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Predgovor župana občine Sevnica 

Mladost je v tem sodobnem času čedalje večja vrlina, saj si pravzaprav vsakdo želi biti mlad. Že 

malo manj mladim je pri tem ključno vprašanje, zakaj. 

Definicija mladosti je v različnih dokumentih, teorijah, razpravah in strategijah opredeljena precej 

različno. Ne glede na to pa je sodobna družba v vseh segmentih ustvarila željo po »večni« mladosti.  

Čeprav se meje mladosti predvsem zaradi spreminjanja trendov, vzorcev in zahtev sodobnega 

časa pomikajo v srednja leta, se mladi spoprijemate z izzivi, ki so v temeljih enaki v vsej zgodovini. 

To sta osamosvojitev od družine in oblikovanje samostojne poti – od otroštva do mladosti v 

zrelost.  

Družbena realnost in okolje se čedalje hitreje spreminjata. Opredelitve potreb in pristopov mladih 

so bile v odnosu do starejših vedno dinamične, pa s tem ne mislim na Sevnico, temveč celotno 

Evropo, katere del smo.   

Komunikacija mladih z lokalno skupnostjo, katere del ste tudi vi, je nekoliko drugačna. Ves čas se 

spreminja tudi način komunikacije, saj si tehnologija utira svoje poti. Ker je mladost polna 

različnih izzivov, želja in mnenj, enostranske rešitve niso celovite. Izdelava strategije za mlade je 

ena izmed strategij, ki jo potrebujemo skupaj. Zato je ključno, da jo tudi pripravimo skupaj.  

Dobro je, da se organizacije, ki združujete mlade, še bolj vključite v pripravo te strategije. Čas za 

argumentirano razpravo, oblikovanje pričakovanj in izražanje potreb v skupnosti, katere del ste, 

gotovo ni zapravljeni čas. 

Vsekakor je področje dela z mladimi tisto, ki mu bomo kot lokalna skupnost tudi v prihodnje 

namenjali posebno pozornost in skrb: od kadrovskega štipendiranja, financiranja mladinskih 

programov in projektov, urejanja družbene in vse druge infrastrukture do zagotavljanja sredstev 

za vrtce, šole in subvencij za komunalni prispevek.  

Menim, da imate mladi v našem okolju vsekakor dovolj možnosti, da prijetno živite v sevniški 

občini. Vaš izziv in naloga sta, da sedanje možnosti v domačem okolju poiščete, izkoristite in tudi 

nadgradite, naloga lokalne skupnosti pa, da vaše potrebe prepozna in jih upošteva.  

Iskanje odgovorov na izziv je zagotovo najbolj uspešno, kadar se odvija na način in po meri tistega, 

ki se z izzivom srečuje. Hkrati pa pred mlade jasno postavi in od vas zahteva opredelitev do 

različnih družbenih vprašanj, vprašanj osebne poti, kariere, stanovanjskih vprašanj, 

izobraževanja, druženja, športa in posledično – postavljanje realnih pričakovanj do družbe in 

lokalne politike.  

Naj bo strategija za mlade naš skupni cilj do določanja smernic, ki bodo hkrati pomoč in pozitiven 

izziv vsem. 

 

S spoštovanjem, 

Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica 

  



4 

Predgovor direktorice KŠTM Sevnica 

Pred vami je raziskovalno poročilo Položaj mladih v občini Sevnica, ki je bilo pripravljeno z 

namenom sistematične in celovite proučitve dinamike na mladinskem področju v občini in nam 

bo v veliko pomoč pri oblikovanju strategije za mlade. Zaključno poročilo je nastalo kot rezultat 

raziskav, upoštevalo pa je poglavitne smernice: raziskati položaj mladih v občini, njihovo 

družbeno življenje, mladinsko dejavnost, proučiti in določiti mehanizme za izboljšanje sedanjih 

razmer. Pri tem pa nas je vodila želja, da bi se v analizo in pozneje pripravo strategije kar najbolj 

vključili mladi. 

V interesu KŠTM Sevnica je skupaj z drugimi partnerji, Občino Sevnica, mladinskimi 

organizacijami, društvi in zavodi, šolami, zvezo in posamezniki ustvariti mrežo, katere vizija so 

ustvarjati kulturo spoštovanja, vzpostavljati dialog in skrbeti za sožitje generacij ter aktivno 

pripomoči k oblikovanju kakovostnejših in trajnostno naravnanih projektov. 

Ob skupnem izvajanju projektov bomo odločevalci in mladi lažje našli način, kako se lotiti 

skupnega projekta in ga tudi uspešno izvedli. Najboljši projekti pa so največkrat tisti, katerih 

pobudniki so prav mladi. 

Temelj mora biti rast, od spodaj navzgor, kar daje mladinskemu sektorju dolgoročno stabilnost, ki 

pa ni samoumevna, temveč mora imeti tudi sistemsko podporo, torej podporo javnih institucij. 

Zavedamo se, da mladi za aktivno participacijo velikokrat potrebujejo le spodbudo in prostor, kjer 

lahko uresničujejo svoje ideje. Mladim pa podporo in spodbudo za izražanje svojega mnenja in 

uresničevanje svojih potreb največkrat nudijo mladinske organizacije in društva, ker ti združujejo 

mlade s podobnimi interesi in imajo mladi pod njihovim okriljem dovolj svobode in prostora, da 

lahko uresničujejo svoje želje in s tem pomembno pripomorejo k oblikovanju družbe kot celote 

ter se s tem razvijajo. Hkrati se v tovrstnih okoljih mladi naučijo sodelovanja in odgovornosti do 

sebe in družbe ter pridobijo moralne vrednote in usvojijo veščine, kot sta iznajdljivost ter 

zmožnost hitrega in pravilnega odzivanja v nepredvidljivih situacijah, ki jih nimajo možnosti 

pridobiti nikjer drugje v formalnem procesu izobraževanja.  

Zato je toliko bolj pomembna vloga lokalne oblasti, da prepozna pomen mladinskega organiziranja 

na lokalni ravni, organizacije pa jo podpirajo, spodbujajo njihov obstoj ter ji nudijo podporo in 

pomoč. 

To poročilo kaže na pomembnost sodelovanja med mladimi in starejšimi. Le s pravilnim 

pristopom, medsebojnim dialogom in obojestranskim trudom se lahko uresničijo zadani skupni 

cilji in postanejo projekti uspešni. Ob tem pa se je treba zavedati, da je mladim treba dati 

priložnost, da se izkažejo, in jih hkrati poslušati, jim ponuditi podporo in jih spodbujati. Kresanje 

različnih pogledov ni nekaj slabega, temveč se največkrat pokaže v posebni kreativni energiji ter 

določa poseben ritem in ustvarja ključne sistemske pogoje za kakovostnejši in stalni razvoj na 

vseh ravneh. 

 

Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica 
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Predgovor predsednika MSOS 

Marca 2018 smo ponovno obudili Mladinski svet občine Sevnica (MSOS). V želji po spremembah 

na področju mladinske problematike v naši občini smo združili najbolj aktivna mladinska društva, 

ki ustrezajo statutu MSOS.  

V kratkem obdobju smo izdali dva izvoda mladinske revije Vejžde, v katero pišejo vsi, ki si želijo 

soustvarjati mladinsko participacijo v družbenem življenju – organizirana ali neorganizirana 

mladina v občini. 

Tako tudi ustvarjamo strategijo za mlade. Naša prvotna naloga je varovati interese mladih. 

Nekomu, ki je odšel na študij, je treba priskrbeti vse potrebno, da se bo vrnil v svoj domači kraj in 

v njem prispeval svoj delež, se razvijal in si ustvaril družino. 

Zato se bomo tudi po opravljenem raziskovalnem delu pri dokončni izdelavi strategije za mlade 

zavzeli za stališča, za katera menimo, da so pomembna za mlade. 

 

Bojan Zakšek, predsednik MSOS 
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Uvod 
Položaj mladih v občini Sevnica je raziskovalno poročilo, ki je nastalo v sklopu pristopa k pripravi 

strategije za mlade, saj je Občina Sevnica kot pobudnica izrazila željo, da bi se v pripravo strategije 

kar najbolj vključili mladi in bi jo pripravili v sodelovanju z njimi.1 Raziskovanje dejanskega 

položaja mladih je tako prvi korak, ki omogoča sodelovanje z mladimi in med mladimi na ravni 

priprave, izvedbe in evalvacije raziskave, pa tudi večje razumevanje potreb širšega razpona 

raznovrstnih mladih ter vključevanje njihovih idej v zasnovanje pomembnih razvojnih 

dokumentov. Pri tem je pomembno izpostaviti predvsem to, da gre za prvo poročilo, ki 

sistematično obravnava sevniško mladino, in da je poročilo produkt mladih ter organizacij v 

mladinskem sektorju, ki jih povezuje sevniško lokalno okolje, in lokalne skupnosti. 

Namen raziskave je bil raziskati sevniško mladinsko problematiko in s temi pridobljenimi 

spoznanji pripomoči h gradnji nastavka za spreminjanje lokalnega okolja. 

Cilji raziskave so bili: 

o Proučiti položaj mladih v občini Sevnica. 

o Ugotoviti dinamiko mladinske dejavnosti v občini Sevnica. 

o Proučiti ukrepe in aktivnosti Občine Sevnica na področjih, ki so pomembna za mlade. 

o Izpostaviti nekatere praktične probleme, s katerimi se srečujejo mladi in organizacije v 

mladinskem sektorju v občini Sevnica, ter predstaviti predloge za njihovo reševanje. 

Na podlagi navedenega nameravamo položiti plodne temelje za razpravo in poznejšo pripravo 

lokalne strategije za mlade. V sklopu tega smo poskušali odgovoriti na naslednja raziskovalna 

vprašanja. Prvič, v kakšnih družbenih razmerah živijo mladi, ki so kakorkoli vpeti v sevniško 

lokalno okolje. Drugič, kako bogata je, kako deluje in kako je sprejeta mladinska dejavnost v občini 

Sevnica. Tretjič, katere mehanizme ima Občina Sevnica za izboljšanje položaja mladih in 

mladinske dejavnosti. In še četrtič, katere so ideje za izboljšanje sedanje dinamike v občini 

Sevnica, ki so jih prispevali mladi sami in tudi drugi, ki takšne ideje imajo. 

Kot glavno izhodiščno vodilo je bilo uporabljenih devet tematskih sklopov,2 ki jih je na začetku 

izpostavila Občina Sevnica, v tem poročilu pa so po zgostitvi v sedem manjših sklopov uporabljeni 

kot različni vidiki obravnave položaja mladih ter mladinske dejavnosti v naši občini. Mladi so na 

srečanjih tem sklopom s svojimi idejami dali širino in jih tako dodatno obogatili. 

