBILNOSTI?

Frekvenca

Odstotek

DA

70

23 %

NE

234

77 %

SKUPAJ

304

100 %

DA

18

6%

NE

286

94 %

SKUPAJ

304

100 %

SI SE ŽE KDAJ UDELEŽIL KATEREGA OD
MEDNARODNIH PROGRAMOV, PROGRAMOV
MOBILNOSTI?

Vir: Lastno delo.

Večina anketiranih oziroma 77 odstotkov ne pozna možnosti za udeležbo v programih
mednarodnega sodelovanja, programov mobilnosti, od vseh pa se jih je le 6 odstotkov udeležilo
mednarodnih programov mobilnosti.

40

Tabela 25: Izbira prevoznega sredstva za prevoz v šolo/službo/na prostočasne aktivnosti (N
= 304)
Prevozno
sredstvo

Delež (v %)

avtomobil

82 %

DRUGA NAJPOGOSTEJŠA IZBIRA

avtobus

29 %

TRETJA NAJPOGOSTEJŠA IZBIRA

vlak

24 %

NAJPOGOSTEJŠA IZBIRA

Vir: Lastno delo.

Anketirane smo vprašali katero prevozno sredstvo uporabljajo najpogosteje, možnih je bilo več
odgovorov, morali so označiti najpogostejšo izbiro. Izbirali so med avtomobilom, avtobusom,
vlakom, motorjem, kolesom ali pešačenjem. Izmed vsemi odgovori je bil avtomobil
najpogostejša izbira (82 %), nato pa uporaba avtobusa (29 %) ter vlaka (24 %).
Slika 19: Mnenje mladih v Posavju o ustreznosti javnega prevoza (N = 304)

Vir: Lastno delo.

Anketirani so na vprašanje ali javni prevoz ustreza njihovim potrebam po aktivnem
preživljanju prostega časa v 61 odstotkih odgovorili, da ne, v 66 odstotkih pa tudi, da ne
zadostuje za udeležbo na dodatnih usposabljanjih/izobraževanjih. V kar 71 odstotkih pa ni
ustrezen za članstva v društvih in klubih, v 57 odstotkih pa zadostuje za prevoz na delo in za
potrebe šolanja.
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Slika 20: Pogostost uporabe kolesa kot prevoznega sredstva mladih v Posavju (N = 304)

Vir: Lastno delo.

Večina anketirancev se redko (36 %) ali nikoli (36 %) ne poslužuje uporabe kolesa za prevozno
sredstvo, nekajkrat mesečno ga uporablja 18 odstotkov, večkrat tedensko 8 odstotkov in le 2
odstotka ga uporablja vsak dan.

