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Dokument je pripravil Mladinski center Šentjur, Organizacijska enota Razvojne agencije 
Kozjansko v sodelovanju z Občino Šentjur, Komisijo za mlade, mladimi, lokalnimi deležniki na 
področju dela z mladimi in zainteresirano javnostjo.  

 

OSNOVNI POJMI 

»Mladi« Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju definira mlade kot mladostnike in 
mlade odrasle osebe, stare od 15. do dopolnjenega 29. leta starosti.  

»Mladinsko delo« je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v 
okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, 
krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti (ZJIMS). Izvajajo ga različne 
prostovoljske organizacije, zavodi, mladinski centri, klubi, društva, socialna podjetja in drugi.   

»Mladinska politika« je nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik, katerih namen je 
spodbujanje in podpora mladim pri vključevanju v družbo (horizontalna mladinska politika) ter 
nabor podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja mladinskih organizacij 
(vertikalna mladinska politika). Gre za različne ukrepe tako države kot lokalnih skupnosti, ki 
lajšajo mladim integracijo v družbo, jih podpirajo pri njihovem odraščanju, osamosvajanju ter 
vključevanju v različne družbene procese.  

»Mladinska organizacija« je avtonomno demokratično prostovoljno samostojno združenje 
mladih (društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe), ki s svojim 
delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje 
njihovih stališč … (ZJIMS, 3. člen). 

»Organizacija za mlade« je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska 
organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga (ZJIMS). Mladi so predvsem 
uporabniki programov, ki jih pripravljajo odrasle osebe (t.i. mladinski delavci) ter jih vključujejo 
v posamezne faze priprave in izvedbe teh programov in aktivnosti.  

»Mladinski program« je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija, in poteka 
med vrstniki nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje večje število izvajalcev in aktivnih 
udeležencev (ZJIMS). 

»Program za mlade« je program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo organizacije 
za mlade, z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in organiziranost 
mladih, ter poteka nepretrgano skozi večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev 
(ZJIMS). 

»Strukturirani dialog« je odprt, pregleden, dolgoročen, nenehen in sistematičen dialog med 
mladimi in nosilci oblasti na državni in lokalni ravni v mladinskem sektorju (ZJIMS). 

»Mladinska infrastruktura« je fizični prostor (zemljišče ali stavba oziroma del stavbe), 
namenjen predvsem mladim, za izvajanje mladinskega dela (ZJIMS).  
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1 STRATEGIJA RAZVOJA MLADINSKEGA DELA 2021 - 2025 

Namen Strategije razvoja mladinskega dela Občine Šentjur 2021 – 2025 je usmerjati in krepiti 
razvoj mladinskega dela, nasloviti potrebe mladih in zanje ustvarjati podporno in učno okolje za 
pridobivanje različnih izkušenj in veščin (izven formalnih in šolskih okvirjev), ki so jim lahko v 
pomoč pri osamosvajanju ter delovanju v družbi.  

Strategija vključuje ukrepe: 

• vertikalne mladinske politike, namenjene spodbujanju vključevanja mladih v 
mladinsko delo ter zagotavljanju pogojev za izvajanje mladinskega dela: 

- Zastopanje in uveljavljanje interesov mladih 
- Neformalno in priložnostno učenje 
- Informiranje 
- Podjetnost in raziskovalnost 
- Angažiranost mladih 
- Prostovoljstvo in solidarnost 
- Kulturno umetniško ustvarjanje 
- Zdravje in dobro počutje 
- Skrb za okolje 
- Medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost 
- Medkulturni dialog in mednarodno sodelovanje 

• in deloma ukrepe horizontalne mladinske politike, ki so sicer sestavni deli drugih, 
področnih politik, predstavljajo pa spodbujevalne okoliščine za lažjo integracijo mladih v 
družbo: 

- Formalno izobraževanje mladih 
- Zaposlovanje mladih 
- Stanovanjska politika mladih   

 

Pri pripravi Strategije se je izhajalo iz usmeritev lokalnih, nacionalnih in EU razvojnih 
dokumentov vezanih na mladinski sektor, ki uravnavajo mladinsko delo ter se dotikajo življenja 
in dela mladih: 

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZIJMS),  
- Dolgoročni razvojni program Občine Šentjur 2021 – 2030, 
- Resolucijo o nacionalnem programu za mladino 2013–2022,  
- Strategija EU za mlade 2019 – 2027,  
- Slovenska mladina 2018/2019, 
- Mladina 2020. 

 

Izvedle so se tudi ankete med mladimi, mladinskimi društvi in društvi, ki delajo z mladimi ali za 
mlade, da se ugotovi, kako mladi razmišljajo o sebi in okolju, v katerem živijo ter s kakšnimi 
izzivi se soočajo društva, ki delujejo v mladinskem sektorju.  

Anketo Mladi Šentjur 2021 je izpolnilo 94 mladih starih med 15. in 29. letom starosti, s stalnim 
bivališčem v občini Šentjur. Vsebuje 40 vprašanj in zajema področja zdravje in dobro počutje, 
informiranje in svetovanje, angažiranost mladih in prostovoljstvo, medgeneracijsko sodelovanje, 
medkulturni dialog in skrb za okolje. Rezultati ankete so priloga Strategije.  

  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5834
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2 MLADI IN MLADINSKO DELO V OBČINI ŠENTJUR 

V občini Šentjur je bilo, novembra 2020, po podatkih Centralnega registra prebivalcev, 2942 
mladih, starih med 15. in 29. letom starosti. Od tega 721 dijakov in 694 študentov (šolsko leto 
2019/2020).  

Delež mladih po posameznih krajevnih skupnostih: 

                                                 Starostne skupine 

Krajevne 
skupnosti 

skupaj 15-19 20-24 25-29 

Blagovna 270 90 81 99 

Dolga gora 58 19 24 15 

Dramlje 348 106 126 116 

Grobelno 145 33 57 55 

Kalobje 110 30 38 42 

Loka pri Žusmu 109 36 31 42 

Planina pri Sevnici 218 69 61 88 

Ponikva 334 100 111 123 

Prevorje 105 33 31 41 

Slivnica pri Celju 278 88 95 95 

Šentjur - mesto 547 178 179 190 

Šentjur - Rifnik 318 103 103 112 

Vrbno - Podgrad 102 34 40 28 

Občina Šentjur  2942 919 977 1046 

                                       Vir: CRP, 12. november 2020 

 

Oris generacije mladih, povzet iz Mladina 2020: 

Po podatkih raziskave Mladina 2020 je od leta 2000 v Sloveniji trend upadanja števila 
mladih, in sicer skoraj za tretjino (31,1%). Kar se odraža na področju izobraževanja 
(izobraževalnih inštitucij je več, mladih je manj), zaposlovanja (leta 2005 so mladi v strukturi 
vseh brezposelnih predstavljali 37 %, v letu 2020 pa le še 20 %), političnem področju (zmanjšuje 
se njihova relativna pomembnost kot volilne baze, s tem pa tudi njihova politična moč), na 
področju migracij mladih (če mladih primanjkuje, je njihovo izseljevanje v tujino še manj 
zaželeno). Število mladih se je z letom 2020 stabiliziralo in v naslednjih dveh 
desetletjih ni pričakovati večjih sprememb. Po drugi strani pa je opaziti demografski trend 
naraščanja starejših (65+). Število starejših občutno presega število mladih, do leta 2050 pa bo 
naraslo še za dodatnih skoraj 50 %, s tem pa se povečuje pomen medgeneracijskega dialoga 
in sodelovanja.  