Poročilo je sestavljeno iz naslednjih poglavij. Po predstavitvi v raziskavi uporabljene metodologije 

sledi opredelitev raziskovalnega zanimanja, ki je v središču naše pozornosti, in poglavitnih 

pojmov, razumevanje katerih je ključno pri branju tega poročila. Za tem sledi predstavitev 

osnovnih statističnih podatkov o sevniški mladini, glavni del poročila pa vključuje obravnavo 

položaja mladih v občini Sevnica, ki se strukturno sestoji iz sedmih razdelkov: 

o izobraževanje, 

o zaposlovanje in podjetništvo, 

o stanovanjske razmere, 

o organiziranje in informiranje, 

                                                           
1 Zapisnik sestanka Komisije za mladino, ki je bil 22. 3. 2018 v Mladinskem centru Sevnica. 
2 Zaposlovanje; izobraževanje; stanovanjske razmere; zdravje; mobilnost; prosti čas, mladinske dejavnosti, 
družbeno-kulturne dejavnosti; šport; informiranje; participacija. 
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o politična participacija, 

o prosti čas, zdravje in šport, 

o mobilnost. 

Vsak od naštetih sedmih razdelkov vsebuje nabor ključnih ugotovitev.  

Metodologija 
Po opredelitvi raziskovalnega zanimanja in temeljnih pojmov smo zaradi večje povezljivosti in 

razumljivosti določene vsebine svojo pozornost namenili vsakemu vidiku, ki nam pomaga 

razgrniti položaj mladih in mladinske dejavnosti v občini Sevnica, posebej. To pomeni, da smo 

izvedli analizo položaja mladih, mladinske dejavnosti in ukrepov Občine Sevnica ter opis 

predlogov za spremembo po posameznih sedmih tematskih sklopih. 

Zbiranje in analiza virov 

V analizo mladinske dejavnosti in ukrepov Občine Sevnica so bili kot vir vključeni gradivo, ki so 

ga posredovale Občina Sevnica in organizacije v mladinskem sektorju, ter javno dostopni 

dokumenti, informacije in podatki. 

Med drugimi vključenimi viri lahko posebej izpostavimo še statistične podatke, pridobljene s 

spletne strani Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) oz. podatkovne baze SI–STAT ali 

pridobljene na podlagi dodatnega povpraševanja po podatkih. Prav tako so bili vključeni rezultati 

ter sklepi nacionalnih študij mladine in literatura ter viri na mladinskem področju. 

Anketa 

Analiza položaja mladih vključuje rezultate ankete Mladi v občini Sevnica, ki so jo pripravili, 

razširili, izpolnili in evalvirali mladi. Anketa je bila na voljo za reševanje šest tednov, in sicer od 

18. 4. 2018 do 29. 5. 2018 v spletni obliki (prek odprtokodne aplikacije za spletno anketiranje 

1KA) in tudi v tiskani obliki na mestih, kjer se zbirajo mladi (Mladinski center Sevnica, Srednja 

šola Sevnica, Platz, Knjižnica Sevnica). Pri anketiranju so bili ciljna skupina mladi, stari od 15 do 

29 let, ki imajo stalno ali začasno bivališče v naši občini oz. so z njo kako drugače povezani (npr. 

se v njej šolajo, delajo, preživljajo svoj prosti čas).3 Vprašanja v anketi niso bila postavljena 

popolnoma na novo, ampak so izhajala iz že obstoječih študij slovenske mladine in mladine po 

posameznih občinah, bila pa so vnaprej prilagojena okolju, na katero se osredotočamo. 

Demografske značilnosti vzorca 

Anketo je vsaj delno izpolnilo 364 mladih, v vzorec pa smo zajeli le tiste, ki so anketo izpolnili do 

konca, to je 187 mladih. V tabeli smo pripravili niz demografskih značilnosti celotnega vzorca. 

 
Število 
(N) 

Delež (v 
%) 

 

Spol: 

Moški 69 36,9 % 

Ženski 118 63,1 %  

                                                           
3 Vključitev mladih neobčanov v analizo je pomembna zato, ker so ukrepi in aktivnosti Občine Sevnice ter 
ponudba na mladinskem področju v občini pomembni tudi zanje. Kljub temu ne smemo prezreti, da je 
vzorec teh precej majhen, kar pomeni, da je treba njihove odgovore razumeti toliko bolj previdno. 
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Starostna skupina: 

15–19 let 54 28,9 % 

20–24 let 65 34,8 % 

25–29 let 68 36,4 %  

Bivališče: 

Stalno 161 86,1 % 

Začasno oz. je v občini Sevnica iz drugih razlogov (npr. 
šolanje/preživljanje prostega časa/delo) 

26 13,9 % 

 

Tip naselja: 

Mesto 78 42,3 % 

Podeželje/vas  107 57,7 %  

Trenutni položaj/zaposlitveni status:4 

Se šolam/študiram 95 50,8 % 

Sem zaposlen/podjetnik/kmetovalec 69 36,9 % 

Sem brezposeln 12 6,4 % 

Drugo 11 5,9 %  

Skupaj 187 100,0 % 
Tabela 1: Demografske značilnosti celotnega vzorca (spol, starostna skupina, bivališče, tip naselja, trenutni 
položaj/zaposlitveni status) 

Uteževanje 

Po zadnjih podatkih SURS (2018h) je v občini Sevnica 2524 mladih. V spodnjih dveh tabelah so 

prikazane demografske značilnosti za populacijo in vzorec, pri čemer moramo dodati, da podatki 

veljajo le za vzorec občanov, torej le za tiste, ki imajo v tej občini prijavljeno stalno bivališče. 

Populacij
a mladih 
občanov 

15–19 let 20–24 let 25–29 let Skupaj po spolu 

Število 
(N) 

Delež 
populaci
je (v %) 

Število 
(N) 

Delež 
populacij
e (v %) 

Število 
(N) 

Delež 
populacij
e (v %) 

Števil
o 
(N) 

Delež 
populacij
e (v %) 

Moški 394 15,6 % 417 16,5 % 552 21,9 % 1363 54,0 % 
Ženske 356 14,1 % 343 13,6 % 462 18,3 % 1161 46,0 % 
Skupaj 
po 
starostni 
skupini 

750 29,7 % 
 

760 30,1 % 
 

1014 40,2 % 
 

2524 100 % 

Tabela 2: Populacija mladih občanov Sevnice po spolu in starostni skupini (SURS, 2018h) 

15–19 let 20–24 let 25–29 let Skupaj po spolu 

                                                           
4 Prvotne odgovore na vprašanje v anketnem vprašalniku Kakšen je tvoj trenutni položaj/zaposlitveni 
status smo rekodirali v novo spremenljivko z manj vrednostmi, in sicer »se šolam/študiram«, »sem 
zaposlen/podjetnik/kmetovalec«, »sem brezposeln«, »drugo«. Pri tem je pomembno poudariti, da smo pod 
»drugo« vključili odgovore »večinoma delam na črno« in pa dejanske odgovore »drugo«, kjer so bili pogosto 
tudi odgovori, ki kažejo na sočasno prisotnost več statusov, ter odgovori, ki kažejo na izvajanje ukrepov 
Zavoda RS za zaposlovanje (npr. delovni preizkus, javna dela). 
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Vzorec 
mladih 
občanov  

Število 
(N) 

Delež 
vzorca 
(v %) 

Število 
(N) 

Delež 
vzorca 
(v %) 

Število 
(N) 

Delež 
vzorca 
(v %) 

Število 
(N) 

Delež 
vzorca 
(v %) 

Moški 10 6,2 % 24 14,9 % 26 16,1 % 60 37,3 % 
Ženske 24 14,9 % 39 24,2 % 38 23,6 % 101 62,7 % 
Skupaj po 
starostni 
skupini 

34 21,1 % 63 39,1 % 64 21,1 % 161 100 % 

Tabela 3: Vzorec mladih občanov Sevnice po spolu in starostni skupini 

Ker demografske značilnosti izbranega dela vzorca nekoliko odstopajo od značilnosti ciljne 

populacije, smo, da bi zagotovili reprezentativnost tega vzorca, pridobljene podatke utežili. Večjo 

reprezentativnost vzorca smo zagotovili z uteževanjem, torej z metodo, ki rešuje problem 

odstopanja vzorca od populacije na način, da daje enim delom vzorca večjo težo kot drugim. S 

poststratifikacijo smo na podlagi spola in starostne skupine nastavili uteži, ki so navedene v tabeli. 

Vidimo lahko, da odstopanja vzorca od populacije niso velika; najmanjša utež znaša 0,84 in 

največja 1,45. 

 
15–19 let 20–24 let 25–29 let 

Moški 1,45 0,84 0,91 

Ženski 1,31 0,89 0,93 
Tabela 4: Uteži vzorca mladih občanov Sevnice (spol, starostna skupina) 

Za zagotovitev večje preglednosti smo pripravili tudi tabelo z nekaterimi preostalimi 

demografskimi značilnostmi neuteženega vzorca mladih občanov Sevnice, vključuje pa tip naselja 

in trenutni položaj/zaposlitveni status. 

 
Število 
(N) 

Delež (v 
%) 

 

Tip naselja: 

Mesto 73 45,3 % 

Podeželje/vas 88 54,7 %  

Trenutni položaj/zaposlitveni status:5 

Se šolam/študiram. 76 47,2 % 

Sem zaposlen/podjetnik/kmetovalec. 65 40,4 % 

Sem brezposeln. 9 5,6 % 

Drugo 11 6,8 %  

Skupaj 161 100,0 % 
Tabela 5: Druge demografske značilnosti celotnega vzorca (tip naselja, trenutni položaj) 

Uporabljeni postopki statistične analize 

Pridobljeni podatki so bili po uteževanju vzorca mladih občanov Sevnice z upoštevanjem vzorca 

neobčanov obdelani s programskim paketom IBM SPSS Statistics 23. Pri tem so bili uporabljeni 

naslednji postopki statistične analize: uporabili smo predvsem frekvenčne porazdelitve, in sicer v 

sklopu kontingenčnih tabel in grafikonov, aritmetične sredine in na posameznih mestih smo iskali 

                                                           
5 Gl. opombo 4. 
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tudi korelacijo dveh spremenljivk. Frekvenčna porazdelitev nam je omogočila osnovno 

predstavitev deleža odgovorov po posameznih spremenljivkah oz. po izbranih dveh 

spremenljivkah. Aritmetična sredina je bila smiselno uporabljena na mestih predstavitve 

ordinalnih ali intervalnih spremenljivk. Korelacija dveh spremenljivk pa je pripomogla k iskanju 

povezav med sociodemografskimi dejavniki in drugimi spremenljivkami. 