7 KLJUČNE USMERITVE STRATEGIJE
7.1 Izobraževanje
Izobraževanja so bodisi formalna bodisi neformalna, je pa vsekakor vseživljenjsko
izobraževanje edina stalnica za kariero. Formalno izobraževanje je namerno in časovno
opredeljeno, strukturirano, načrtovano, izvaja ga šolska institucija, rezultat pa je pridobitev
javno veljavne kvalifikacije. Neformalno izobraževanje se ne konča pridobitvijo javno
veljavne kvalifikacije, a je kljub temu namerna, časovno opredeljena, institucionalizirana,
strukturirana in načrtovana dejavnost. Izvajajo ga različne neprofitne organizacije, podjetja pa
tudi lokalne skupnosti in državne institucije (Univerza Maribor, brez datuma).
Delodajalci vedno bolj dajejo pomen tudi neformalno pridobljenemu znanju, saj si želijo
zaposlene s čim več kompetenc in sposobnosti, ki se nanašajo predvsem na znanje jezika,
digitalno znanje, komunikacijske veščine ipd. Izobraževanje je tako pomemben dejavnik na
poti do zaposlitve, saj mladi z njim krepijo svoje znanje in veščine ter si tako zagotavljajo boljši
socialni in ekonomski položaj. S pestrim naborom kompetenc so bolj prilagodljivi za razmere
na trgu dela in tudi bolj samostojni, kar vpliva tudi na njihov osebni razvoj ter hitrejše
uresničevanje ciljev.
7.2 Zaposlovanje in podjetništvo
Zaposlovanje je zelo pomembna tema, saj večina mladih težko dobi delo, takoj ko končajo
svojo izobraževalno pot. K temu priča brezposelnost mladih, ki je več kot dvakrat višja od
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splošne brezposelnosti, visoka neaktivnost mladih in to, da je integracija trga dela začela trajati
dlje, s številnimi prehodi mladih med službami in vplivom negotovega dela. Da bi se ti učinki
zmanjšali je potrebno okrepiti podporo za zaposlovanje mladih. K temu lahko pripomoreta tudi
podjetništvo in samozaposlovanje, saj sta pomembna za odpiranje novih delovnih mest, razvoj
spretnosti in znanj ter za samo udejstvovanje brezposelnih oseb v družni in gospodarstvu
(Europa.eu, brez datuma).
Pomembno je ustvariti priložnosti, kjer bodo mladi lahko pridobili prve delovne izkušnje,
spodbujati tudi podjetništvo, hkrati so potrebne spodbude, ki ustvarjajo kvalitetna delovna
mesta za mlade in ne spodbujajo raznih prekarnih zaposlitev, kot so delo preko najemne in
avtorske pogodbe, študentsko delo, delo na črno ipd. Mladi se hitro znajdejo slabi pogojih dela,
to so nizka plačila, neskladnost dela s pridobljeno formalno izobrazbo... Vse to pa mladim hitro
prinese grenak priokus prve zaposlitve in negotovost za v prihodnje. Zaposlitve mladih so
nujne, saj le te lahko pripeljejo do finančne neodvisnosti, kar pa je tudi povod za ostale
življenjske odločitve, kot so ureditev bivanjski razmer, ustvarjanje lastne družine ter ostalih
življenjskih ciljev. Zaposlitev pomeni tudi pridobivanje praktičnih izkušenj in krepitev socialne
mreže, česar mladim pri prihodu na trg dela primanjkuje in pomeni tudi oviro. Da bi se te ovire
lahko odpravile, so potrebni ukrepi, ki se bodo izvajali v okviru lokalne politike zaposlovana
mladih.
7.3 Organiziranje in informiranje
Informiranje mladih je pomembno, saj se jim s tem zagotovi zanesljive, pravilne in razumljive
informacije ter dostop do različnih virov informacij, hkrati se jim omogoči, da med množico
informacij prepoznajo prave zase, da se zavejo vseh pravic in storitev, ki so jim dostopne in v
uporabo ter tudi, da spoznajo, na kakšen način lahko do informacij dostopajo. Nudi se jim tudi
različne kanale za komunikacijo ter prispeva k medijski in informacijski pismenosti mladih ter
spodbuja kritično mišljenje (Lmit, brez datuma). Med vsebine, za katere se posredujejo
informacije, se štejejo šolanje, zaposlovanje, poklicno usmerjanje, stanovanjska problematika,
aktivnosti, ki se jih mladi lahko udeležujejo, mednarodna dejavnost ipd. Mladinske
organizacije prispevajo k temu, da imajo mladi več prostočasnih aktivnosti, prostor za druženje
ustanovo, kamor se lahko zatečejo. S tem, ko se mlade organizira v mladinske strukture, se jim
ponudi možnost tako za osebni kot profesionalni razvoj, hkrati pa lahko razširijo svoje socialne
mreže in obzorja. Lokalna politika lahko na tem področju pomaga s tem, da zagotovi kanale
informiranja, da se npr. oblikuje skupna spletna in Facebook stran, kamor bi lahko vse posavske
mladinske organizacije in organizacije za mlade, objavljale dogodke in aktivnosti, ki jih
izvajajo.
7.4 Politična participacija
Gre za aktivno sodelovanje mladih pri sprejemanju odločitev o katerikoli zadevi, ki vplivajo
na oblikovanje družbe. Odvija se v različnih organizacijah, tudi mladinskih. Spodbujanje
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participacije je eden ključnih ciljev organizacij v mladinskem sektorju. Participacija je
pomembna, zaradi lažjega doseganja avtonomije mladih ter večje kakovosti življenja v družbi,
tako mladi lahko vzpostavijo okolje, kjer prevzamejo odgovornost za lastno prihodnost in
prihodnost družbe. Participacija mlade uči demokracije oz. delovanja aktualnih političnih
sistemov, spodbuja sociali razvoj mladih, krepi organizacijske sposobnosti in ustvarja pogoje,
da mladi pridobijo boljši pogled na odločitve (Lmit, brez datuma). Udeležba na volitvah je le
en del politične participacije, ampak je že nizka udeležba mladih na le te, pokazatelj, da imajo
mladi do politike pasiven odnos (Jurekovič, 2017). Da pa se spremembe lahko dogajajo, je
nujno sodelovanje vseh občanov, zato je mlade v lokalnem okolju potrebno spodbujati k
sodelovanju pri sprejemanju odločitev. Za to pa so odgovorne vse institucije in organizacije, ki
v svoje delovanje vključujejo mlade. Ne gre pa zgolj za vključevanje, ampak za to, da so mladi
res slišani, ker le tako si bodo želeli sodelovati in se odlikovali v družbeno odgovornega in
avtonomnega posameznika. Na takšen način bi se povečalo sodelovanje, udejstvovanje in
kvaliteta vključenosti mladih v politiko.
7.5 Prosti čas in prostovoljstvo
Prosti čas je za mlade zelo pomemben, saj se takrat lahko ukvarjajo z aktivnostmi, ki jih
veselijo, počnejo nekaj zase in se posvetijo samemu sebi, saj te aktivnosti niso povezane z
opravljanjem šolskih ali delovnih obveznosti. S prostočasnimi aktivnostmi ohranimo svoje
psihično in fizično zdravje, s čim se bo posameznik ukvarja pa je odvisno od njegovih želja in
interesov. Te aktivnosti so lahko povezane z igro, lenarjenjem, izobraževanjem ali različnimi
hobiji, ki se jih posameznik lahko loteva individualno ali pa v skupini. Tako morajo tudi občine
poskrbeti za pestro ponudbo prostočasnih aktivnosti, ki so prilagodljiva glede na želje mladih.
V prostovoljne aktivnosti se večina ljudi vključuje, saj želi pomagati drugim in narediti nekaj
dobrega. Prostovoljno delo je delo, ki ga posameznik upravlja po svobodni volji in brez
pričakovanja materialnih koristi zase. Prostovoljstvo lahko poteka na neformalni ravni, kamor
spadajo vse neorganizirane oblike pomoči ter v okviru prostovoljskih organizacij in organizacij
s prostovoljskim programom, kjer gre za organizirano obliko. Prostovoljstvo izboljšuje
kakovost življenja v družbi, brani interese posameznikov in skupin ter ima velik pomen za
razvoj in za prihodnost (Prostovoljstvo.org, brez datuma).
7.6 Mobilnost in mednarodna mobilnost
»Mobilnost mladih je zmožnost mladih, da v okviru doseganja ciljev za osebnostni razvoj,
osamosvajanje, za namene prostovoljnega in mladinskega dela, izobraževalnih sistemov in
programov, strokovnih usposabljanj, zaposlitvenih ter kariernih ciljev, bivanjskih priložnosti
ter prostočasnih aktivnosti prehajajo med različnimi kraji v matični državi in zunaj nje«
(Mladinski svet Slovenije, 2011). Mobilnost mladih v lokalnem okolju se nanaša predvsem na
dostop do institucij, ki jih obiskujejo (šole, fakultete…) ter do krajev, kjer preživljajo prosti čas
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(npr. mladinski centri, športne dvorane ipd.) kar zahteva ureditev javnega prevoza, cest,
kolesarskih poti in tako naprej.
Pri mobilnosti pa ne gre pozabiti tudi mednarodne mobilnosti. Mednarodna mobilnost prinaša
mladim veliko koristi in neprecenljivo izkušnjo. Z mednarodnim sodelovanjem lahko mladi
stopijo v neposreden stik s predstavniki drugih kultur in narodov. Mednarodna mobilnost je vir
novih idej, izkušenj, spoznanj in skupnega sodelovanja, s tem lahko mladi pridobijo dodano
vrednost in se tako povezujejo z različnimi ljudmi, izboljšujejo sposobnosti učenja, se učijo
strpnosti in solidarnosti. Zato morajo lokalne skupnosti spodbujati takšne programe, saj to
vpliva tako na posameznikov osebni razvoj kot na razvoj občine. Z različnimi ukrepi se lahko
izboljša mobilnost mladih in omogoči finančni ter ostali dostop, ki lahko pospešuje
mednarodno mobilnost mladih.