Med mladimi močno narašča uporaba neformalnega izobraževanja in priložnostnega 
učenja, ki predstavlja eno ključnih razvojnih področij izobraževalne politike v prihodnosti ter 
hkrati nakazuje pomembno vlogo organizacij, ki v lokalnem okolju ustvarjajo mladim podporno 
in učno okolje za neformalno in priložnostno učenje. Ključni vir priložnostnega učenja je tudi 
internet, ki pa ga mladi zaenkrat primarno uporabljajo za konzumiranje različnih zabavnih 
vsebin; predvsem za poslušanje glasbe in obiskovanje družabnih omrežij. Uporaba 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij med mladimi je večinoma omejena le na osnovna 
opravila. Zato spodbujanje zahtevnejše rabe IKT in krepitev IKT pismenosti sodita 
med pomembne programe izobraževalne politike.  

Po desetletjih izpostavljenosti visokim stopnjam prekarnosti so mladi za povečanje svojih 
zaposlitvenih možnosti vse bolj pripravljeni na geografsko mobilnost, na dodatno izobraževanje, 
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občutno bolj so pripravljeni sprejeti tudi začasno zaposlitev in za preprečitev nezaposlenosti 
pripravljeni stopiti na samostojno podjetniško pot.  

Razmere na trgu dela in različni pritiski v sodobni družbi so ključnimi razlogi za izrazito povečanje 
stresa med mladimi. V primerjavi z letom 2010 se je delež mladih, ki več dni v tednu 
čuti stres, več kot podvojil. Močno se je tudi povečal delež mladih, ki čuti osamljenost kot 
problem. Povečala se je tudi zaskrbljenost mladih glede drugih ključnih področij življenja, kot je 
pomanjkanje denarja, (ne)uspeh v šoli ali poklicu, težave z (ne)zaposlitvijo ali stanovanjski 
problem. Zaskrbljujoč je občuten porast mladih, ki so pesimistični glede prihodnosti naše družbe. 
Takšne predstave so povezane predvsem s skrbmi glede staranja prebivalstva in glede 
degradacije naravnega okolja.  

Podatki tudi kažejo, da imajo mladi vse manj zaupanja v druge ljudi. V zadnjih desetih 
letih se beleži znaten upad splošnega zadovoljstva mladih z življenjem. Upadel je tudi delež 
mladih, ki so pretežno ali zelo zadovoljni s svojim zdravjem. Delež mladih z nezdravo 
visokim indeksom telesne mase se je občutno povečal, povečal pa se je tudi delež 
podhranjenih mladostnikov in še posebej mladostnic. Vsi ti trendi jasno kažejo, da se 
zdravje mladih, še posebej ko gre za duševno zdravje, danes kaže kot eden ključnih izzivov 
mladinske politike. 

Na lestvici vrednot in zanimanj mladih že vsaj dvajset let prevladujejo prijateljstvo in družina, 
bistveno manj pa so mladim blizu širše družbene teme. Na ravni vrednot in stališč mladih 
se izraža trend vse večje težnje po avtonomiji.  

V praksi so zelo naklonjeni priseljevanju tujcev. Vendar medtem ko bi se le 7 % mladih počutilo 
nelagodno, če bi se v njihovo bližino preselila družina iz Zahodne Evrope, bi se v primeru 
priselitve beguncev nelagodno počutilo kar 56 % mladih. O resnih težavah na področju 
tolerantnosti v slovenski družbi priča tudi dejstvo, da je več kot 80 % mladih večkrat 
mesečno priča sovražnemu govoru na internetu. 

Pred mladimi so veliki okoljski, demografski in širši družbeni izzivi. Pod težo teh izzivov 
in težo aktualnih okoliščin, v katerih živijo, se mladi soočajo z visokimi stopnjami zaskrbljenosti 
in stresa. Po drugi strani pa gre za kreativno generacijo, ki je tudi vedno bolj športno, kulturno 
in politično aktivna. Vrednote te generacije pripadajo odprti družbi; družbi, ki temelji na 
avtonomnih, a družbeno odgovornih posameznikih.  

Koliko bodo mladi uspešni pri uresničevanju svojih vizij in pri soočanju z izzivi prihodnosti, še 
zdaleč ni odvisno samo od njih samih. Generacija današnjih nosilcev družbene moči ima veliko 
odgovornost, da mladim pri tem pomaga.  

 

2.1 Mladinsko delo v občini Šentjur 

V občini Šentjur je mladinsko delo usmerjeno v ustvarjanje okolja, ki mlade podpira pri njihovem 
osamosvajanju in vključevanju v družbo. Omogoča jim pridobivanje izkušenj, znanj in veščin na 
zanje pomembnih življenjskih področjih ter jih spodbuja ter podpira pri delovanju v lokalnem 
okolju.  

Organizacije, ki v občini Šentjur, delujejo na področju dela z mladimi ter izvajajo podporne in 
servisne programe za otroke in mlade, izven šolskih, formalnih okvirjev, so: 

Javni zavodi: 

Mladinski center Šentjur (OE Razvojne agencije Kozjansko)  
Ljudska Univerza Šentjur (OE Razvojna agencija Kozjansko) 
Podjetniški inkubator Šentjur (OE Razvojna agencija Kozjansko) 
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Knjižnica Šentjur 
Center za krepitev zdravja ZD Šentjur 

Mladinska društva, v katerih mladi sami izvajajo aktivnosti zase in za vrstnike ter aktivno 
delujejo v lokalnem okolju.  
V Občini registrirana mladinska društva, ki naj bi jih po merilih mladinskih društev, vodili 
in v njih delovali mladi, stari do 29. leta starosti, so Študentski klub mladih Šentjur, 
Društvo podeželske mladine Šentjur, Športno mladinsko društvo Blagovna, Mladinsko društvo 
Ponikva ter Športno in mladinsko društvo Grobelno. V Občini delujejo tudi Jurijevi skavti, ki 
delujejo pod okriljem Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Delovanje in aktivnosti 
mladinskih društev so iz leta v leto različna, odvisna sta od generacij, ki prevzamejo delovanje 
društva oziroma od podmladka, ki ga trenutni člani društev usposobijo ali pa tudi ne.  

Društva, ki delajo z otroki in mladimi ali pa imajo znotraj društev otroške ali mladinske 
sekcije, v katerih aktivno delujejo mladi (gasilska, kulturna, športna in druga društva). 

Mladinsko delo je povezovalni člen med mladimi, lokalno skupnostjo in širšo 
družbo. Mladi imajo skozi vključenost v mladinsko delo priložnost biti slišani, njihove potrebe 
pa so na ta način tudi bolje naslovljene. Skozi mladinsko delo jim je ponujena priložnost, da 
se opremijo z znanjem, izkušnjami in spretnostmi, za uspešno delovanje v družbi. Gre za 
neformalno učenje, kjer je participacija mladih prostovoljna. Temelji na dostopnosti, 
inkluzivnosti, enakosti, povezovanju in opolnomočenju mladih. Je tudi pomemben vir 
informacij, kjer mladi lahko pridobijo nasvete in podporo v zvezi z osebnimi vprašanji in 
težavami (Deželan, Vombergar 2019). 

 

Občina Šentjur je tudi nosilka certifikata Mladim prijazna občina v obdobju 2013-2017, 
2017-2021, 2021-2025, ki ga podeljuje pod pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja, 
Mladinski svet Ajdovščina in Skupnost občin Slovenije.  
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2.2 Mladinska društva o sebi in svojem delovanju 

Od šestih delujočih mladinskih društev so na anketo odgovorila štiri društva, ki delovanje in 
usposobljenost članov za vodenje društva označujejo kot zelo dobro. Malenkost slabše so ocenila 
doseg in informiranje mladih o aktivnostih društva, sodelovanje z drugimi društvi in 
prepoznavnost med mladimi v lokalnem okolju. Največji izziv zanje je pridobivanje novih 
članov ter vzgajanje podmladka, ki lahko v prihodnosti prevzame vodenje društva. 
Eno izmed društev izpostavlja tudi generacijsko luknjo, ki posledično nastaja v društvu ter 
motiviranje članov za sodelovanje pri nekaterih projektih kot tudi, da je peščica članov, ki se 
angažirajo oz. z njihovimi besedami »… da si za vse sam«.  