Katalog želja mladih oz. za mlade 

Poleg vključevanja mladih s procesom anketiranja je med 7. 5. 2018 in 1. 7. 2018 obstajalo še 8-

tedensko obdobje vzpostavljene možnosti in spodbujanja k vpisu predlogov v Katalog želja mladih 

oz. za mlade v občini Sevnica, ki je bila v spletni obliki (prek odprtokodne aplikacije za spletno 

anketiranje 1KA) in tudi v fizični v Mladinskem centru Sevnica. Če je mogoče z anketo dobiti 

povratne podatke o položaju sevniške mladine, omogoča katalog zbiranje predlogov za izboljšanje 

sedanjega položaja ali vsaj izpostavitev mladinskih problematik, s katerimi se srečujejo mladi v 

vsakdanjem življenju ali pri opravljanju mladinske dejavnosti. Vzpostavitev kataloga je po drugih 

občinah že uveljavljena praksa, mi pa smo jo nekoliko preobrazili z možnostjo vpisa predlogov ne 

glede na starost, saj so mlajši od 15 let in starejši od 29 let izrazili željo po večji vključenosti v 

razpravo o mladinski problematiki, kar smo jim s tem kanalom tudi omogočili. 
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Opredelitev raziskovalnega zanimanja in temeljnih pojmov 
Mladi so po uradni definiciji »mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15 do 

dopolnjenega 29. leta« (Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, 2010: čl. 3.), vendar 

imajo različne raziskave in politični ukrepi različno postavljeno starostno opredelitev za mlade. 

Upoštevali smo v statističnih raziskavah najpogosteje uporabljeno definicijo, in to je od 15. do 29. 

leta starosti, saj nam ta omogoča primerjavo z drugimi do zdaj že zbranimi podatki. 

Poleg tega tudi ne moremo trditi, da je mladina univerzalna starostna skupina. V zgodovini razvoja 

človeka namreč ni vedno obstajala kot posebna skupina, ki se od drugih starostnih skupin loči po 

specifičnih značilnostih, kot so na primer te, ki jo konstituirajo zdaj (udeležba v sekundarnem in 

terciarnem izobraževanju, problematika prve vključitve v delovno razmerje in kakovosti 

zaposlitve, bivalne razmere, začetek ustvarjanja družine, oblikovanje subkultur idr.) in so 

povezane s procesom odraščanja. Zdaj je mladostništvo sociološko identificirano kot obdobje, ki 

se umešča med obdobje otroštva in odraslosti (za podrobnejšo zgodovinsko pojasnitev procesa 

nastajanja mladine kot posebne družbene skupine gl. Aries, 1991; Elias, 2000; Elias, 2001). 

Družbenoekonomske razmere, v katerih odrašča današnja mladina, zahtevajo načrtovane in 

organizirane ukrepe; ti so združeni pod izrazom mladinska politika (Beočanin, 2012: 20). 

Mladinska politika je opredeljena kot »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 […]« (Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, 2010: čl. 3.). Ali 

zapisano z drugimi besedami: gre za sistem aktivnosti, ki je namenjen olajšanju prehoda mladih v 

odraslost (Beočanin, 2012: 21). 

Strategija EU za mlade je začrtani okvir za področje mladine na ravni Evropske unije (EU), ki izhaja 

iz predhodnega prepoznavanja mladinskih razmer po Evropi (Evropska komisija, 2009), 

nacionalni program za mladino pa je temeljni programski element za mladino na nacionalni ravni 

(Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, 2010: čl. 16.). V zadnji Resoluciji o Nacionalnem 

programu za mladino 2013–2022 (2013) je navedeno zaznavanje negotovega položaja mladih v 

zadnjih letih, iz česar tudi izhajajo v nadaljevanju izoblikovani cilji za izpolnjevanje do leta 2022. 

Če smo na evropski in nacionalni ravni ugotovili, da je za postavitev prihodnjih smernic treba prej 

proučiti obstoječe stanje na področju mladine, kar priča tudi upoštevanje rezultatov analiz 

raziskav, ki so bile narejene na reprezentativnem vzorcu slovenske mladine (npr. Lavrič idr., 

2011; Flere idr., 2014), lahko to spoznanje prenesemo tudi na lokalno raven, kar pomeni, da je 

ugotavljanje položaja mladih v interesu posameznih občin, saj lahko te na podlagi tako pridobljene 

vednosti bolje in učinkoviteje začrtajo smernice lokalne mladinske politike, ki bo prijaznejša do 

mladih in jim bo omogočala kakovostnejše življenje v lokalnem okolju. Nekatere občine že poznajo 

posebnosti svojih mladih prebivalk in prebivalcev (kar je razvidno iz posameznih razvojnih 

strategij npr. Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025, 2016; Strategija za mlade v 

občini Ajdovščina 2013–2018, 2013), medtem ko si lahko druge občine prve vzamejo kot primer 

dobre prakse. 

Poseben pomen raziskovanja položaja mladih, mladinske dejavnosti in ukrepov za mlade v 

posamezni občini je prav v ugotavljanju dejanskega stanja oz. (točneje) dinamike, kar je temeljna 

podlaga za tvorbo pomembnega razvojnega dokumenta, sprejetega na ravni občine, to je lokalne 

strategije za mlade. Z upoštevanjem takšnih raziskav je lahko posamezna lokalna strategija za 

mlade kar najbolje postavljena, saj upošteva delovanje posamezne občine, posameznih 
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mladinskih organizacij, organizacij za mlade in mladinskih svetov, ustreza pa tudi resničnim 

potrebam mladih. Te so namreč prepoznane in ustrezno umeščene v načrt. Kljub velikim 

pozitivnim učinkom raziskovanja lokalnih mladinskih problematik pa se navedeno v večini občin 

v praksi še vedno ne izvaja. Tako je leta 2015 le 17 odstotkov vprašanih občin pritrdilo, da so v 

preteklosti že izvedle raziskavo o mladih v svoji občini (Lebar in Ranc, 2012: 35–36). Razlogov za 

neizvedbo raziskav ne poznamo oz. so ti lahko zgolj predmet ugibanj; ker pa poznamo pozitivne 

učinke tovrstnega raziskovalnega dela, je to več kot zadostna motivacija za nadaljevanje v tej 

smeri. 
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Poglavitni statistični podatki o mladini v občini Sevnica 
Po zadnjih podatkih SURS (2018g), ti so iz prvega polletja 20186, je povprečna starost prebivalstva 

v občini Sevnica znašala 44,2 leti. Pri tem ne gre prezreti, da je povprečna starost prebivalstva v 

tej občini ves čas naraščala in je po podatkih iz prvega polletja 20087, ki kažejo povprečno starost 

prebivalstva, znašala 40,4 leta. 

V občini Sevnica je po zadnjih podatkih 2524 mladih, od tega 1363 moških in 1161 žensk. Največ 

mladih (1014) je v starostni skupini med 25 in 29 leti, nato v starostni skupini med 20 in 24 leti 

(760), najmanj pa jih je umeščenih v najmlajšo skupino, starih med 15 in 19 let (750) (SURS, 

2018h).  

 Moški Ženski Skupaj po starostni 
skupini 

15–19 let 394 356 750 
20–24 let 417 343 760 
25–29 let 552 462 1014 
Skupaj po spolu 1363 1161 2524 

Tabela 6: Število mladih v občini Sevnica po treh starostnih skupinah in po spolu (SURS, 2018h) 

V prvem polletju 2018 med celotnim prebivalstvom občine (17446) mladi predstavljajo 14,5- 

odstotni delež. K temu lahko dodamo, da je delež mladih v občini Sevnica upadal. Navedemo lahko 

podatek, da so mladi v letu 2010 zavzemali večji delež, tj. 18,5 odstotka (izračunano na podlagi 

pridobljenih podatkov SURS, 2018h). 

 

Grafikon 1: Število prebivalcev in mladih prebivalcev v občini Sevnica po posameznih letih 2010–2018 (SURS, 2018h) 

Za pridobitev bolj splošnega vpogleda v strukturo sevniške mladine dodajamo še grafikon. 

Največji delež zajemajo vpisani v sekundarno/terciarno izobraževanje, to je 46,8 odstotka, nato 

46,7 odstotka delovno aktivni in 6,5 brezposelni oz. umeščeni pod drugo. Pri tem moramo 

opozoriti, da so bili podatki pridobljeni na SURS (2018h, 2018a, 2018i, 2018č) in veljajo za leto 

                                                           
6 Podatki so po stanju na dan 1. 1. v posameznem letu. 
7 Leto 2008 smo izpostavili zato, ker se od 1. 1. 2008 uporablja spremenjena definicija prebivalstva in 
podatki po definiciji pred tem datumom niso neposredno primerljivi s podatki po novi definiciji. 
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2017, pri čemer so zadnji podatki o brezposelnosti na voljo za leto 2016 (187), kar smo rešili tako, 

da smo za leto 2017 preostanek mladih (torej tistih, ki se ne šolajo niti niso delovno aktivni) 

umestili pod skupino brezposelnih oz. z drugim statusom (npr. neaktivnih). 

 

Grafikon 2: Struktura sevniške mladine (delovno aktivni, vpisani v sekundarno/terciarno izobraževanje, brezposelni 
oz. drugo) (SURS, 2018h, 2018a, 2018i, 2018č)  

46,7 %

46,8 %

6,5 %

Delovno aktivni Vpisani v sekundarno/terciarno izobraževanje Brezposelni oz. drugo
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Položaj mladih v občini Sevnica 
Pred podrobnejšo obravnavo položaja mladih v občini Sevnica po posameznih tematskih vidikih 

še predstavitev, kakšna je splošna predstava o položaju mladih v občini.8 V vzorcu mladih (N = 

179) se jih je na 5-stopenjski lestvici največ opredelilo za srednjo opcijo, ki določa, da je ta položaj 

dober, in sicer 35,3 odstotka. 32,0 odstotka mladih pravi, da je njihov položaj zadovoljiv, in 27,1 

odstotka, da je slab. Preostala odgovora – zelo dober (5,0 odstotka) in odličen (0,5 odstotka) – sta 

v izbiri manjšine. 