8 PREDLOGI, KI SO SE OBLIKOVALI V SKLOPU DELAVNIC
PROJEKTA MI! – MLADINSKI INKUBATOR
V Mladinskem centru Brežice je bilo v sklopu projekta MI! – mladinski inkubator izvedenih 5
delavnic na temo Strategije mladih na področju mladinske politike v Posavski regiji, vodila jih
je Maja Drobne, ki ima ogromno izkušenj s področja mladinskega dela in pripravo strategije.
Organizirane so bile z različnimi ciljnimi skupinami, tako deležnikov, ki vplivajo na življenje
mladih, kot so predstavniki knjižnic, Zavoda za zaposlovanje, Medgeneracijskih centrov,
Mladinskih centrov, šol in drugih institucij.
Delavnice so najprej potekale online, kjer so se v okviru treh srečanj sestali predstavniki
Mladinskega centra Krško, Zavoda RS za zaposlovanje (območna služba Sevnica), Zavoda za
podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Knjižnice Brežice, Kluba Metulj, Društva
podeželske mladine Brežice, Kluba posavskih študentov, Društva študentov Brežice,
Regionalne razvojne agencije Posavje, Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica, Občine Brežice ter Radiokluba Sevnica.
1. in 2. julija so se srečali še v živo, v Mladinskem centru Brežice, kjer so pri aktivnostih
sodelovali tudi mladi iz Posavja. Prvi dan delavnice so strnili glave in podali predloge za bolj
kvalitetno ter prijazno življenje v naši regiji za mlajšo populacijo. Naslednji dan delavnic pa
so se zbrali mladi in predstavniki organizacij ter priporočene predloge pokomentirali in seznam
še dopolnili.
Predlogi so razvrščeni na podlagi ciljev mladih v skladu s Strategijo EU za mlade 2019-2027.
Dodanih je še nekaj rubrik, kot so prosti čas in stanovanjska problematika.
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Slika 21: Fokusna skupina z mladimi 1