Samoocena delovanja mladinskih društev: 

 
 

Sodelovanje mladih v društvu: 
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2.3 Delovanje društev, ki delajo z mladimi v Občini Šentjur 

Na anketo je odgovorilo dvanajst društev, ki delajo z mladimi oziroma v svoje aktivnosti 
vključujejo mlade iz Občine Šentjur.  
  

 
 
 
Pri samooceni delovanja se je pokazalo, da so društva precej zadovoljna z vključevanjem mladih 
v aktivnosti društev ter njihovim članstvom v društvu. Najslabše vendar še vseeno dobro so 
ocenila samoiniciativnost in sodelovanje mladih pri izvedbi aktivnosti ter povezovanje z drugimi 
organizacijami na področju dela z mladimi.  
 

 
 
Društva so bila soglasna, da so mladi željni pridobivanja novih znanj in spretnosti, vendar pa so 
manj pripravljeni prevzemati odgovornost za izvedbo aktivnosti v okviru društva.  
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Kot največji izziv društev pri delu z mladimi pa se izpostavlja predvsem pridobivanje novih 
članov: 

  
 
 
 
 
 
 
 
Med področji, ki bi jih bilo potrebno okrepiti ali razviti pri delu z mladimi so društva  
izpostavila šport, gasilstvo, kultura, čebelarstvo; učenje projektnega menedžmenta; financiranje 
mikro projektov mladih - tehnološke, sodobne ideje, ki bi jih radi uresničili - pomoč pri zagonu 
start upa; več kulturnih dogodkov; splošno v občini - večje sodelovanje mladih pri odločevalskih 
procesih. Bolj demokratični procesi. Več odgovornih nalog mladim, da se naučijo resnosti 
življenja. Okrepitev promocije, da jih pridobiš in zainteresiraš za vključitev in sodelovanje.  
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2.4 Financiranje mladinskega dela 

Občina je v obdobju 2014 – 2020 sofinancirala delovanje mladinskega sektorja v okviru 
Javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov na področju dejavnosti 
mladih, v skupni višini 358.640,00 €. Sofinancirala je 416 projektov in 32 mladinskih 
kulturnih dogodkov. 

Leto OPREMA ZA OTROKE ZA MLADE SKUPAJ  

2014               13.000,00 
€  

             20.750,00 €                 18.850,00 €               52.600,00 €  

2015               12.350,00 
€  

             20.200,00 €                 17.420,00 €               49.970,00 €  

2016               12.350,00 
€  

             19.850,00 €                 17.770,00 €               49.970,00 €  

2017               12.350,00 
€  

             19.950,00 €                 19.950,00 €               52.250,00 €  

2018               12.350,00 
€  

             20.150,00 €                 19.750,00 €               52.250,00 €  

2019               10.000,00 
€  

             21.400,00 €                 19.400,00 €               50.800,00 €  

2020               10.000,00 
€  

             20.520,00 €                 20.280,00 €               50.800,00 €  

SKUPAJ               82.400,00 
€  

           142.820,00 
€  

             133.420,00 
€  

           358.640,00 
€   

Dodatno je sofinancirala razpis Mladi za razvoj Šentjurja in Dobja v višini 4.695,00 € ter razpis 
Šentjur mene maš v višini 12.000,00 €.  

Za redno delovanje Mladinskega centra Šentjur je namenila 248.400,00 €, kar v povprečju 
predstavlja do 50% sofinanciranja Mladinskega centra Šentjur, ki ostala sredstva pridobi iz 
drugih virov. Tako je Mladinski center Šentjur v istem obdobju, za svoje delovanje in projekte v 
mladinskem sektorju pridobil dodatnih 372.909,00 € sredstev iz naziva različnih EU in 
nacionalnih razpisov. 

Za dejavnost mladih oz. na področju dela z mladimi je Občina Šentjur, v obdobju 2014 – 
2020, namenila skupaj 623.735,00 €.  
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3 PODROČJA STRATEGIJE RAZVOJA MLADINSKEGA DELA OBČINE 
ŠENTJUR 
 

3.1 Zastopanje in uveljavljanje interesov mladih 

Zastopanost mladih v lokalnem odločevalskem procesu in strukturiran dialog mladih ter lokalne 
skupnosti je pomembno področje, ki omogoča, da so mladi vključeni v soodločanje o zadevah, 
ki se tičejo njih ter življenja v skupnosti, hkrati pa se s tem krepi njihova pripadnost okolju, v 
katerem živijo in vzajemno sodelovanje generacij, ki razmišljajo in delujejo različno.  
 
V to področje spada tudi podpora in spodbujanje delovanja društev in organizacij, ki delajo z 
mladimi ali za mlade ter skupaj ustvarjajo močno podporno okolje za osebnostno in karierno 
rast mlade osebo ter njeno vključevanje v lokalno okolje.  
 
Z oblikovanjem in delovanjem, županovega posvetovalnega telesa, Komisije za mlade (2010) 
je Občina Šentjur ustvarila vzvod, ki omogoča zastopanje interesov organizirane in 
neorganizirane mladine. Komisija ima dvoletni mandat, sestavljena pa je iz sedmih članov 
(najmanj 4 člani so stari do 30 let), ki so ali predstavniki aktivnih mladinskih društev ali pa so 
sami aktivni v lokalnem okolju in poznajo mladinsko delovanje. Komisija zastopa interese 
organizirane in neorganizirane mladine v različnih občinskih odborih, če to potrebno. Sodeluje 
pri pripravi Strategije razvoja mladinskega dela ter spremlja delovanje društev v mladinskem 
sektorju. Enkrat letno se sreča z mladinskimi društvi in društvi, ki delajo z mladimi, da se seznani 
z njihovim delom. V okviru Občinskega sveta od leta 2010 deluje tudi Odbor za šport, kulturo 
in mladinsko politiko, ki obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti 
Občine na področju športa, kulture in mladinske politike. Občina Šentjur podpira delovanje in 
aktivnosti v mladinskem sektorju v okviru sredstev Javnega razpisa za programe in 
projekte na področju dejavnosti mladih, ki se razpiše enkrat letno.  
 

3.2 Neformalno in priložnostno učenje 

Različna znanja, spretnosti in veščine, ki jih mlada oseba pridobi in razvija izven šolskih okvirjev 
igrajo pomembno vlogo pri njenem osamosvajanju, vključevanju v družbo in uspehu na trgu 
dela.  

Pridobivanje dodatnih znanj mladih, skozi različne oblike neformalnega izobraževanja (tečaji, 
usposabljanja in delavnice), je v porastu in predstavlja pomembno dopolnitev formalnega 
izobraževanja. Rezultati raziskave Mladina 2020 pa kažejo, da je tradicionalne oblike 
priložnostnega učenja mladih (kot oblike pridobivanja oz. krepitve znanj zunaj »tradicionalnih« 
učnih okolij), npr. v mladinski organizaciji, družini itn., nadomestila sodobna tehnologija 
(računalnik in internet) (Mladina 2020, 103-111).  