 

Tabela 7: Splošna predstava o položaju mladih v občini Sevnica (celotni vzorec, po bivališču) 

Da bi ugotovili, ali se videnje položaja mladih kaj spremeni, če posebej opazujemo vzorec mladih 

občanov in vzorec mladih neobčanov, smo odgovore ločili po bivališču respondentov. Začetni 

pogled povprečnih vrednosti kaže, da so se mladi občani (M = 2,18; SD = 0,937) in tudi mladi 

neobčani (M = 2,33; SD = 0,761) v povprečju odločili za opcijo zadovoljiv. Dodaten pogled 

frekvenčnih porazdelitev pa kaže, da imajo sicer mladi neobčani (N = 24) v splošnem bolj 

pozitiven pogled na položaj mladih v občini kot mladi občani (N = 155). Če konkretiziramo, 39,5 

odstotka mladih občanov vidi položaj mladih v občini Sevnica kot dober, zelo dober ali odličen v 

primerjavi s 50 odstotki mladih neobčanov. 

Prepoznana je bila tudi statistično značilna korelacija med starostno skupino mladih in predstavo 

o položaju mladih v občini Sevnica (rho = –0,20, N = 179, p = 0,01), kar pomeni, da imajo starejši 

mladi bolj negativno predstavo o položaju mladih v občini kot mlajši.  

                                                           
8 Vprašanje iz anketnega vprašalnika Kaj meniš, kakšen je položaj mladih v občini Sevnica je ponujalo 5 
možnih odgovorov, in sicer »slab«, »zadovoljiv«, »dober«, »zelo dober« in »odličen«. 
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Izobraževanje 
Obravnavo področja izobraževanja bi lahko razdelili na dva pola – na formalno in neformalno 

izobraževanje. Poleg formalnega, ki običajno poteka v izobraževalnih institucijah (npr. v šolah, na 

univerzah), obstaja še neformalno izobraževanje, ki ne vodi nujno do formalno priznanih 

rezultatov (izvajalci tega so npr. mladinske, nevladne organizacije) in je njegovo izvajanje bolj 

prilagodljivo in samoiniciativno. Ponudba obojega oz. omogočanje dostopa do ponudbe obojega 

je pomembno za zagotavljanje celovitega razvoja mladih oseb (Dadič, 2012: 60–61; Bakovnik in 

Beočanin, 2010: 9). Pri tem ne gre prezreti tudi priložnostnega učenja, ki je utemeljeno na 

nenačrtnem učenju v smislu preizkušanja različnih opcij in iz tega učenje na učinkih ter napakah 

v izvedbeni praksi (Bakovnik in Beočanin, 2010: 25). 

Še vedno aktualna Strategija EU za mlade izhaja iz razumevanja mladih kot prednostne skupine v 

obravnavi še posebno z vidika nujnosti namenjanja skrbi za t. i. človeški kapital, ki krepi bogastvo 

družbe. V luči tega je bila zamišljena vizija, da bi mladi morali kar najbolje izkoristiti svoje 

sposobnosti, te pa se lahko uresničujejo z vlaganjem v mlade in krepitvijo njihove vloge v družbi 

(Evropska komisija, 2009: 2). 

Kar zadeva izobraževanje, je na ravni EU prednostna naloga izboljšanje formalnega izobraževanja, 

vendar pa je v cilj – zaradi prispevka k vseživljenjskemu izobraževanju, na katerem je v zadnjih 

letih zaslediti precejšen poudarek – umeščena tudi podpora neformalnemu izobraževanju. Ta je 

vezana predvsem na razvoj njegove kakovosti, priznavanje njegovih učnih izidov in njegovo boljše 

vključevanje v formalno izobraževanje (prav tam: 4–5). 

Neformalno izobraževanje v mladinskih organizacijah in organizacijah za mlade ima poseben 

pomen ravno zato, ker ustvarja spodbudno okolje za učenje na poseben način, pri katerem mladi 

niso le učenci, ampak tudi soustvarjalci učnega procesa. S tem pa se lažje vzpostavi pozitivna 

naravnanost do procesa učenja (Bakovnik in Beočanin, 2010: 14). 

Statistični podatki: vključenost v sekundarno in terciarno izobraževanje 

V šolskem letu 2017/2018 je imelo status dijaka 657 mladih občanov Sevnice (SURS, 2018d). 

Največ teh je bilo starih od 15 do 18 let. 

Starost Število (N) 
15 let 144 
16 let 155 
17 let 161 
18 let 155 
19 let 26 
20 let 9 
21–25 let 7 
Skupaj 657 

Tabela 8: Mladi občani Sevnice, ki so imeli status dijaka v šolskem letu 2017/2018, po starosti (podatki, pridobljeni z 
dodatnim povpraševanjem SURS 21. 6. 2018). 

Posebnost sevniške šolajoče se mladine – ki jo je treba že na začetku izpostaviti – je v tem, da ta 

nima možnosti izobraževanja na terciarni ravni v občini Sevnica, pa tudi na ravni srednješolskega 

izobraževanja obstaja le možnost vpisa na Srednjo šolo Sevnica, ki ima dva izobraževalna 

programa, in sicer za poklica mizar in frizer. Na izobraževalnem zavodu v občini Sevnica je bilo v 

šolskem letu 2017/2018 vpisanih 114 dijakov, od tega 20 s stalnim prebivališčem v občini Sevnica 

(SURS, 2018d), kar pomeni, da večina vpisanih na ta zavod prihaja pravzaprav iz drugih občin. V 
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katerih občinah se izobražuje sevniška mladina, pa je razvidno v spodnji tabeli. Največ jih hodi v 

Novo mesto (225) in Celje (190), nato v Krško (98), Brežice (72), nekoliko v Ljubljano (34) in v 

Sevnico (20), medtem ko v drugih občinah izrazito manj. 

Občina Število (N) 
Novo mesto 225 
Celje 190 
Krško 98 
Brežice 72 
Ljubljana 34 
Sevnica 20 
Zagorje ob Savi 5 
Maribor 4 
Šentjur 3 
Škofljica 2 
Kamnik 1 
Litija 1 
Piran 1 
Postojna 1 
Skupaj 657 

Tabela 9: Mladi občani Sevnice, ki so imeli status dijaka v šolskem letu 2017/2018, po občini izobraževalnega zavoda 
(SURS, 2018d). 

Podatki, ki kažejo na to, da mladi iz občine Sevnica že med šolanjem na sekundarni ravni dnevno 

odhajajo oz. se šolajo na institucijah s sedežem v drugih občinah, so zelo povedni, izražajo namreč 

mobilni vsakdan oz. tednik sevniške šolajoče se mladine. 

Naslednja raven je terciarno izobraževanje, v katero je bilo v študijskem letu 2017/2018 

vključenih 637 občanov Sevnice, od tega 578 mladih. V spodnji tabeli so navedeni podatki po 

posamezni vrsti izobraževanja; največ mladih je vpisanih na prvostopenjski študijski program, in 

sicer 182 v visokošolsko strokovni in 164 v visokošolsko univerzitetni (SURS, 2018i; podatki, 

pridobljeni z dodatnim povpraševanjem SURS 4. 7. 2018). 

Vrsta izobraževanja Število vpisanih občanov Sevnice Število vpisanih  
mladih občanov 
Sevnice9 

Višje strokovno 109 94 

Visokošolsko 
strokovno (1. bolonjska 
stopnja) 

188 168 

Visokošolsko 
univerzitetno (1. 
bolonjska stopnja) 

177 172 

Magistrsko (2. 
bolonjska stopnja) – 
enovito magistrsko 

32 31 

Magistrsko (2. 
bolonjska stopnja) – po 

117 108 

                                                           
9 Podatki o številu vpisanih mladih občanov Sevnice v študijskem letu 2017/2018 so bili pridobljeni 4. 7. 
2018 z dodatnim povpraševanjem, naslovljenim na SURS. 
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končani 1. bolonjski 
stopnji 

Doktorsko (3. 
bolonjska stopnja) 

14 6 

Skupaj 637 578 
Tabela 10: Število vpisanih občanov in mladih občanov Sevnice v terciarno izobraževanje v študijskem letu 2017/2018 
po posamezni vrsti izobraževanja (SURS, 2018i; podatki, pridobljeni z dodatnim povpraševanjem SURS 4. 7. 2018) 

Po zadnjih podatkih (ti so za leto 2017) je bilo v občini Sevnica 106 mladih diplomantov, ki so 

zaključili študij na različnih ravneh izobraževanja. Med diplomanti prevladuje število tistih, ki so 

zaključili visokošolsko univerzitetno 1. bolonjsko stopnjo (39), za njimi so diplomanti, ki so 

zaključili visokošolsko strokovno 1. bolonjsko stopnjo (27) (SURS, 2018e; podatki, pridobljeni z 

dodatnim povpraševanjem SURS 4. 7. 2018). 

Vrsta 
izobraževanj
a 

Število vseh 
diplomantov v 
občini Sevnica v 
letu 2017 

Število vseh 
mladih 
diplomanto
v občini 
Sevnica v 
letu 201710 

Število diplomantov na 1000 
prebivalcev občine Sevnica v 
letu 2017 

Število 
mladih 
diplomanto
v na 1000 
prebivalcev 
občine 
Sevnica v 
letu 201711 

Višje 
strokovno 

22 16 1,26 0,92 

Visokošolsko 
strokovno 
(1. bolonjska 
stopnja) 

28 27 1,60 1,55 

Visokošolsko 
univerzitetn
o (1. 
bolonjska 
stopnja) 

41 39 2,35 2,24 

Magistrsko 
(2. bolonjska 
stopnja) – 
enovito 
magistrsko 

2 

3
6

 

2
4

 

0,11 

2
,0

6
 

1
,3

8
 Magistrsko 

(2. bolonjska 
stopnja) – po 
končani 1. 
bolonjski 
stopnji 

31 1,78 

Doktorsko 
(3. bolonjska 
stopnja) 

3 0,17 

Skupaj 127 106 7,28 6,08 

                                                           
10 Podatki o številu vseh mladih diplomantov v občini Sevnica v letu 2017 so bili pridobljeni 4. 7. 2018 z 
dodatnim povpraševanjem, naslovljenim na SURS. 
11 Podatki o številu vseh mladih diplomantk in diplomantov na 1000 prebivalcev občine Sevnica v letu 2017 
so bili pridobljeni 4. 7. 2018 z dodatnim povpraševanjem, naslovljenim na SURS. 
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Tabela 11: Število vseh diplomantov in mladih diplomantov občine Sevnice (na 1000 prebivalcev) v letu 2017 po 
posamezni vrsti izobraževanja (SURS, 2018e); podatki, pridobljeni z dodatnim povpraševanjem SURS 4. 7. 2018) 

Ukrepi Občine Sevnica: štipendiranje, možnost opravljanja prakse in sofinanciranje 

neformalnega izobraževanja 

Med ukrepe Občine Sevnica, ki mladim izboljšujejo izobraževalne priložnosti, prištevamo možnost 

pridobitve štipendije, opravljanja prakse v službah občinske uprave in drugih javnih institucijah 

v občinskem upravljanju ter tudi sofinanciranje neformalnega izobraževanja.12 

Lokalna skupnost razpisuje štipendije za mlade, in sicer v sklopu posavske štipendijske sheme 