Foto: Maj V. Tanšek

Slika 22: Fokusne skupine z mladimi 2

Foto: Maj V. Tanšek
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8.1 Vključujoča družba


Potrebno je poskrbeti za Integracijo tujcev, njihovo informiranje in dostop do storitev.

8.2 Informacije in konstruktivni dialog







Podpora k samostojni poti – mladi potrebujejo več usmeritev in svetovanja v smeri
uresničevanja svojih idej in odpiranja podjetji ali drugih oblik.
Potrebno je več povezovanja različnih institucij, da lahko mladi pridejo do celostnih
informacij predajanje informacij iz strani zavoda, upravne enote, obrtne zbornice.
Vstopiti v stik z izobraževalnimi institucijami, da pridobiš bazen mladih, da sami povedo
česa si želijo. Izvajanje živih info. točk.
Obvezne izbirne vsebine bi morale biti namenjene neformalnem izobraževanju in krepitvi
socialnih veščin.
Skupna stran, kjer bi na enem mestu vse organizacije v Posavju lahko objavljale dogodke,
izobraževanja itd..
Več informacij o aktivnostih, ki se odvijajo v vseh občinah znotraj regije.

8.3 Mentalno zdravje





Več opogumljanja in opolnomočenja za razumevanje, da duševno zdravje ni tabu tema.
Celostno nasloviti problematiko duševnega zdravja.
Teden zdravja (povezovanje s centri za krepitev zdravja).
Preventivne akcije.

8.4 Podeželska mladina v ospredju


Poudarjanje lokalnih pridelovalcev ter večja spodbuda za prodajo izdelkov mladih.

8.5 Kakovostna zaposlitev za vse








Omogočiti več aktivnosti, ki so Šola za življenje z življenjskimi vsebinami, npr. kako
izpolniti UPN nalog.
Predstavitve kariernih možnosti (povezovanje s podjetji – kaj v regiji obstaja in na čem je
regija močna).
Preskok od ideje do realizacije – omogočiti več informacij kako jih uresničiti.
Večja ponudba različnih študentskih del.
Več poklicev za višje stopnje izobrazbe.
Občinska podpora mladim podjetjem (s prostori, pomočjo pri razpisih itd.).
Razširjene sheme kadrovskih štipendij (daljše obdobje).
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Večji poudarek na področju podjetništva in zaposlovanja.
Informiranje o poklicih prihodnosti.
Mentorske sheme.
Vzpostaviti karierni center za Posavje.
Upoštevanje neformalno pridobljenih izkušenj kot delovnih izkušenj, da si mladi izkušnje
sploh lahko pridobijo.
Vzpostavitev podjetniškega inkubatorja za Posavje.
Zaposlovanje družboslovcev - pomembnost le tega in problem v informiranosti
delodajalcev, kaj lahko družboslovec_družboslovka prinese gospodarstvu.
Tehnične in praktične ure (sodelovanje med šolo in delodajalcem).
Več vključevanja podjetij (karierni dnevi, predstavitve ugodnosti če zaposlijo mlado
osebo).
Povezovanje podjetij s šolami, zavodom.
Več izobraževanj na temo Kako postaviti meje v službi?.
V Posavju je veliko poklicev predvsem za moške, zelo specializirani, zahtevajo veliko
izkušenj. Potrebno je vzpostaviti več pogramob za pridobivanje izkušenj, predvsem tudi iz
strani zavoda ter omogočiti enakovredne možnosti za vse.
Večja informiranost o tem, kateri poklici so v regiji zaposljivi ter predstavitev teh poklicev.
Kako funkcionirati na delovnem mestu - kodeks obnašanja.
Motivacija, da se mladi po zaključku študija vrnejo v domači kraj.