Med mladimi je potrebno poudariti pomen neformalnega izobraževanja, ustvarjati nove 
učne priložnosti zanje ter jih ustrezno informirati o priložnostih za pridobivanje različnih znanj 
in veščin v lokalnem okolju. Hkrati pa je pomembno, da se podpre društva in organizacije, 
ki v lokalnem okolju nudijo mladim učno okolje za njihovo osebnostno in karierno 
rast. Društva je potrebno tudi spodbujati, da se pri prenašanju znanj in spretnosti poslužujejo 
tudi sodobne tehnologije, če to mogoče in izvedljivo za njihovo področje delovanja.  
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3.3 Informiranje  

Pomembno je, da mladi vedo, kje in kako se lahko aktivno vključujejo v družbene procese, širijo 
svoja obzorja ter postajajo odgovorni in samostojni člani družbe.  

Informiranje je zelo razdrobljeno, glede na interesna področja ter organizacije, ki delujejo v 
Občini Šentjur in preko svojih kanalov in orodij informirajo mlade o storitvah, ki jih ponujajo 
zanje.  

Mladi namenijo branju časopisov in revij zelo malo časa. Primarni vir informacij mladih so 
družbeni mediji, ki niso ravno zaupanja vredni viri informiranja. Se pa le 40 % mladih čuti 
sposobne dobre presoje verodostojnosti spletnih vsebin, zato je potrebno usmerjati mlade 
v pridobivanje informacij iz zaupanja vrednih virov ter zmanjšati vpliv družbenih 
medijev kot primarnega vira informacij (Mladina 2020, 199-298). 

Informiranje je potrebno prilagajati trendom mladih ter razvijati nove načine 
informiranja, hkrati pa povezovati različne vire informacij ter skrbeti za izboljševanje 
občinskega informacijskega servisa za mlade Mladi Šentjur. Najbolj pogosti vir informiranja 
glede na Anketo Mladi Šentjur 2021 so družbena omrežja in splet. Odgovori mladih pa so 
pokazali, da imajo najmanj informacij o možnostih vključevanja v lokalne 
odločevalske procese, neformalnega izobraževanja in o društvenih aktivnostih, v 
lokalnem okolju.  

Ali meniš, da imaš v lokalnem okolju dovolj informacij o možnostih zase, na področju (Mladi 
Šentjur 2021): 

 

 
Visok odstotek mladih pogreša ali pa je pogrešalo svetovanje na področju poklicne orientacije 
ali pa na področju osebnega svetovanja.  
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V lokalnem okolju pogrešam (ali pa si pogrešal_a) strokovno pomoč na področju (Mladi Šentjur 
2021): 

 
 
 

3.4 Podjetnost in raziskovalnost mladih 

Občina Šentjur stremi k ustvarjanju priložnosti za razvoj podjetništva in 
raziskovalnosti mladih ter vzgoji podjetnih mladi ljudi, ki poznajo lokalne okolje, znajo 
izkoristiti možnosti, ki so v skupnosti ter ustvarjati priložnosti zase in za druge.  

Podjetniška miselnost in spodbude za samozaposlovanje (oz. kreiranje lastnih delovnih mest) se 
postopoma uvajajo tudi v izobraževalnem sistemu, in rezultati ankete 2020  kažejo, da so mladi 
bolj prepričani, da jim je izobraževanje vzbudilo interes, da bi postali podjetniki. Tretjina jih 
poroča, da jim je dosedanje izobraževanje dalo znanja za ustanovitev in vodenje podjetja 
(Mladina 2020, 155).  

Podjeten način razmišljanja daje mladi osebi možnost, da je ustvarjalna, iznajdljiva in domiselna 
ter da zna najti in ustvariti priložnosti zase in za okolico. Zato pa je pomembno ustvarjanje 
učnega okolja, ki bo spodbujajo njihovo podjetnost, radovednost in inovativnost.  

 

3.5 Družbena angažiranost in odgovornost mladih 

Krepitev družbene odgovornosti ter vključevanje mladih v različne družbene procese je 
pomembno tako za lokalno skupnost kot za mlade. Vključenost jim daje možnost socialne 
integracije in občutka pripadnosti, spoznavanja vrednot ter načel delovanja družbe, 
odločanja na različnih ravneh, izražanja svojega mnenja in pogleda na stvari, 
sooblikovanja družbe, v kateri živijo in nazadnje spoznavanja in razvijanja sebe ter gradnjo 
lastnega vrednostnega sistema.  

Pripravljenost za in dejansko sodelovanje mladih v različnih aktivnostih znotraj organizacij civilne 
družbe je po raziskavah Mladina 2020 na visoki ravni. Mladi se bolj kot pred desetimi leti čutijo 
politično kompetentni, izkazujejo večje splošno zanimanje za politiko in tudi nekoliko bolj 
pogosto podpisujejo različne peticije. Je pa zanimanje za politiko in participacija v institucionalni 
politiki (npr. kandidiranje za politično funkcijo, sodelovanje v aktivnostih strank ipd.) še vedno 
nizko. Le 6,7% mladih pravih, da jih politika zanima. Zaupanje med mladimi do različnih 
političnih institucij in politike je nasploh zelo nizko, tako ko gre za ključne nosilce politične oblasti 
kot običajne politike. So pa mladi bolj pripravljeni politično participirati v obliki peticij ter 
sodelovati v aktivnostih protestnih gibanj bodisi v živo bodisi preko spleta (Mladina 2020, 233). 
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Anketa Mladi Šentjur 2021 je pokazala, da 90% anketiranih mladih zanima kaj se dogaja v 

Občini, 98% pa jih meni, da je pomembno, da se mladi vključujejo v družbeno dogajanje 

in življenje v domačem kraju. Pri vprašanju ali si se pripravljen_a angažirati za skupno 

(javno) dobro v lokalnem okolju, pa pripravljenost pade na 67% anketiranih.  

 

Jih je pa 93% mnenja, da ima posameznik moč kaj spremeniti in doprinesti v domačem kraju.  
24% vprašanih se zanima za lokalno politiko. 58% se jih udeležuje volitev, ko imajo čas. 31% 

pa se jih želi v prihodnosti vključiti v lokalno politiko in v sprejemanje odločitev v Občini. 

Ali se želiš v prihodnosti vključiti v lokalno politiko in v sprejemanje odločitev v občini (Mladi 
Šentjur 2021)? 

 
 
 

3.6 Prostovoljstvo in solidarnost 

Prostovoljstvo je odlična platforma za priložnostno učenje, pridobivanje različnih 
kompetenc, širitev socialnih omrežij, pridobivanje izkušenj, oblikovanje pozitivne samopodobe 
in občutka pripadnosti mladih skupini ali okolici. S prostovoljnim delom mladi razvijajo 
vrednote solidarnosti, dobrodelnosti, skrbi za sočloveka ter prispevajo k razvoju in 
izboljšanju kakovosti življenja v občini. Organizacije s prostovoljskim programom mladim 
skozi učni proces in vzgojne metode odpirajo nove poti v življenju. Hkrati pa so prostovoljci v 
društvih in v javnih zavodih izredno pomembni za dvig kakovosti storitev in življenja v lokalni 
skupnost. 



16 

 

70% vprašanih mladih v okviru ankete Mladi Šentjur 2021 jih je že prostovoljno delalo. 38% 
mladih se ne vključuje v prostovoljno delo, ker nimajo informacij kam se vključiti, 48% pa jih 
odgovarja, da je razlog pomanjkanje časa.  