(PSŠ), kmetijske štipendije (KŠ) in deficitarne štipendije (DŠ), kar je povzeto v navedeni tabeli. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Število 
štipendij 

PŠS – 26 
oseb (9 
podjetij) 
 
KŠ – 8 
oseb 

PŠS – 29 
oseb (10 
podjetij) 
 
KŠ – ni 
bilo 
razpisa 

PŠS – 30 
oseb (13 
podjetij) 
 
KŠ – 8 
oseb 

PŠS – 23 
oseb (10 
podjetij) 
 
KŠ – 6 
oseb 

PŠS – 10 
oseb (5 
podjetij) 
 
KŠ – 9 
oseb 

PŠS – 4 
osebe  
 
 
KŠ – 6 
oseb 

PŠS – 3 
osebe 
 
 
KŠ – 7 
oseb 
 
 
DŠ – 10 
oseb 

PŠS – 3 
osebe 
 
 
KŠ – 4 
osebe 
 
 
DŠ – 9 
oseb 

Višina 
sredstev 

41.693 
EUR 

36.934 
EUR 

40.814 
EUR 

36.000 
EUR 
 

29.579 
EUR 

19.433 
EUR 

35.706 
EUR 

30.553 
EUR 

Tabela 12: Število štipendij in višina namenjenih sredstev po posameznih letih 2010–2017 (podatki, pridobljeni od 
Občine Sevnica 7. 6. 2018) 

Posavska štipendijska shema (PŠS) je operacija, ki se v regiji Posavje v sodelovanju z občinami 

Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Radeče in Sevnica ter podjetji s sedežem ali poslovno enoto 

v omenjenih občinah izvaja od leta 2002. V tem času se je nadgrajevala, razvijala in prerasla v 

vseslovensko operacijo, saj se izvaja v vseh 12 statističnih regijah na območju celotne Slovenije 

pod imenom Regijska štipendijska shema. Štipendijska shema je namenjena sofinanciranju 

kadrovskih štipendij delodajalcem za dijake in študente, ki jih za opravljanje svoje dejavnosti 

potrebujejo in po teh poklicih izkažejo potrebo po kadrovskem štipendiranju, jih v času 

izobraževanja vključujejo v delovni proces in po zaključku šolanja zaposlijo. Ta shema je bila 

zaključena v letu 2015. Z letom 2016 pa v sklopu posavske štipendijske sheme občine financirajo 

nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini. 

V letu 2010 je zanimanje za štipendiranje dijakov in študentov izrazilo 5 sevniških podjetij (Stilles, 

Inkos, Armat, Kmečka zadruga Sevnica in Siliko) in podalo prijavo za 24 štipendij. Od tega je 

navedenih 5 podjetij dobilo 12 štipendistov. Štipendijo skupaj s štipendisti preteklih let je 

prejemalo 26 dijakov in študentov, od tega sta imela 2 študenta štipendijo za tujino s področja 

kulture, skupno pa je bilo vključenih 9 sevniških podjetij. Višina namenjenih sredstev v tem letu 

je bila 25.374,00 EUR. 

V letu 2011 je bilo v shemo štipendiranja vključenih 29 dijakov in študentov, od tega 2 s področja 

kulture v tujini in 10 podjetij (Siliko, Les-kro, Stilles, Preis Sevnica, Hribšek Srečko, s. p., Kmečka 

                                                           
12 Podatki in informacije v razdelku so bili pridobljeni od Občine Sevnica 7. 6. 2018. 
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zadruga Sevnica, Armat, Inkos, Doga, NIO). Višina namenjenih sredstev v tem letu je bila 26.053,98 

EUR. 

V letu 2012 oz. v šolskem letu 2012/2013 je bilo vključenih v shemo štipendiranja 30 dijakov in 

študentov, od tega 2 s področja kulture v tujini, ter naslednja podjetja – Siliko, Inkos, Doga, Armat, 

Kmečka zadruga Sevnica, Preis Sevnica, Stilles, Horizont Hribšek Srečko, s. p., LES-KRO Sevnica, 

Avtomehanika Milan Jager, s. p., Energetika Bojan Rugelj, s. p., Mehanična popravila Stegenšek 

Alojz, s. p., Inštalacije Udovč Milan, s. p. Višina namenjenih sredstev v tem letu je bila 36.053,75 

EUR. 

V letu 2013 oz. v šolskem letu 2013/2014 je bilo vključenih v shemo štipendiranja 23 dijakov in 

študentov, od tega 2 s področja kulture v tujini, ter 10 podjetij (Armat, Kmečka zadruga Sevnica, 

Siliko, Inkos, Avtomehanika Milan Jager, s. p., Energetika Bojan Rugelj, s. p., Stegenšek Alojz, s. p., 

Instalacije Milan Udovč, s. p., Preis Sevnica in Stilles). Višina namenjenih sredstev v tem letu je bila 

36.000,00 EUR. 

V letu 2014 oz. v šolskem letu 2014/2015 je bilo 9 štipendistov, ki jih štipendirajo podjetja Armat, 

Energetika Bojan Rugelj, Mehanična popravila Stegenšek Alojz, Kmečka zadruga Sevnica, 

Instalacije Udovč Milan, in 1 štipendist s področja kulture, ki se izobražuje v tujini. Za to je bilo 

namenjenih 16.640,64 EUR sredstev. 

V letu 2015 se je porabljeni znesek 5.681,88 EUR nanašal na zaključitev štipendiranja (9 

štipendistov) v šolskem letu 2014/2015 po prejšnjih pravilih sofinanciranja kadrovskih štipendij, 

kjer je soudeležba sofinanciranja zainteresiranih podjetij (30 odstotkov) Javnega sklada RS za 

razvoj kadrov (50 odstotkov) in občine (20 odstotkov). 

V letu 2016 oz. v šolskem letu 2016/2017 so bili izbrani 3 kandidati, ki se izobražujejo v smeri 

saksofona in flavte, njihova mesečna štipendija pa znaša 237,22 EUR, letna pa 2.846,64 EUR, 

skupno za vse štipendiste na letni ravni znašajo štipendije 8.539,92 EUR. Za vse skupaj je bilo 

namenjenih 19.926,48 EUR sredstev. 

V letu 2017 oz. v šolskem letu 2017/2018 so bili izbrani 3 kandidati, ki se izobražujejo v tujini za 

smeri saksofona in flavte. Mesečna štipendija na posameznika znaša 241,48 EUR, letna štipendija 

pa 2.897,76 EUR. Za vse skupaj je bilo namenjenih 8.693,28 EUR sredstev. 

Kmetijske štipendije so namenjene spodbujanju uvajanja novega znanja in novih tehnologij 

kmetijske proizvodnje in podporo mladim prevzemnikom kmetij. Finančna pomoč je namenjena 

izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih strok iz občine Sevnica, ki bodo po končanem 

šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki kmetij.  

V letu 2010 je bilo v sklopu tega namenjenih 16.319,00 EUR sredstev, s čimer se je štipendiralo 8 

štipendistov, ki jim je bila odobrena štipendija za šolsko leto 2010/2011.  

V letu 2011 razpis za šolsko leto 2011/2012 ni bil objavljen na podlagi Sklepa o začasnem 

zadržanju izvrševanja proračuna Občine Sevnica za leto 2011, z dne 26. 8. 2011 pa so se ustavili 

nadaljnji postopki in objava izvedbe razpisa. Izplačana sredstva v vrednosti 10.800,00 EUR se 

nanašajo na štipendije za šolsko leto 2010/2011.  
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V letu 2012 se je na razpis prijavilo 8 oseb, ki jim je bila odobrena štipendija za šolsko leto 

2012/2013 v vrednosti 2.040,00 EUR, ki se izplačuje 12 mesecev (170 EUR mesečno). Namenjenih 

sredstev je bilo 4.760,00 EUR. 

V letu 2013 oz. v šolskem letu 2013/2014 se je prijavilo 6 oseb, ki jim je bila odobrena štipendija 

v vrednosti 2.040,00 EUR. Višina namenjenih sredstev je bila 14.960,00 EUR. 

V letu 2014 oz. za šolsko leto 2014/2015 je bilo namenjenih 12.938,82 EUR. Odobrenih je bilo 9 

vlog (4 dijakom in 5 študentom), pri čemer je bila višina štipendije 132,22 EUR mesečno, skupno 

za vse štipendiste pa je bilo namenjenih 14.280,00 EUR.  

V letu 2015 oz. za šolsko leto 2015/2016 je bilo namenjenih 13.750,94 EUR. Odobrenih je bilo 6 

vlog (3 dijakom in 3 študentom) v mesečnem znesku 170,00 EUR, kar letno znese 2.040,00 EUR 

za posameznega dijaka oz. študenta.  

V letu 2016 oz. za šolsko leto 2016/2017 je bilo namenjenih 12.580,00 EUR. Odobrenih je bilo 7 

vlog (2 dijakoma in 5 študentom) v skupni vrednosti 14.280,00 EUR.  

V letu 2017 oz. za šolsko leto 2017/2018 je bilo namenjenih 12.580,00 EUR. Odobrene so bile 4 

vloge (1 dijaku in 3 študentom). Vsi prijavitelji prejemajo štipendijo v mesečnem znesku 170,00 

EUR, kar letno znaša 2.040,00 EUR za posameznega študenta oziroma dijaka. Skupna vrednost 

dodeljenih sredstev po razpisu v letu 2017 je 8.160,00 EUR. 

Občina je prvi razpis za podeljevanje štipendij za deficitarne poklice v občini Sevnica izvedla v 

septembru 2016, in sicer za 10 štipendij za srednje poklicne ali srednje strokovne izobraževalne 

smeri. Občinske štipendije za deficitarne poklice so podeljene z namenom zagotavljanja 

ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanja vpisa na vrste in 

področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost, ter tista 

področja izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja. Prejemniki občinske štipendije po 

pravilniku ne morejo biti hkrati prejemniki državne štipendije, namenjene za podporo 

deficitarnim poklicem.  

V letu 2016 oz. za šolsko leto 2016/2017 je bilo namenjenih 3.200,00 EUR. Odobreno izplačilo 

štipendij je bilo 10 prijaviteljem, ki so se vpisali v programe: elektrikar, lesarski tehnik, gastronom 

– hotelir (kuhar), strojni tehnik, avtokaroserist, mizar in oblikovalec kovin – orodjar.  