8.6 Kakovostno učenje












Več neformalnih izobraževanj (priznavanje neformalnega izobraževanja).
Priprave na maturo.
Več izvedb Inštrukcij (cenejše ali zastonj) – so zelo potrebne v regiji - naj se jih organizira
v MC-ju.
Več neformalnih delavnic, ki so utemeljene na podlagi želja mladih (izvedbe anket).
Sodelovanje s šolami za boljše naslavljanje izzivov mladih.
Več informativnih dni na šolah, predstavitev poklicev, da se lažje odločiš za nadaljnjo
izobraževalno pot.
Kratka izobraževanja za mehke veščine ter pridobivanje potrdil o tem.
Ohranjati in še razširiti shemo kadrovskih štipendij.
Problem IKT (Kazalo, viri, Excel,...).
Urice podjetništva v osnovnih šolah v sklopu razširjenega pouka - prej kot začneš, lažje
otroke obdržiš na aktivnostih.
Kadar si mladi želijo nekaj ustvariti, ne vedo, kako se tega lotit, zato so potrebne kakšne
delavnice v tej smeri – kako podpirati pobudništvo.
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8.7 Prostor in participacija za vse











Študentsko - dijaški dom v Brežicah, ki bi olajšal bivanje mladim, ki prihajajo študirat ali
v srednjo šolo.
Učni prostori prijazni mladim - soba za sprostitev.
Več dialoga, več interakcije z župani, ki povabijo mlade na pogovoa, da se s tem vzpostavi
tudi lažje delovanje, da imajo mladi občutek, da so slišani in da lahko stopijo skupaj, ko jih
regija potrebuje.
Ustanovitve "Komisija za mlade", ki bi bila vez med župani in mladimi.
Manjka prostor, ki je odprt za vse. Tako zunanjih kot notranjih. Da so dejansko odprti za
mlade ("mladinska soba").
Ustanovitev enotnega koordinacijskega in promocijskega odbora za mlade na ravni regije.
Funkcionalen mladinski svet v občini in regiji.
Mladi morajo pokazati samoiniciativnost in narediti korak naprej.
Skupna (FB) stran, kjer bi na enem mestu vse organizacije v Posavju lahko objavljale
dogodke, izobraževanja itd..

8.8 Trajnostna zelena Evropa















Boljše ceste od podeželja do centra.
Primanjkuje pločnikov na glavnih cestah.
Več kolesarskih in stez za rolanje.
Več linij in boljše avtobusne povezave.
Električni Skiroji in E-kolesa (Brž kolo jih je premalo in jih ni na voljo toliko, kot je
povpraševanja).
Zip line (iz Šentvida do MC-ja).
Povezava do Tochke, da se omogoči več druženja mladih.
Manjka varnih poti, da bi lažje prišli do aktivnosti.
Kavalirji (električni avtobusi).
Več taxijev.
Povezava do železniške (več linij in bolj direktna povezava iz ene do druge točke).
Avtocestna povezava do Štajerska.
Dostop do aktivnosti (mobilnost), kar velika regija, ki ni tako povezana z linijami,
kolesarskimi potmi ipd.
Organizacija prevozov za mlade - medsebojno sodelovanje mladinskih organizacij ter
skupno povezovanje aktivnosti.
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8.9 Mladinske organizacije in evropski programi

















Medsebojno sodelovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade, da se uskladi
ponudba (preveč razpršenosti zaradi razpisov).
Večja promocija Erasmus+ in podobnih programov za študijske izmenjave, mogoče
"delovne izmenjave" tudi v konkretna podjetja, več ambasadorjev in živih info točk.
Več koncertov (v MC-ju), da bi bili koncerti za mlade in bi posledično več prihajali sem
čez dan.
Kino na prostem.
Ročni nogomet v mladinskem centru.
Jam session (mladi, ki igrajo inštrumente in želijo nastopat).
Trampolini.
Medgeneracijsko sodelovanje na različne načine – npr. mlajši sprehajajo pse starejših.
Zmenkarije – v stilu hitrih zmenov – spoznavanje mladih med sabo (spoznavanje novih
ljudi, ne izključno za romantične namene).
Sevnica – prenova skate park-a.
Spodbujanje prostovoljstva pri mladih - krepitev solidarnosti je potrebno spodbuditi.
Delavnice o socialnih omrežjih - varnost na spletu.
Vzpostavitev prostora, ki je odprt za vse. Tako zunanjih kot notranjih. Da so dejansko
odprti za mlade ("mladinska soba").
Delavnice komuniciranja in izražanja čustev (problem odvisnosti mladih od zaslonov).
Pomanjkanje osnovnega druženja - odprt prostor za neformalno druženje.
Navdušiti mlade za kulturo in ozavestiti pomen le te.