Razlog, da nisem aktiven_a v svojem kraju (društvu, organizaciji, mladinski skupini ...) (Mladi 
Šentjur 2021): 

 

 

3.7 Mladinska kultura 

Mladi se skozi kulturno in umetniško udejstvovanje izražajo in osebnostno rastejo, razvijajo 
kulturno identiteto in ustvarjajo skupno kulturno dediščino. Potrebno je spodbujati njihovo 
kulturno udejstvovanje in ustvarjanje ter jih ozaveščati, da je kultura del njih. Pri tem pa jim je 
potrebno zagotoviti tudi primerno infrastrukturo in finančno podporo.  

Delež mladih, ki izražajo zanimanje za umetnost in kulturo, se je v obdobju 2010–
2020 močno povečal; s 23 % na 43 %. V primerjavi z letom 2010 se je bistveno povečala 
udeležba mladih na tečajih s področja kulture in umetnosti, bistveno pogosteje pa se mladi tudi 
sami ukvarjajo z dejavnostmi, kot so glasba, ples ali likovna umetnost (Mladina 2020, 258).  

 

3.8 Zdravje in dobro počutje 

V času odraščanja, ko so mladi pogosto nagnjeni k tveganemu vedenju (zloraba alkohola, 
tobaka, drugih drog, neustrezne prehranjevalne navade, premajhna telesna aktivnost, tvegano 
spolno vedenje, pregorevanje in izpostavljenost stresu) je potrebna skrb za njihovo zdravje 
in dobro počutje ter oblikovanje preventivnih in svetovalnih programov, ki bodo 
zmanjševali možnosti tveganega vedenja.  

Delež mladih, ki so pretežno ali zelo zadovoljni s svojim zdravjem, je v zadnjem desetletju upadel 
s približno 80 % na približno 70 %, občutno pa je upadlo tudi splošno zadovoljstvo mladih z 
življenjem. Ta upad zadovoljstva se je zgodil kljub sočasnemu izboljšanju nekaterih vidikov 
zdravja in življenjskega standarda mladih. S svojim zdravjem so bolj zadovoljni tisti, ki se 
ukvarjajo s športom, ki pogosteje jedo sveže sadje in zelenjavo, ki ne kadijo tobaka, marihuane, 
ki ne posegajo po »trdih drogah«, in tisti, ki imajo »normalni« indeks telesne mase. Na zdravje 
mladih pomembno vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so občutenje starševske ljubezni, stres ali 
osamljenost. Delež mladih, ki čuti osamljenost kot problem, se je v desetih letih 
povečal za 76 odstotkov, delež mladih, ki čuti stres nekaj oziroma večino dni v tednu, 
pa za 110 odstotkov. To skupaj s poslabšanjem stanja na področju telesne teže nakazuje na 
generalno slabšanje psihofizičnega zdravja mladih, ki ga ne nevtralizira krepitev zdravega 
življenjskega stila ali boljši objektivni dejavniki bivanja (npr. relativno nižja stopnja 
brezposelnosti, višji razpoložljivi dohodek) (Mladina 2020, 211- 212). 
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Anketa Mladi Šentjur 2021 je pokazala, da je 29% anketiranih dnevno aktivnih, tedensko pa 
46%. 78% mladih ve, kako se sprostiti, ko so v stresu.  

Športno sem aktiven_a oz. se rekreiram (Mladi Šentjur 2021): 

 

 

Najpogostejši vzrok za njihovo stresno počutje je šola ali služba (47%), takoj za tem 
pa visoka pričakovanja in zahteve do sebe (32%). Najmanj so mladi zadovoljni s svojim 
izgledom in težo, med tem ko je % zadovoljstva s socialno mrežo precej visok (78%).  
20% mladih je osamljenih in 18% mladih je osamljenih v svoji stiski. 85% mladim okolica 
priskoči na pomoč, ko jo potrebujejo in 87% si zna poiskati pomoč, ko jo potrebujejo.  

Menim da (Mladi Šentjur 2021): 

 

 
3.9 Skrb za okolje 

Mladi stanja okolja v Sloveniji ne prepoznavajo kot problem, saj jih le desetina meni, da je v 
slabem ali zelo slabem stanju. Po drugi strani, ko gre za konkretnejše vidike okoljske 
problematike, mladi prepoznavajo okoljske izzive, še posebej ko gre za podnebne spremembe. 
Mladi so zelo visoko usmerjeni k varovanju narave in življenju v čistem ter 
neokrnjenem okolju ter temu pripisujejo zelo visok pomen. Trajnostno vedenje, 
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vrednote in stališča ter zavedanje o trajnostnih izzivih je potrebno nadalje krepiti na področju 
neformalnega izobraževanja kot posebne vsebine posameznih projektov in programov (Mladina 
2020, 343–344).  

Anketirani Mladi Šentjur 2021 so mnenja (51%), da mladi skrbijo za okolje, 24% pa da mladi 
ne razmišljajo o okolju.  

Kakšen odnos imajo mladi do okolja (Mladi Šentjur 2021): 

 

 

3.10 Medgeneracijska solidarnost in sodelovanje 

Medgeneracijsko sodelovanje je pomembno zaradi prenosa informacij in izkušenj, 
da lahko kot družba skupaj funkcioniramo in se razvijamo. Med generacijami je 
potrebno vzpodbujati kakovostne stike in komunikacijo. 

Raziskave Mladina 2020 kažejo, da mladi ne nasedajo diskurzu neizbežnega medgeneracijskega 
konflikta in da demonstrirajo vrednote ter stališča, ki so naklonjena medgeneracijski 
solidarnosti in dialogu med mladimi ter starejšimi. 

Anketa Mladi Šentjur 2021 je pokazala, da so mladi mnenja (69%), da starejši ne upoštevajo 
mnenja mladih. So pa precej naklonjeni medgeneracijskemu povezovanju ter imajo 
dobro mnenje o starejših kot mentorjih in njihovih izkušnjah za družbo.  
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3.11 Mednarodno povezovanje in medkulturni dialog 

Mednarodno povezovanje in medkulturni dialog sta pomembna dejavnika pri vzgoji mladih 
strpnih državljanov, ki znajo sobivati in spoštovati druge kulture.  

Mednarodno povezovanje mladim omogoča, da pridobijo znanja in veščine, ki jih 
danes od njih zahteva svetovno gospodarstvo oziroma trg dela, tj. znanje tujih jezikov, odprtost, 
strpnost do drugačnosti, pripravljenost na medkulturni dialog in sposobnost čezmejnega 
delovanja. Kar 70 % mladih meni, da je v slovenski družbi preveč sovražnega govora (Mladina 
2020).  

V anketi Mladi Šentjur 2021 je 54% mladih označilo, da v njihovi neposredni bližini živi kdo, ki 

je druge narodnosti.  

Kako gledaš na pripadnike drugih kultur, ki živijo v občini Šentjur (Mladi Šentjur 2021)? 

 

Zanimalo nas je tudi, kako mislijo mladi, da razmišljajo njihovi starši. Iz spodnjega grafa je 
razvidno, da bi bili najmanj sprejeti isto spolno usmerjeni partnerji (58%), 63% pa menijo, da 
partner iz druge religije.  

Ali meniš, da bi tvoja družina sprejela partnerja/partnerko, ki je (Mladi Šentjur 2021): 
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3.12 Formalno izobraževanje mladih 

V šolskem letu 2019/2020 je bilo 48% mladih, starih med 15. in 29. letom starosti, 
s stalnim bivališčem v občini Šentjur, vključenih v formalni izobraževalni proces, kar je 
malo nad državnim povprečjem. V primerjavi z letom 2010 so občutno narasli deleži mladih, ki 
imajo izkušnjo izobraževalne mobilnosti, in deleži takih, ki se še nameravajo odpraviti po znanje 
v tujino. Kljub temu, da ima javno šolanje pomembno vlogo pri izenačevanju priložnosti 
posameznikov, pa predstavlja domače okolje ključno spodbudo pri podpori za učno uspešnost 
ter s tem povezano socialno mobilnost mladih (Mladina 2020, 101).  