V letu 2017 oz. za šolsko leto 2017/2018 je bilo namenjenih 9.280,00 EUR. Sredstva so bila 

dodeljena 9 prijaviteljem, ki so vpisani v programe: gastronom – hotelir, strojni tehnik, 

avtokaroserist, slaščičar in mizar. 

Lokalna skupnost zagotavlja tudi možnost opravljanja študijske prakse v službah občinske uprave 

in drugih javnih institucijah v občinskem upravljanju. 

 2013 2014 2015 2016 
Število 
mladih 
na 
praksi 

48 57 58 53 

Tabela 13: Število mladih na praksi v službah občinske uprave in drugih javnih institucijah v občinskem upravljanju po 
posameznih letih 2013–2016 (podatki, pridobljeni od Občine Sevnica 7. 6. 2018) 
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Glede neformalnega izobraževanja je treba dopisati, da Občina Sevnica zagotavlja brezplačno 

uporabo prostorov, računalnikov in interneta za mlade prek financiranja Mladinskega centra 

Sevnica. Ravno tako podpira neformalno izobraževanje v občini prek javnega razpisa, ki je 

namenjen sofinanciranju mladinskih programov in projektov (za več o tem gl. razdelek 

Organiziranje in informiranje). Sofinancira pa tudi programe in projekte (formalnih ali 

neformalnih) usposabljanj za mlade, tako je denimo v letu 2017 namenila 8.540 EUR za 

Podjetniški krožek, ki vključuje okoli 120 otrok, s čimer se ti že zgodaj uvajajo v podjetništvo. 

Rezultati ankete: formalno in neformalno izobraževanje mladih v občini Sevnica 

Prikazana je do zdaj dosežena izobrazba v vzorcu tistih, ki so na to vprašanje odgovorili, in sicer 

respondentovo (N = 181), materino (N = 180) in očetovo (N = 172) doseženo izobrazbo. Pri vseh 

treh izstopa dokončana srednješolska izobrazba, ki jo ima doseženo nekoliko več respondentovih 

očetov (63,8 odstotka) kot mater (57  odstotkov), k čemur moramo dodati, da pri dokončani 

terciarni izobrazbi prevladujejo matere (34,2  odstotka) in manj očetje (20,8  odstotka), medtem 

ko ima že zdaj 34,2  odstotka  respondentov pridobljeno izobrazbo na terciarni ravni. 

 

Grafikon 3: Najvišja dosežena izobrazba respodenta, respondentove matere in očeta 

Pri pogledu in razumevanju grafikona moramo biti pozorni na to, da bo še posebno respondentova 

izobrazba v prihodnosti po pričakovanju še višja, saj so mnogi izmed teh vpisani v šolski/študijski 

program za pridobitev izobrazbe (v uteženem vzorcu je kar 54,6  odstotka  vpisanih v sekundarno 

oz. terciarno izobraževanje). 

Na vprašanje, ali sploh in kolikšen vpliv so imeli dejavnik možnosti šolanja v lokalnem okolju in 

pa večje možnosti za zaposlitev v lokalnem okolju, ki je predmet zanimanja v neki občini, 

odgovarjamo s prikazom deleža odgovorov v vzorcu (N = 186) v obliki grafikona.13 Kot je razvidno, 

ima lastna želja še vedno močan vpliv na izbiro izobraževalne poti, in sicer 89,6 odstotka 

respondentov navaja, da je to zelo vplivalo ali vplivalo na njihov izbor izobraževalne poti. Temu 

sledi dejavnik večje možnosti za zaposlitev na splošno (56,6 odstotka) in večje možnosti za 

                                                           
13 Postavljenemu vprašanju v anketi Koliko (je) posamezen dejavnik vpliva(l) na tvoj izbor izobraževalne 
poti so sledili nanizani posamezni odgovori, v sklopu katerih se je respondent vsakič lahko opredelil na 5-
stopenjski lestvici vplivanja, in sicer s »sploh ne vpliva«, »ne vpliva«, »niti ne vpliva niti vpliva«, »vpliva« in 
»zelo vpliva«. 
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zaposlitev v lokalnem okolju (36,1 odstotka). Možnost šolanja v lokalnem okolju (26,6  odstotka) 

in možnost štipendiranja (26,1  odstotka) pa imata manjši vpliv in želja staršev še manjši (20,3 

odstotka). 

 

Grafikon 4: Ocenjeni vpliv posameznega dejavnika na izbor lastne izobraževalne poti 

Ne glede na to, da možnost štipendiranja ne vpliva bistveno na posameznikov izbor izobraževalne 

poti, pa kljub temu ne moremo trditi, da mladi ne poznajo možnosti štipendiranja.14 V celotnem 

vzorcu (N = 186) je takih, ki ne poznajo možnosti štipendiranja, namreč le 24 odstotkov. 

 

Grafikon 5: Poznavanje možnosti štipendiranja, ki jih ponujajo delodajalci/občina/regija/država. 

Tisti mladi, ki poznajo možnosti štipendiranja, so najpogosteje prosto navedli naslednje možnosti: 

»državna štipendija«, »kadrovska štipendija«, »Zoisova štipendija«, »občinska štipendija« in 

                                                           
14 Na vprašanje v anketi Ali poznaš možnosti štipendiranja, ki jih ponujajo delodajalci/občina/regija/država 
so se respondenti lahko opredelili z odgovori: »sploh ne«, »malo«, »do neke mere« in »zelo«. 
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»deficitarna štipendija«. Med sicer manj pogosto navedenimi najdemo tudi štipendije za študij v 

tujini.  

Poleg formalnega izobraževanja obstaja še neformalno izobraževanje, ki prvo dopolnjuje in ki 

načrtovalcem dopušča več svobode pri organiziranju aktivnosti, ki so bolj prilagojene potrebam 

mladih. Zanimivo vprašanje, ki si ga v sklopu tega lahko postavimo, je ne le to, ali in kako pogosto 

se mladi izobražujejo v neki občini, ampak tudi to, kako pogosto se ravno s tem namenom 

zadržujejo v drugih občinah. 

 

Grafikon 6: Pogostost udeležbe v neformalnem izobraževanju v občini Sevnica in v drugi občini 

Rezultati kažejo, da se 70  odstotkov mladih nikoli neformalno ne izobražuje v občini Sevnica (N 

= 183) in da se 53,7 odstotka mladih nikoli neformalno ne izobražuje v kateri drugi občini (N = 

180). Čeprav lahko sklenemo, da se večina mladih ne izobražuje neformalno, pa kljub temu obstaja 

razlika med udeležbo v tovrstnem izobraževanju v občini Sevnica in zunaj nje. Mladi se namreč 

pogosteje neformalno izobražujejo v drugih občinah. Ali drugače: 23,3  odstotka mladih v vzorcu 

se redno ali pogosto izobražuje v drugi občini, medtem ko le 9,6 odstotka mladih to isto počne v 

občini Sevnica. 

Mlade smo vprašali tudi, kako so zadovoljni s ponudbo neformalnega izobraževanja v občini 

Sevnica. Glede na visoko število neodgovorov, to je 89, bi lahko razbrali, da se ti pri vprašanju niso 

opredelili, ker so o tem premalo informirani. Vendar pa kaže vzorec tistih, ki so se opredelili (N = 

97), da predvsem (34,9  odstotka) niso zadovoljni s tovrstno ponudbo. 
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Grafikon 7: Zadovoljstvo s ponudbo neformalnega izobraževanja v občini Sevnica 

Ne glede na izraženo zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo s ponudbo neformalnega izobraževanja v 

občini nas je zanimalo tudi, ali se mladim sploh zdi pomembno, da obstaja bogata ponudba 

neformalnega izobraževanja, torej, kako sami dojemajo neformalno izobraževanje. Iz odgovorov 

vzorca (N = 185) je očitno, da mladi razumejo neformalno izobraževanje kot pomembno, in sicer 

se jih je 20,3  odstotka opredelilo za odgovor zelo pomembno in največ, 53,9  odstotka, za 

pomembno. 

 

Grafikon 8: Stališče o pomembnosti pestre ponudbe neformalnega izobraževanja v občini 

Ker so mladi zaznali pomembnost neformalnega izobraževanja, je povsem na mestu tudi 

vprašanje, kakšno ponudbo si mladi v sklopu tega sploh želijo. Zato je prikazan grafikon z deleži 
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izbranih odgovorov na vprašanje, ki sprašuje po specifičnih oblikah te ponudbe, in nato tudi 

vsebinsko, katere vsebine si mladi posamezniki v sklopu teh oblik želijo.15 

 

Grafikon 9: Želena ponudba oblik neformalnega izobraževanja v sklopu organizacij v občini Sevnica 

Največ mladih, to je 68,9 odstotka, je navedlo, da si želi tečajev, nato 58,4 odstotka predavanj in 

51,9  odstotka mladih delavnic. Nekoliko manj, to je 37,7 odstotka, si želi seminarjev, in še manj, 

16,3  odstotka, druga organizirana izobraževanja.  

Vsebine, ki so mladim blizu, so zelo raznovrstne in pestre. Zato prilagamo nabor želenih vsebin po 

posameznih oblikah neformalnega izobraževanja, ki smo jih – če so se ponavljale – združili in 

umestili višje na posamezni seznam. 

Tečaji 
Učenje tujih jezikov na različnih stopnjah (npr. francoščina, japonščina, nemščina, ruščina, 
angleščina). 
Računalniški jeziki, programiranje. 
Fotografski tečaj, oblikovanje videov, dizajn. 
Jeziki in tehnika. 
Znakovni jezik. 
Tečaj joge, meditacije. 
Zdrava prehrana. 
Izdelovanje naravne kozmetike, izdelovanje keramike in druge oblike kreativnih tečajev. 
Ročne spretnosti (npr. pletenje, kvačkanje, šivanje). 
Obnavljanje prve pomoči. Nujna stanja in pomoč na terenu. Temeljni postopki oživljanja. 
Vrtnarjenje, peka, kuhanje. 
Kaligrafski tečaj. 
Programi modeliranja, strojnega pisanja. 
Tečaj masaže, terapij. 
Osebnostni, plesni tečaj (prijazen študentskemu žepu). 
Vodenje skupin, delo na projektih. 
Spretnosti mehkih veščin, podjetništvo. 

                                                           
15 Poleg navedenih odgovorov na anketno vprašanje Kakšno ponudbo neformalnega izobraževanja in 
kakšnih vsebin si v sklopu organizacij v občini Sevnica želiš je v anketi obstajal tudi prostor za poljubno 
navedbo želenih vsebin, ki si jih respondenti želijo v sklopu ponudbe neformalnega izobraževanja. 
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Preživetje. 
Uporabna znanja. 
Gasilski tečaji. 
Individualni tečaji na želenem področju, kjer je lahko posameznik glede na svoje sposobnosti 
uspešen. 
 