8.10 Stanovanjska problematika






Urediti problem visokih cen najemnin in nakupa stanovanj.
Ugodnosti za študente.
Več stanovanj za mlade zgrajenih ali urejenih z nižjimi najemninami, da lahko mladi
začnejo svojo pot.
Srednji razred – stanovanja za srednji razred, trenutno se vse gradi za premožnejše.
Izziv priseljencev, ki imajo ugodnosti (potrebno je urediti sistem, ki je bolj enakovreden
tudi za domačine).

8.11 Zdravje





Dogodki s športniki (migi migi dogodki).
Vodene vadbe.
Veslanje po Krki.
Aerobika, Joga.
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Več dostopnih igrišč.
Tenis (draga igrišča - popusti).

9 IZVEDBA IZBRANIH PREDLOGOV IN ČASOVNI NAČRT IZVEDBE
9.1 Izobraževanje
PREDLOG: Pomoč mladim pri pridobivanju izkušenj na izobraževalni poti
Mladim zagotoviti kakovostno učenje in pridobivanje znanja ter izkušenj tudi izven šolskih
klopi, z večjo ponudbo neformalnega izobraževanja (več predavanj, delavnic s praktično
vsebino), organiziranimi pripravami na maturo oziroma izpite, večja ponudba inštrukcij, ki bi
bile bolj ugodne ali celo zastonj. Inštrukcije bi lahko izvajali mladi, ki imajo znanje in predavali
tistim učencem/dijakom/študentom, ki to znanje potrebujejo. Več povezovanja mladinskih
organizacij s šolami, izvedba informativnih dni na šolah, predstavitve poklicev, da se mladi
lažje odločijo za nadaljnjo izobraževalno pot. Več sodelovanja in povezovanja vseh posavskih
mladinskih organizacij.
Tabela 26: Kazalniki in časovni načrt izvedbe predloga na področju izobraževanja
2021

2022

2023

2024

2025

Število izvedenih programov in projektov
neformalnega izobraževanja v posavskih
mladinskih organizacijah.

X

X

X

X

X

Število vključenih mladih v neformalno
izobraževanje v posavskih mladinskih
organizacijah.

X

X

X

X

X

Število izvedenih priprav na maturo in
inštrukcij v posavskih mladinskih
organizacijah.

X

X

X

X

X

Število vključenih mladih v pripravo na maturo
in inštrukcije v posavskih mladinskih
organizacijah.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Število izvedenih sodelovanj med akterji
formalnega in neformalnega izobraževanja.

Vir: Lastno delo.
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Nosilci in sodelujoči:





ZPTM Brežice.
Posavske organizacije v mladinskem sektorju.
Osnovne in srednje šole.
Fakultete.

9.2 Zaposlovanje in podjetništvo
PREDLOG: Spodbuda za hitrejši prehod iz procesa izobraževanja na delovno mesto
Na področje podjetništva in zaposlovanja je potrebno dati večji poudarek. Potrebno je
informiranje mladih o poklicih prihodnosti, ohranjati shemo kadrovskih štipendij v Posavju in
jo tudi razširiti, organizirati predavanja/delavnice na temo, kako lahko mladi začnejo
samostojno podjetniško pot ter povezovanje med podjetji, šolami in mladinskimi
organizacijami ter tako predstavitev kariernih možnosti, kaj v regiji obstaja in na čem je močna.
Vzpostavitev karierne info točke, kjer bi se lahko predstavljale šole in podjetja, na tak način bi
mladi dobili informacije, kakšne karierne možnosti sploh imajo v Posavju. Predstavitev
podjetjem, kakšne ugodnosti imajo, če zaposlijo mlado osebo. Poudarjanje neformalno
pridobljenih izkušenj, da mladi in zaposlovalci spoznajo pomen tudi teh izkušenj.
Tabela 27: Kazalniki in časovni načrt izvedbe predloga na področju zaposlovanja in
podjetništva
2021

2022

2023

2024

2025

Število promocijskih aktivnosti o možnostih
štipendiranja.

X

X

X

X

X

Število organiziranih svetovalnih predavanj in
izobraževanj na področju podjetništva in
zaposlovanja nasploh.

X

X

X

X

X

Število vključenih mladih na svetovalnih
predavanjih in izobraževanjih na področju
podjetništva in zaposlovanja nasploh.

X

X

X

X

X

X

X

X

Vzpostavitev karierne info točke Posavja

X

Število izvedenih sodelovanj med podjetji,
šolami in mladinskimi organizacijami.

X
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Število promocijskih aktivnosti o ugodnostih
zaposlitev za mlade.
Občinska podpora mladim podjetjem (s
prostori, pomočjo pri razpisih, finančna
podpora ipd.)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vir: Lastno delo.