 

3.13 Zaposlovanje mladih 

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je bilo februarja 2021, s stalnim bivališčem v občini 
Šentjur, 177 registriranih brezposelnih mladih, starih med 15. in 29. letom, kar je predstavljajo 
21,72 % brezposelnih v občini Šentjur in je primerljivo z deležem brezposelnih mladih v 
državi, kjer je zaradi krize v 2020 rast števila brezposelnih večja med mladimi (+20,9 %) kot 
med vsemi brezposelnimi (15,9 %). Mladi na trg dela večinoma vstopajo po končanem šolanju 
in večina mladih prične z aktivnim iskanjem zaposlitve po dopolnjenem dvajsetem letu starosti, 
še bolj izrazito pa v drugi polovici dvajsetih let (Mladi in trg dela 2021). 

Mladi na trgu dela participirajo predvsem v okviru fleksibilnih oblik zaposlovanja, ki poleg 
začasnega zaposlovanja vključujejo tudi zaposlovanje za skrajšani čas ter dela v atipičnem času. 
Po letu 2015 se je sicer delež mladih v takšnih oblikah zaposlovanja občutno zmanjšal, vendar 
Slovenija po deležu začasno zaposlenih mladih in deležu mladih, ki opravljajo dela v atipičnem 
času, ostaja visoko nad evropskim povprečjem. Mladi so v primerjavi z letoma 2005 in 
2010 za povečanje zaposlitvenih možnosti bistveno bolj pripravljeni na geografsko 
mobilnost, na dodatno izobraževanje, občutno bolj so pripravljeni sprejeti tudi 
začasno zaposlitev in nižje plačilo. Kar tretjina jih je pripravljena delati zastonj, slabi dve 
tretjini mladih pa sta za preprečitev nezaposlenosti pripravljeni stopiti na samostojno podjetniško 
pot. Izrazito se je povečala tudi preferenca mladih za zaposlitev v zasebnem sektorju. Kaže se 
trend večanja naklonjenosti zaposlitvi v zasebnem sektorju in upadanje privlačnosti zaposlitve v 
javnem sektorju (Mladina 2020, 155-156).  

 

3.14 Stanovanjska problematika mladih 

Primerjava podatkov med leti 2010 in 2020 kaže na močen porast deleža mladih, ki stanovanjsko 
problematiko označujejo kot zelo pomemben oseben problem. Podatki kažejo tudi na izrazito 
poudarjanje finančne plati nakupa/najema stanovanja. Ob primerjavi podatkov med leti 2010–
2020 je v 2020 opazen porast števila najemnikov v odnosu na »družinsko lastništvo 
nepremičnin« v letu 2010, kar se pripisuje predvsem oteženemu dostopu mladih in njihovih 
družin do finančnih virov (Mladina 2020, 60).  

Občina Šentjur subvencionira plačila komunalnega prispevka mladim družinam v višini 1.000€ 
za družino, na podlagi sprejetega odloka 23. 10. 2010. V razpisu za podelitev neprofitnih 
najemniških stanovanj uvršča mlade kot posebno kategorijo upravičencev (mladi v skladu s 
kriteriji za podelitev stanovanj prejmejo dodatne točke - mlade družine ter mladi do 30 let so 
uvrščeni pri vrednotenju kot prednostna kategorija). 

 

 

 



21 

 

4 USMERITVE NA PODROČJU DELA Z MLADIMI V OBČINI ŠENTJUR 
2021 – 2025 

CILJI IN UKREPI 

1. ZASTOPANJE IN UVELJAVLJANJE INTERESOV MLADIH 
Občina ima mehanizme in organizacije, ki skrbijo za uveljavljanje in zastopanje interesov 

mladih ter so jim v podporo na prehodu v odraslost in integraciji v družbo. 
 

1.1 Zastopanje mladih v odločevalskih procesih 
Vključevanje mladih v oblikovanje, načrtovanje in implementacijo lokalnih ukrepov, ki 
zadevajo njihovo delo in življenje v skupnosti ter podpirajo njihovo avtonomijo (samostojno 
bivanje in delovanje). Vzpostavljanje mehanizmov, ki bodo pritegnili mlade v lokalne 
odločevalske procese, da dajo svoj glas in da bo upoštevan njihov glas.   

1.2 Podpora delovanju organizacij na področju dejavnosti mladih 
Podpiranje delovanja organizacij, ki skrbijo za osebnostno in karierno rast mladih, za njihovo 
participacijo v skupnosti, socialno vključenost, razvijanje in pridobivanje različnih veščin, za 
njihovo zdravje in počutje ter prispevek k razvoju in izboljšanju kvalitete življenje v skupnosti. 
Spodbujanje njihovega sodelovanja in povezovanja. 

1.3 Sofinanciranje delovanja mladinskega centra  
Zagotavljanje prostora, opreme in ustreznega kadra, ki nudi podporo neorganizirani in 
organizirani mladini, omogoča prostor za druženje, skrbi za informiranost, za neformalno 
izobraževanje, participacijo in družbeno integracijo mladih.  

1.4 Skrb za mladinsko infrastrukturo  
Omogočanje prostora in opreme potrebne za delovanje mladinskega centra, mladinskih 
društev in društev, ki delajo z mladimi.  

 

2. NEFORMALNO IN PRILOŽNOSTNO UČENJE 

OPOLNOMOČENI MLADI LJUDJE 
Mladi, ki zaupajo vase, osebnostno in karierno rastejo, prevzemajo nadzor nad svojim 
življenjem, širijo svoja obzorja, so bolj zaposljivi in se znajo spopadati z vsakodnevnimi izzivi. 
 

2.1 Spodbujanje neformalnega in priložnostnega učenje med mladimi 
Ustvarjanje priložnosti za usvajanje različnih spretnosti in znanj v lokalnem okolju. 
Informiranje mladih o možnostih neformalnega učenja lokalno in širše. Seznanjanje mladih o 
pomenu in koristih neformalnega izobraževanja. Podpora organizacijam, ki ustvarjajo učno in 
podporno okolje na področju neformalnega in priložnostnega učenja.  

2.2 Pridobivanje kompetenc z delovanjem v lokalnem okolju  
Razvoj mehanizmov, ki omogočajo mladim pridobivanje kompetenc z aktivnim delovanjem v 
skupnosti. Informiranje o možnostih delovanja v lokalnem okolju. Povezovanje in sodelovanje 
lokalnih deležnikov, ki lahko vključujejo mlade v svoje delo in aktivnosti.  
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3. INFORMIRANOST MLADIH  
Občina ima razvite kanale in orodja, s katerimi uspešno informira mlade o možnostih in 

priložnostih, o pravicah in dolžnostih, ki jih imajo v lokalnem okolju in širše. 
 

3.1 Dostop mladih do informacij 
Podpora ohranjanju, vzdrževanju in izboljševanju obstoječega mladinskega informacijskega 
servisa. Razvijanje novih načinov informiranja mladih. Učenje mladih o pomenu preverjanja 
verodostojnosti informacij in usmerjanje mladih v pridobivanje informacij iz zaupanja vrednih 
spletnih vsebin.  
 

 

4. PODJETNOST IN RAZISKOVALNOST MLADIH 
Občina ustvarja priložnosti za razvoj podjetnosti in raziskovalnosti mladih ter jih podpira pri 

stopanju na samostojno podjetniško pot. 
 