Predavanja 
Vsebina predavanj ni toliko pomembna, kot je to, da je predavatelj ustrezno izobražen in 
strokoven (sociologija, psihologija, antropologija, biologija, zgodovina, politika, kultura, 
filozofija, ekonomija, filmi in umetnost, turizem). 
Zunajšolska predavanja, ki se posvečajo ne le temam, ki zanimajo starejše, ampak tudi mlajše. 
Zdrav življenjski slog, gibanje, telesna aktivnost, šport, zdravo prehranjevanje. 
Osebnostna rast, samopodoba. 
Zdravstvene vsebine, samozdravljenje, sproščanje. 
Družbeno kritične teme. 
Iskanje zaposlitev in ustvarjanje boljših možnosti za zaposlitev, vstop na trg dela, karierne 
usmeritve, o vizijah za prihodnost zaposlovanja znotraj občine in spodbujanju zaposlovanja 
kadrov, ki niso toliko zaposljivi, a vendarle nujni za ta prostor. 
Podjetništvo, podjetništvo za kulturnike, za mlade podjetnike (npr. določene prednosti, kako se 
registrirati kot pravna oseba na začetku kariere). 
Marketing. 
Denar, finance, razporejanja prihodkov, praktične in življenjske vsebine, služenje denarja prek 
inflacije – trading. 
Davki in stanovanja. 
Ločevanje odpadkov, onesnaževanje. 
Možnosti razpisov. 
Komunikacija, mediji. 
Računalništvo. 
Prostorske tematike, okoljevarstvo, rastline. 
Delo z otroki, mladostniki. 
 

Delavnice 
Glasbene, umetniške, filmske, igralske, na splošno kreativne in čim bolj raznovrstne, da lahko 
vsakdo poskusi različne stvari in se morda v kateri vsebini najde ter potem nadaljuje v tem tudi 
profesionalno. 
Art delavnice za otroke (fotografija, dizajn, arhitektura, tuji jeziki). 
Informatika, programiranje. 
Izdelovanje domače kozmetike. 
Izobraževanje o duševnih motnjah. 
Jane’s walk, spodbujanje k pomembnosti ohranjanja skupnosti in njene zgodovine ter 
spoštovanja do naravnega in urbanega okolja. Delavnice na temo krajinske arhitekture: kako 
ohranjati skupnost in jo povezati ter spoznavanje pomembnosti pri urejanju in vnašanju 
elementov v prostor. 
Kaj v smislu zdravega načina življenja, odgovornega državljanstva, skrb za okolje. 
Knjižni klubi. 
Kreativnost (DIY), glasba. 
Marketinške delavnice. 
Sodobne tehnologije. 
NLP. 
O praktičnih znanjih. 
O samopomoči. 
Osebnostna rast, motivacija. 
Podjetniške vsebine, zakoni s svojega področja. 
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Praktično znanje za lažjo zaposlitev. 
Računalniške delavnice. 
Retorike, samopredstavitve. 
Ročne spretnosti, prva pomoč. 
Šivanja. 
Teorija in primeri iz prakse. 
Delavnice, kjer lahko rokujemo z določenimi materiali. 
Strategije za delo z osebami s posebnimi potrebami. 
Video produkcija. 
Vrtičkanje, kuharske delavnice. 
 

Seminarji 
Ekonomski sistem, zagon mikro podjetij. 
Kako odpreti podjetje. 
Seminarji, ki bi jih vodili podjetniki, ki jim je z njihovo idejo uspelo. Za krepitev uspešnosti pri 
iskanju službe. 
Mentalno in fizično zdravje. 
Raziskovanje (družboslovje). 
Erasmus+ možnosti. 
Več zunajšolskih predavanj/seminarjev, ki bi bili namenjeni širši javnosti oziroma tistim, ki se 
jih želijo udeležiti. Teme bi lahko bile od zaposlitve, do nadaljnjega šolanja. Še posebej pa 
seminarji, ki bi se osredotočili na trenutno dogajanje po svetu in bi ga razložili ljudem, ki o tem 
ne vedo veliko. 
Družbeno kritične teme. 
Delo z otroki iz socialno ogroženih okolij. 
O državljanski vzgoji, politiki in podobnih tematik, kjer bi bilo treba angažirati mlade. 
O komunikaciji. 
Pisanje življenjepisov. 
Podjetništvo. 
Psihološki seminarji. 
Računalništvo. 
Šport, prehrana. 
 

Drugo organizirano izobraževanje 
Javni pogovori na določene teme glede sprememb na področju občine. 
Kakovostni koncerti so na neki način neformalna izobrazba. 
Kombinacija predavanja in delavnic. 
Mednarodni projekti (kot v Krškem). 
Preizkusi v neki aktivnosti. 
Splošno s področja športa. 
Več interesnih. 
Partiji. 
Vsebin neformalnega izobraževanja v občini je dovolj, društva, zavodi … se trudijo ponujati 
zanimivo vsebino. 

Tabela 14: Seznam želenih vsebin neformalnega izobraževanja v sklopu organizacij v občini Sevnica 

Predlogi za izboljšanje: reorganizacija neformalnega izobraževanja 

Med predloge za izboljšanje izobraževanja v občini Sevnica poleg navedenega seznama vsebin, ki 

bi mlade v prihodnje utegnile privabiti in bi ga bilo zato mogoče produktivno uporabiti pri 

načrtovanju mladinske dejavnosti organizacij, dodajamo še druge, ki so bili zapisani v Katalog 

želja mladih oz. za mlade. V katalogu je bilo pohvaljeno urejanje področja izobraževanja v občini, 

še vedno pa je veliko tega, kar bi bilo mogoče še precej izboljšati. 
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Najprej je zanimivo, da manko srednjih šol v občini, ki pravzaprav spodbuja migracije mladih, 

sploh ni bil problematiziran. Kot poseben problem je bil izpostavljen obstoj nekakovostnih 

študijskih praks v javnih zavodih, ki ne izpolnjujejo svojega namena, ampak so uporabljeni kot 

nadomestek za opravljanje t. i. odvečnih del. Če bi študijske prakse ustrezale svojemu namenu, bi 

lokalno okolje že med izobraževanjem delovalo spodbudno na mladega posameznika, da se, ko ta 

doseže želeno stopnjo izobrazbe, vrne domov, s čimer bi si lokalno okolje lahko zagotovilo 

kvalificirani kader. Predlagana je bila tudi sprememba v štipendiranju, in sicer v smer 

vzpostavitve občinskih štipendij za posameznike, ki so bolj aktivni v skupnosti oz. v sklopu tega 

dosegajo posebne (športne, umetniške, glasbene) uspehe. 

Večina pobud, ki so prispele, so bile vezane predvsem na način organiziranja in izvajanja 

neformalnega izobraževanja. Med sodobnejše načine neformalnega izobraževanja pobudniki 

umeščajo aktivnosti izobraževanja na prostem oz. v naravi, poudarek je večji na raznovrstnosti in 

bogatosti ponudbe, ki najde ustrezne kanale obveščanja mladih, in ne nazadnje tudi umeščanje 

sodobnih tehnologij v izobraževalni proces (razvijanje inventivnih sposobnosti, tehnoloških 

inovacij, vzpostavitev šol programiranja, spodbujanje inovativnosti tudi v formalnih 

izobraževalnih zavodih kot npr. v Srednji šoli Sevnica). Poseben poudarek je na obvezni 

strokovnosti izvajalca izobraževanja, kar bi lahko potencialno umestili med kriterije za pridobitev 

sredstev v sklopu razpisov za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, in na manku 

prostorov, ki bi lahko omogočili kakovostno izvedbo izobraževanj. Vse našteto bi glede na naravo 

neformalnega izobraževanja, ki omogoča veliko večjo prilagodljivost, lahko bilo predmet 

posodobitve v prihodnjem strateškem načrtovanju urejanja neformalnega izobraževanja v občini 

Sevnica. 

Ključne ugotovitve 

o Skoraj polovica sevniške mladine (15–29 let) je vključena v sekundarno ali terciarno 

izobraževanje. 

o Podatki o tem, da sevniški mladostniki že v času šolanja na sekundarni ravni odhajajo v 

druge občine, kažejo na njihov mobilni vsakdan oz. tednik; največ se jih šola v Novem 

mestu in Celju. Manko srednjih šol v občini, ki pravzaprav spodbuja migracije mladih, se 

ne problematizira. 

o Občina Sevnica razpisuje štipendije za mlade, in sicer v sklopu posavske štipendijske 

sheme za nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini, 

kmetijske štipendije in deficitarne štipendije. Mladi precej dobro poznajo možnosti 

štipendiranja. 

o V občini je zagotovljena tudi možnost opravljanja študijske prakse v službah občinske 

uprave in drugih javnih institucij. Vzpostavljena možnost pa po prepričanju mladih 

avtomatsko ne pomeni že priložnosti za vključenost v kakovostno prakso. 

o Podpora k izvedbi neformalnega izobraževanja se uresničuje prek financiranja 

Mladinskega centra Sevnica, ki zagotavlja brezplačno uporabo prostorov, računalnikov ter 

interneta, in prek vsakoletne objave javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih 

programov in projektov. Ne glede na navedeno kar 70 odstotkov mladih ni nikoli 

vključenih v neformalno izobraževanje v občini, še več, ti ravno s tem namenom nekoliko 

pogosteje zahajajo v druge občine. 

o Najbolj želene oblike izvedb neformalnega izobraževanja so tečaji (69  odstotkov), 

predavanja (58  odstotkov) in delavnice (52 odstotkov). 
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o Večina pobud za spremembo sedanje prakse neformalnega izobraževanja v občini je 

vezana na prihodnji večji poudarek na strokovnosti izvajalcev in inovativnejših pristopih.   
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Zaposlovanje in podjetništvo 
Za osamosvajanje mlade osebe je pomembno predvsem ustvariti razmere, ki so spodbudne za 

pridobivanje (prvih) delovnih izkušenj v sklopu lokalnega okolja (še posebej nanašajoč se na 

prehod z izobraževalnega sistema na trg delovne sile). Pri tem so najpomembnejši tisti ukrepi, ki 

pripomorejo h krepitvi obstoja kakovostnih zaposlitev mladih in ne nadaljujejo prakse 

soustvarjanja prekarnih zaposlitev (Mužica, Harej in Nusdorfer, 2016: 44), saj so ravno te 

zaposlitve tiste, ki puščajo mlade v negotovosti, ta pa po zadnjih študijah mladine (Klanjšek in 

Lavrič, 2011: 126–134) pušča številne negativne posledice za posameznika in družbo. Zaradi 

navedenega zahteva politika zaposlovanja specifične strategije za spopadanje s položajem mladih 

na trgu delovne sile (Bakovnik, 2012: 88–89). 