Nosilci in sodelujoči:










ZPTM Brežice.
Posavske organizacije v mladinskem sektorju.
Osnovne in srednje šole.
Fakultete.
Občinska uprava.
Podjetniki.
Regionalna razvojna agencija Posavje.
Območna obrtno-podjetniške zbornice v Posavju
Zavod RS za zaposlovanje

9.3 Organiziranje in informiranje
PREDLOG: Izboljšanje informiranja mladih in večje povezovanje posavskih mladinskih
organizacij
Potrebno je več povezovanja različnih institucij, da lahko mladi pridejo do celostnih informacij,
tako iz strani zavodov, upravnih enot, mladinskih centrov, obrtnih zbornic ipd. Potrebno je
vzpostaviti konstanten stik z izobraževalnimi institucijami, da mladinske organizacije pridejo
do bazena aktivnih mladih, da ti sami povedo česa si v regiji najbolj želijo. Vzpostavitev skupne
spletne in Facebook strani, kjer bi lahko na enem mestu vse organizacije v Posavju objavljale
svoje dogodke, izobraževanja in ostale aktivnosti, na ta način bi dosegli tudi večji pretok
informacij o aktivnostih, ki se odvijajo vseh občinah znotraj regije.
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Tabela 28: Kazalniki in časovni načrt izvedbe predloga na področju organiziranja in
informiranja
2021
Vzpostavitev skupne informacijske platforme.
Višina sredstev, namenjenih
dejavnosti v Posavju.

2022

2023

2024

2025

X

X

X

X

X

X

X

X

mladinski

Število novih sofinanciranih mladinskih
programov in projektov organizacij.
Število izvedenih povezovanj med posavskimi
mladinskimi organizacijami in organizacijami
za mlade.

X

X

X

X

X

Število mladih vključenih v različne aktivnosti
mladinskih organizacij.

X

X

X

X

X

Vir: Lastno delo.

Nosilci in sodelujoči:




ZPTM Brežice.
Posavske organizacije v mladinskem sektorju (predvsem mladinski centri).
Občinska uprava.

9.4 Politična participacija
PREDLOG: Konstanten in intenzivnejši dialog med odločevalci in mladimi
Mladi so izpostavili, da je potrebnega več dialoga in več interakcije z odločevalci, pogovor
med njimi, da se na ta način vzpostavi tudi lažje delovanje in s tem mladi pridobijo večji
občutek o tem, da so slišani in da lahko stopijo skupaj, ko jih regija potrebuje. Potrebno je
spodbujati mlade, da se udeležujejo volitev. Za večjo vključenost mladih, bi bilo smiselno
ustanoviti mladinski svet, v tistih občinah, kjer ga še nimajo, hkrati pa morajo tudi mladi
pokazati samoiniciativnost in narediti korak naprej.
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Tabela 29: Kazalniki in časovni načrt izvedbe predloga na področju politične participacije
2021

2022

2023

2024

2025

Število pobud, ki jih na občinski ravni
predlagajo mladi.

X

X

X

X

Udeležba mladih na volitvah.

X

X

X

X

Število dogodkov, ki so namenjeni širjenju
ozaveščenosti o političnem dogajanju

X

X

X

X

Število vključenih mladih, na dogodkih, ki so
namenjeni širjenju ozaveščenosti o političnem
dogajanju

X

X

X

X

Aktiven mladinski svet.

X

X

X

X

Vir: Lastno delo.

Nosilci in sodelujoči:




ZPTM Brežice.
Posavske organizacije v mladinskem sektorju.
Občinska uprava.

9.5 Prosti čas in prostovoljstvo
PREDLOG: Bolj aktivno in vključujoče preživljanje prostega časa mladih
Tudi na tem mestu lahko izpostavimo medsebojno sodelovanje mladinskih organizacij in
organizacij za mlade, z namenom, da se uskladi ponudba vseh aktivnosti. Mladi si želijo še več
koncertov, namenjenih prav njim. Njihovo večjo vključenost bi pritegnilo tudi kino na prostem,
jam sessioni, želijo si več prostorov za mlade tako notranjih kot zunanjih, ki bi bili venomer
odprti in ne »pod ključem« ter tudi medgeneracijskega sodelovanja. Smiselna je tudi
organizacija različnih delavnic o družbenih omrežjih, delavnice komuniciranja in izražanja
čustev, tujih jezikov, mehkih veščin, IKT ter podjetniške delavnice ipd.
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Tabela 30: Kazalniki in časovni načrt izvedbe predloga na področju prostega časa in
prostovoljstva
2021

2022

2023

2024

2025

Število delavnic, glede na vsebino, ki si jo želijo
mladi,

X

X

X

X

X

Število vključenih mladih, na delavnicah, katero
vsebino sami predlagajo.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Število izvedenih koncertov za mlade.