4.1 Razvijanje podjetnosti in podjetništva med mladimi 
Vzgoja mladih za podjetništvo. Spodbujanje mentorskih programov. Podjetniško svetovanje. 
Spodbujanje aktivnosti namenjenih razvijanju podjetnosti in podjetništva med mladimi.  

4.2 Spodbujanje raziskovalnosti in radovednosti mladih 
Ustvarjanje zanimanja za izzive in problematiko lokalnega okolja, raziskovanje ter podajanje 
rešitev zanje.  

 

5. ANGAŽIRANOST MLADIH V SKUPNOSTI 
Vzpostavitev okolja, v katerem se lahko mladi učijo odzivanja na družbene procese, 
prevzemanja odgovornosti zase in za prihodnost okolja, v katerem živijo. Mladi lahko 

sodelujejo v procesih, ki zadevajo življenje mladih v Občini. 

5.1 Seznanjenost z delovanjem sistema in odločanjem na lokalni ravni  
Nadgradnja obstoječih programov in razvoj novih oblik spoznavanja delovanja sistema in 
lokalnih odločevalskih procesov. Omogočanje pridobivanja znanja in veščin potrebnih za 
upravljanje in delovanje v družbi. Spodbujanje zanimanja za lokalno politiko z različnimi 
projekti in programi, ki bi hkrati vplivali na večje poznavanje politike in političnih procesov.  
 
5.2 Angažiranost mladih v lokalnem okolju  
Ustvarjanje priložnosti za angažiranje in učenje sodelovanja v civilni družbi. Spodbujanje in 
podpiranje sodelovanja mladih v lokalnih strukturah in organizacijah. Spodbujanje in 
ustvarjanje priložnosti za sodelovanje mladih pri oblikovanju in izvajanju javnih politik (tudi 
preko spleta). Krepitev prostorov civilne družbe, v katerih se želijo mladi udejstvovati. 
Uvajanje spletnih oblik posvetovanj, sodelovanj, nadziranj in odločanj, ki bodo omogočali 
mladim sodelovanje v političnem procesu na enakopravni ravni. 
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6. PROSTOVOLJSTVO IN SOLIDARNOST 
Prostovoljstvo – priložnost za učenje, pridobivanje izkušenj ter razvijanje vrednot solidarnosti, 
skrb za okolje in sočloveka ter priložnost za prispevanje h kakovosti življenja v Občini. 

6.1 Spodbujanje in promoviranje prostovoljstva med mladimi 
Podpiranje iniciativ in aktivnosti, ki spodbujajo prostovoljstvo in solidarnost med mladimi ter 
informirajo o koristih prostovoljstva.   

6.2 Informiranje o možnostih prostovoljnega dela v skupnosti 
Seznanjanje mladih o možnostih in področjih, kjer lahko doprinesejo s svojim prostovoljnim 
delom.  

6.3 Podpora projektom, ki krepijo solidarnost in humanitarnost 
Podpiranje pobud mladih, ki odgovarjajo na potrebe ljudi v stiski in stremijo k skrbi za 
sočloveka in pomoči drugim.  

 

7. KULTURNO UMETNIŠKO USTVARJANJE MLADIH 
Okolje, v katerem je omogočeno in podprto kulturno umetniško ustvarjanje ter izražanje 

mladih. 

7.1 Spodbujanje kulturno umetniškega ustvarjanja mladih 
Podpora izražanju in oblikovanju lastne kulturne identitete mladih. Zagotavljanje 
infrastrukturnih pogojev za kulturno umetniško delovanje in ustvarjanje mladih. Spodbujanje 
lastne produkcije in kulturno umetniškega ustvarjanja mladih. 
 
 

 

8. ZDRAVJE 
Skrb za zdravje in dobro počutje mladih. 

 

8.1 Spodbujanje zdravega načina življenja 
Promocija duševnega zdravja, telesnih dejavnosti, uravnotežene prehrane, pomena 
zadovoljivih vrstniških in drugih odnosih za zdravje in dobro počutje posameznika. Ustvarjanje 
pogojev za druženje, gibanje in spoznavanje zdravih načinov življenja.  

8.2 Svetovanja  
Podpora in usmerjanje mladih pri zmanjševanju ali preprečevanju tveganih oblik vedenja. 

8.3 Povezovanje na področju zdravja in preprečevanja tveganih vedenj 
Podpora lokalnim pobudam in povezovanju organizacij, ki skrbijo za zdravje in dobro počutje 
mladih.  
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9. SKRB ZA OKOLJE 
Skrb za okolje - skrb zase in za druge. Ekološka ozaveščenost in delovanje mladih 

9.1 Ozaveščenost in prispevek mladih, k ohranjanju in izboljševanju okolja 
Spodbujanje okolju prijaznih načinov življenja in ravnanja med mladimi in usmerjenost k 
trajnostno naravnanemu življenjskemu slogu. Ozaveščanje o vplivu potrošniških in 
nakupovalnih (življenjskih) navad na okolje. Vzgajanje o varovanju okolja, spodbujanje 
aktivne prookoljske naravnanosti in doprinosa mladih k izboljšanju okolja ter dviga skrbi za 
okolje. 
 

 

10. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE IN SOLIDARNOST 
Sožitje generacij, medsebojna solidarnost in spoštovanje. Sodelovanje, izmenjava in skupno 
udejanjanje idej za kakovostno sobivanje in ustvarjanje.  

 

10.1 Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja 

Ustvarjanje kakovostnih stikov, komunikacije in povezovanja med generacijami. Spodbujanje 
prenosa idej in sodelovanja med generacijami. Udejanjanje idej medgeneracijskega 
sodelovanja in solidarnosti, v vsakdanjem življenju. Spodbujanje mentorskih programov in 
izmenjavo pogledov, idej in praks med generacijami. Spodbujanje dvosmernega dajanja npr. 
prenosa znanj, izročil in tradicije na mlajšo generacijo ter možnost predajanja znanj in veščin 
mladih na druge generacije. Krepitev mehanizmov, ki omogočajo neposreden stik posameznih 
starostnih skupin.  

 

11. MEDKULTURNI DIALOG in MEDNARODNO SODELOVANJE 
Odprta in spoštljiva izmenjava pogledov med posamezniki in skupinami različnih kultur ter 

širjenje obzorij in veščin z mednarodno mobilnostjo in sodelovanjem.  
 

11.1 Medkulturno sobivanje 
Učenje za mirno in konstruktivno skupno življenje, razvijanje občutka skupnosti in pripadanja. 
Spodbujanje sožitja in razumevanje kulturno drugačnih vzorcev obnašanja med mladimi. 
Razvijanje medkulturnih kompetenc potrebnih za spoštljivo sobivanje. Razvoj programov, ki 
nudijo pomoč pri integraciji, socialnemu vključevanju in vključevanju v sistem, mladih, ki 
prihajajo iz drugih kulturnih okolij oz. priseljencev.  

11.2 Mednarodno sodelovanje s koriščenjem evropskih programov mobilnosti 
Krepitev mobilnosti mladih in mednarodnega povezovanja z namenom pridobivanja 
mednarodnih izkušenj in razvijanja različnih kompetenc in veščin. Spodbujanje sodelovanja 
mladih z mladimi in društvi iz pobratenih Občin oz. Občin, s katerimi se Občina Šentjur 
prijateljsko povezuje.  
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12. FORMALNA IZOBRAŽENOST MLADIH 

12.1 Podpora in spodbujanje formalnega izobraževanja 
Subvencioniranje štipendij in strokovnega izpopolnjevanja v tujini. Subvencioniranje regijske 
štipendijske sheme Savinjske regije. Pohvale uspešnim učencem. Omogočanje prakse v javnih 
zavodih Občine. 

 

13. ZAPOSLOVANJE MLADIH 
Podpora mladim pri vstopu na trg dela.  

 

13.1 Podporno okolje za mlade iskalce zaposlitve 
Usposabljanja, namenjena pridobivanju novih znanj in spretnosti, potrebnih na trgu dela. 
Podpiranje kariernih svetovalnih programov in usposabljanj. Posredovanje informacij 
potrebnih za vstop na trg dela. Seznanjanje mladih s trgom dela. Možnosti opravljanja 
pripravništva v javnih službah.  

 

14. STANOVANJSKA PROBLEMATIKA MLADIH 
Samostojno in kakovostno življenje 

14.1 Dostopnost stanovanj mladim   
Subvencioniranje plačila komunalnega prispevka mladim družinam, uvrščanje mladih in 
mladih družin v posebno kategorijo upravičencev pri razpisu za dodelitev neprofitnih 
stanovanj.  
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5 KAZALNIKI USPEŠNOSTI REALIZACIJE STRATEGIJE 
 

- Število programov in projektov mladinskih organizacij in organizacij za 
mlade v okviru razpisa 

- Število mladinskih kulturnih dogodkov 
- Število mladinskih okoljskih projektov in projektov na področju zdravja 

mladih 
- Število medgeneracijskih projektov in sodelovanj 
- Število izvedenih družbeno koristnih projektov 
- Število podeljenih štipendij 
- Število projektov s pobratenimi občinami 
- Število mladih na praksi v javnih zavodih 
- Število subvencij komunalnega prispevka mladim 
- Število podeljenih nagrad odličnim ter uspešnim osnovnošolcem in dijakov 
- Število srečanj in pobud Komisije za mlade 
- Izvedena letna srečanja mladinskih društev  
- Višina sredstev namenjenih neformalnemu izobraževanju mladih 
- Število in pestrost usposabljanj, tečajev in delavnic v lokalni skupnosti 
- Število programov in projektov vezanih na usposabljanje mladih za 

podjetništvo oz. podjeten način razmišljanja 
- Število in pestrost programov vezanih na duševno zdravje mladih 
- Število prejetih del na razpis Mladi za razvoj Šentjurja in Dobja 
- Število dodeljenih neprofitnih stanovanj mladim upravičencem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

6 PRILOGA  

ANKETA MLADI ŠENTJUR 2021 

 

1) Starost (n = 95) 

   

2) Označi krajevno skupnost iz katere prihajaš: (n = 95) 

   

3) Status: (n = 95) 
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4) Kako si zadovoljen_ja s/z: (n = 95) 

   

 

5) Kako ocenjuješ svoje veščine:  (n = 95) 

   

 

6) Menim, da: (n = 95) 
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7) V preteklosti sem že iskal_a strokovno pomoč zaradi duševne stiske in slabega 
duševnega počutja: (n = 88) 

   

 

8) Najpogostejši vzrok za moje stresno počutje je: (n = 88) 

   

 

9) Ali veš, kaj narediti, kako se sprostiti, ko si pod stresom? (n = 88) 
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10)  Večji del časa, ko končam svoje dnevne obveznosti sem: (n = 88) 

   

11)  Športno sem aktiven_a oz. se rekreairam: (n = 88) 

   

12)  V svojem prostem času imam raje: (n = 88) 

   

13)  S kom se najpogosteje "FIZIČNO" družiš v svojem prostem času? In to ni tvoja 
družina.  (n = 88) 
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14)  Ali meniš, da imaš v lokalnem okolju dovolj informacij o možnostih zase, na 
področju (n = 88) 

Odgovori 

youtube 

na šentjur.net 

internet 

fb 

trudim se izogibati spletu in zato iscem na plakatih, revijah in od drugih ljudi. seveda pa 

kljub temu velikokrat zasledim dogodke tudi na spletu npr. od mladinskega centra sentjur 

in noexcuse na instagramu ali pa specificne strani od gledalisc,… 

fb, mladisentjur, sentjurinfo, obcina sentjur 

družbena omrežja, splet 

preko znancev 

sestra, prijatelji, socialnih omrežjih (facebook,..) 

odvisno katerih možnostih. 

stric google 

družbenih omrežjih 

mladinski center šentjur 

izvem od prijateljev ali najdem na facebooku 

družbena omrežja (fb, instagram). 

spletne strani, kot so razvojna agencija kozjansko in obcina sentjur. prav tako na fb in ig 

profiih. 

google 

facebook, škmš, ikc 

facebook, instagram, spletna stran občine šentjur, knjižnice šentjur, radio štajerski val. 

fb, ig, spletne strani 

facebook 

nevem 

mladinski center, škmš, pr kulturni pipci 
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15)  Ali veš, kje iskati zgoraj navedene možnosti? (n = 87) 

   

16)  Kje, na katerih spletnih straneh ali virih iščeš možnosti zase? Tvoj odgovor nam bo v 
veliko pomoč.  

 

17) Moj najbolj pogosti vir informacij, kaj se dogaja v lokalnem okolju so: (n = 88) 

   

predlogi in reklame na fb, priporočila prijateljev, plakati. 

na fb in ig profilih lokalov, mcš, škmš… 

na facebooku 



33 

 

18) V lokalnem okolju pogrešam (ali pa si pogrešal_a) strokovno pomoč na področju: (n = 
88) 

   

 

19)  Ali te zanima, kaj se dogaja v občini oz. v tvojem kraju? (n = 88) 

   

20) Sem: (n = 88) 
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21) Sem član_ica lokalnega: (n = 84) 

   

 

22) Razlog, da nisem aktiven_a v svojem kraju (društvu, organizaciji, mladinski skupini 
...): (n = 29) 

   

23) Ali meniš, da ima posameznik moč, kaj spremeniti ali doprinesti v domačem okolju? 
(n = 84) 
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24) Ali se ti zdi pomembno, da se mladi vključujejo v družbeno dogajanje in življenje v 
domačem kraju? (n = 84) 

   

25) Ali je v občini Šentjur dovolj različnih aktivnosti zate? (n = 84) 

   

26) Lokalnih aktivnosti oz. dogodkov se ne udeležujem, ker: (n = 84) 

   

27) Ali se zanimaš za lokalno politiko? (n = 84) 
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28) Ali se udeležuješ volitev? (n = 84) 

   

29) Ali se želiš v prihodnosti vključiti v lokalno politiko in v sprejemanje odločitev v 
občini? (n = 84) 

   

30) Ali si se pripravljen_a angažirati za skupno (javno) dobro v lokalnem okolju? (n = 84) 

   

31) Ali si že bil_a kdaj prostovoljec_ka? (n = 84) 
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32) Razlog, da še nisi prostovoljno delal_a? (n = 26) 

   

 

Q32 (Drugo: ) 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

zmeri pomagam 1 1% 100% 100% 

Skupaj 1 1% 100%  

 

33) Medgeneracijsko sodelovanje je pomembno za prihodnost družbe (n = 84) 

   

34) Ali starejši upoštevajo mnenje mladih? Kaj bolj drži? (n = 84) 
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35) Označi trditve od 5 (zelo drži) do 1 (sploh ne drži). (n = 84) 

   

36) Kakšen odnos imajo mladi do okolja? (n = 84) 

   

37) Ali v tvoji neposredni bližini živi kdo, ki je druge narodnosti (priseljenec iz druge 
države, pripadnik drugega naroda)? (n = 84) 
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38) Kako gledaš na pripadnike drugih kultur, ki živijo v občini Šentjur? (n = 84) 

   

 

39) Ali meniš, da bi tvoja družina sprejela partnerja/partnerko, ki je: (n = 84) 

   

40) Ali želiš po zaključenem šolanju ostati v domačem kraju? (n = 84) 



 