X

X

X

X

X

Število mladih, ki se udeležijo koncerta.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prostor za mlade (sredstva namenjena temu).
Število akcij, ki
medgeneracijskega
prostovoljstva.

so

namenjene krepitvi
sodelovanja
ter

Število mladih prostovoljcev.
Število mladih, ki izvajajo
medgeneracijskega povezovanja.

aktivnosti

Letna izvedba skupnega dogodka posavskih
mladinskih centrov.

Vir: Lastno delo.

Nosilci in sodelujoči:




ZPTM Brežice.
Posavske organizacije v mladinskem sektorju (predvsem mladinski centri).
Občinska uprava.

9.6 Mobilnost in mednarodna mobilnost
PREDLOG: Poudarjanje trajnosti
Mobilnost je po regiji dokaj omejena, saj primanjkuje rednih avtobusnih povezav, ponekod so
ceste do centra slabe, mladi si želijo več kolesarskih stez in stez za rolanje, prav tako pločnikov
ob glavnih cestah in več možnosti za brezplačno izposojo koles. Z več linijami in boljšo
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organizacijo prevozov bi mladi lažje prihajali na aktivnosti, ki se odvijajo v Posavju, to pa bi
hkrati omogočilo tudi več medsebojnega sodelovanja mladinskih organizacij ter skupno
povezovanje aktivnosti. Več promocije pa je smiselno nameniti tudi Erasmus + in drugim
podobnim programom za študijske izmenjave ter tako mladim predstaviti kakšne možnosti
imajo pri nabiranju izkušenj v tujini na takšen način.
Tabela 31: Kazalniki in časovni načrt izvedbe predloga na področju mobilnosti in
mednarodne mobilnosti
2021

2022

2023

2024

2025

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Število organiziranih prevozov za mlade na
dogodke.

X

X

X

X

Število mladih, ki uporabljajo organiziran
prevoz, da pridejo na dogodek.

X

X

X

X

X

X

Število
obnovljenih
pločnikov.

oziroma

narejenih

Število občin, ki nudijo možnost brezplačne
izposoje koles.
Število
obnovljenih
kolesarskih poti.

oziroma

X

narejenih

Zadovoljstvo mladih z urejenostjo kolesarskih
poti in pogostostjo linij, tako avtobusnih kot
železniških.
Število predstavitev programa Erasmus+ in
podobnih programov

X

X

X

X

X

Število mladih, ki se udeležijo predstavitve
programa Erasmus+ in podobnih programov.

X

X

X

X

X

Vir: Lastno delo.

Nosilci in sodelujoči:




ZPTM Brežice.
Posavske organizacije v mladinskem sektorju.
Občinska uprava.
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Slika 23: Pogovor z mladimi

Foto: Luka Rudman

10 URESNIČEVANJE STRATEGIJE
Osnovni namen strategije bo usmerjeno in neprekinjeno vlaganje sredstev in pozornosti v
mlade, njihov razvoj ter doseganje avtonomije, okrepitev in zagotovitev učinkovite podpore
organizacijam v mladinskem sektorju, ustvarjanje razmer, ki so spodbudne za nadaljnji razvoj
mladinskega centra in inkubatorja, povezovanje in sodelovanje med mladimi in drugimi
sektorji (tudi gospodarstvo).
Strategijo na področju mladih in mladinske politike v posavski regiji je pripravil Zavod za
podjetništvo, turizem in mladino Brežice v sklopu projekta MI! – mladinski inkubator. Pri
pripravi predlogov, ki so zapisani v strategiji, so sodelovale tudi druge mladinske organizacije
iz Posavja. Za njeno uresničevanje je odgovoren ZPTM Brežice, k povezovanju in sodelovanju
pa so pozvane vse organizacije , ki delujejo na področju mladine v Posavju. Podrobnejši
terminski načrt izvajanja strategije opredeljujejo vsakoletni izvedbeni načrti, da pa bi bila
strategija učinkovita, je treba vzpostaviti in razviti ustrezne mehanizme za njeno spremljanje
ter evalvacijo.
Zato se za sprotno spremljanje in vrednotenje izvajanja strategije oblikuje delovna skupina, ki
bo ukrepe vrednotila na letni ravni, sestavljena iz predstavnikov Zavoda za podjetništvo,
turizem in mladino Brežice ter predstavnikov vseh, ki delujejo na področju mladinskega
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sektorja v Posavju in so pripravljeni pristopiti, k uresničevanju zapisanih predlogov. Strategija
je opredeljena široko, zato je tudi odlična podlaga za vse občinske strategije, ki jih pripravljajo
občine v Posavju. Strategijo bodo mladi tudi predstavili županom in predstavnikom mladinskih
organizacij iz Posavja.
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