Poseben pomen pri upravljanju prehoda mladih z izobraževanja v zaposlitev imajo ravno lokalne 

skupnosti, saj so te bliže realnim potrebam po delavcih v lokalnem okolju. S tem je mogoče tudi 

uspešno zadržati mlade v lokalnem okolju, če to okolje seveda pozna potrebe in jih ustrezno 

usklajuje. To pa lahko na višji ravni pospeši lokalni razvoj in obogati lokalno skupnost s 

kreativnimi in inovativnimi posamezniki. Posebej pomembno pa je, da se z namenjanjem skrbi za 

usklajevanje zmanjša tveganje brezposelnosti – mladim se ustvari priložnost za razvoj (prav tam: 

96–97). 

Spodbujanje delovne aktivnosti dolgotrajno brezposelnih mladih (npr. z javnimi deli) ter 

omogočanje opravljanje pripravništva v službah občinske uprave in drugih javnih institucijah v 

občinskem upravljanju sta najpogostejša ukrepa za zaposlovanje mladih (Mužica, Harej in 

Nusdorfer, 2016: 44–45). Okoli 30 odstotkov občin ima zato tudi vzpostavljen podjetniški 

inkubator (prav tam: 45), kar je obenem ukrep, ki spodbuja podjetništvo. Ustrezna ureditev 

področja je torej vezana tudi na sprejetje ukrepov, ki mlade motivirajo za vstop v podjetništvo in 

jim v nadaljevanju pomagajo pri ohranitvi vzpostavljene dejavnosti. Da je poudarek na 

podjetništvu posebnega pomena, ne nazadnje priča tudi zadnja Strategija EU za mlade (Evropska 

komisija, 2009: 6–7), ki v sklopu podjetništva umešča kreativnost in inovativnost v izpostavljeno 

področje ukrepanja. V sklopu tega se podjetniško izobraževanje razume kot spodbuda 

gospodarski rasti in odpiranju novih delovnih mest. 

Statistični podatki: delovna aktivnost in brezposelnost 

V letu 2017 je bilo delovno aktivnih 1232 mladih (SURS, 2018c), v letu 2016 pa 1178, brezposelnih 

po zadnjih podatkih, ki so za december 2016, 175 (SURS, 2018a).16 Izračun, ki vključuje še podatke 

o številu vseh mladih (2727), kaže, da je bilo leta 2016 v občini Sevnica 43,12 odstotka vseh mladih 

delovno aktivnih in 6,42 odstotka brezposelnih. 

Glede na to, da je v občini Sevnica 7484 delovnih prebivalcev, lahko, ker poznamo število delovno 

aktivnih mladih, iz tega izpeljemo, da je 16,5  odstotka delovnega prebivalstva v občini Sevnica 

mladih (SURS, 2018c). To pa je manj v primerjavi s preteklimi leti; tako je na primer še leta 2010 

bilo 19,1  odstotka delovnega prebivalstva v tej občini mladega (SURS, 2018a). 

 Leto 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Število 
delovno 

1346 1274 1170 1093 1139 1120 1178 1232 

                                                           
16 Stanje na dan 31. 12. v posameznem letu 
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aktivnih 
mladih 
Število vseh 
delovno 
aktivnih 

7051 7176 6943 7007 7086 7068 7175 7484 

Delež 
delovno 
aktivnih 
mladih glede 
na celotno 
delovno 
aktivno 
prebivalstvo 
(v %) 

19,1 % 17,8 % 16,9 % 15,6 % 16,1 % 15,8 % 16,4 % 16,5 
% 

Tabela 15: Število delovno aktivnih mladih, število vseh delovno aktivnih in delež delovno aktivnih mladih glede na 
celotno delovno aktivno prebivalstvo v občini Sevnica po posameznih letih 2010–2017 (SURS, 2018a) 

Dostopni so tudi podatki o stopnji registrirane brezposelnosti (tj. odstotni delež registriranih 

brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom v občini), ki so za Sevnico na voljo za leto 201617, 

in sicer ta znaša 11,5 za vse starostne skupine skupaj, medtem ko znaša posebej za mlade 14,8 (tj. 

odstotni delež registrirano brezposelnih mladih med aktivnim mladim prebivalstvom v občini). V 

zadnjih letih je treba izpostaviti predvsem leto 2013, ko je stopnja registrirane brezposelnosti 

znašala za mlade v občini Sevnica 25,3, medtem ko je bila za isto leto splošna stopnja registrirane 

brezposelnosti 16,7 (SURS, 2018a). 

 Leto 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Število 
brezposelnih 
mladih 

246 207 233 310 269 242 175 

Število vseh 
brezposelnih 

1119 1042 1124 1106 997 916 781 

Stopnja 
registrirane 
brezposelnosti 
med mladimi18 

16,6 15,2 18,1 25,3 21,7 20,3 14,8 

Stopnja 
registrirane 
brezposelnosti 

17,3 15,3 16,6 16,7 14,2 14,0 11,5 

Tabela 16: Število brezposelnih mladih, število vseh brezposelnih, stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi, 
stopnja registrirane brezposelnosti v občini Sevnica po posameznih letih 2010–2016 (SURS, 2018a) 

Pogled z druge perspektive, to je iz strukture delovno aktivnega prebivalstva na delovnih mestih 

v občini Sevnica, kaže tudi na upad mladega delovno aktivnega prebivalstva. V letu 201719 je bilo 

teh po podatkih SURS (2018b) 823, medtem ko je bilo vsega delovno aktivnega prebivalstva 5596, 

kar po narejenem izračunu pomeni, da je bilo takrat 14,71 odstotka  delovno aktivnega 

                                                           
17 Stanje na dan 31. 12. v posameznem letu 
18 Stopnja registrirane brezposelnosti se nanaša na povprečje vseh 12 mesecev v posameznem letu. 
19 Stanje na dan 31. 12. v posameznem letu 
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prebivalstva, zaposlenega v občini (ne glede na občino stalnega prebivališča), mladega. To pa je 

manj v primerjavi z letom 2010, ko je bilo tega prebivalstva 17,34 odstotka.20 

Ukrepi Občine Sevnica: zaposlovanje mladih in nudenje podpore pri podjetništvu 

Aktivnosti in ukrepi Občine Sevnica so vezani predvsem na subvencioniranje prvih rednih 

zaposlitev, na vzpostavljeno možnost opravljanja pripravništva, na sofinanciranje nakupa 

delovnih sredstev prevzemnikov s statusom mladega kmeta in na vzpostavljen podjetniški 

inkubator.21 

Lokalna skupnost subvencionira prve redne pogodbene zaposlitve (za določen in nedoločen čas) 

za mlade. Sofinanciranje prve redne zaposlitve se z javnim razpisom izvaja od leta 2012, pred tem 

letom pa so bila sredstva namenjena odpiranju novih delovnih mest (ne le za prve iskalce 

zaposlitve) za zaposlitev brezposelnih oseb za nedoločen ali določen čas.  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Število subvencij 

prvih rednih 

pogodbenih 

zaposlitev (za 

določen in 

nedoločen čas) 

za mlade 

Ni bilo 

razpisa 

za prve 

iskalce 

zaposlit

ve 

Ni bilo 

razpisa 

za prve 

iskalce 

zaposlitv

e 

5 

mladih 

oseb 

2 

mladi 

osebi  

2 

mladi 

osebi 

1 

mlada 

oseba 

2 

mladi 

osebi 

5 

mladih 

oseb 

Višina sredstev / / 19.076 
EUR 

7.837 
EUR 

7.891 
EUR 

3.953 
EUR 

7.907 
EUR 

15.000 
EUR 

Tabela 17: Število subvencij prvih rednih pogodbenih zaposlitev in višina namenjenih sredstev po posameznih letih 
2010–2017 (podatki, pridobljeni od Občine Sevnica 7. 6. 2018) 

V letu 2012 je bilo zaposlenih 5 oseb za določen čas, brez možnosti podaljšanja. V letu 2013 sta 

bili zaposleni 2 osebi, od tega je 1 oseba dobila zaposlitev za nedoločen čas (podaljšanje pogodbe), 

prav tako tudi v letu 2014 (2 zaposlitvi, od tega 1 za nedoločen čas kot iskalka prve zaposlitve). V 

letu 2015 je bila zaposlena 1 oseba, in sicer za nedoločen čas (podaljšanje pogodbe). V letu 2016 

sta bili zaposleni 2 osebi, vendar nobeni zaposlitev ni bila podaljšana za nedoločen čas. V letu 2017 

je bilo sofinanciranih 5 zaposlitev, od tega 4 za nedoločen čas.   

V obdobju 2013–2017 je bilo sofinanciranih 12 zaposlitev, od tega se jih je za nedoločen čas 

zaposlilo 7 oseb.  

Število mladih zaposlenih, ki so kot iskalci prve zaposlitve bili takoj zaposleni za nedoločen čas, so 

3 (1 oseba v letu 2014 in 2 osebi v letu 2017). Subvencija prve redne zaposlitve za nedoločen čas 

za 3 osebe znaša skupaj 9.945,50 EUR. 

                                                           
20 Dodajamo deleže mladega delovno aktivnega prebivalstva na delovnih mestih v občini Sevnica po 
posameznih letih. Leta 2010: 17,34 %, leta 2011: 15,14 %, leta 2012: 14,29 %, leta 2013: 13,14 %, leta 2014: 
13,39 %, leta 2015: 13,15 %, leta 2016: 14,08 %, leta 2017: 14,71 % (SURS, 2018b). 
21 Podatki in informacije v razdelku so bili pridobljeni od Občine Sevnica 7. 6. 2018. 
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Občina Sevnica je imela tudi možnost zaposliti pripravnika ves čas v obdobju 2010–2017 (izjema 

je leto 2015). Zaposlitev pripravnikov pa je bila izvedena v letu 2010 (končanje pripravništva, ki 

se je začelo 2009), leta 2011 (en pripravnik) in leta 2013 (en pripravnik, ki je zaključil leta 2014). 

Nadalje pripravništva ni bilo, razen v letu 2018, in sicer od 1. 5. (en pripravnik). 

Nadalje, Občina Sevnica umešča mlade v eno izmed prednostnih upravičencev na razpisih, ki 

spodbujajo razvoj kmetijstva, kot je na primer razpis, ki omogoča sofinanciranje nakupa delovnih 

sredstev prevzemnikov, ki imajo status mladega kmeta. Spodnja tabela prikazuje število 

upravičenih mladih kmetov od leta 2010 do leta 2017. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lokalna skupnost 

umešča mlade v 

eno izmed skupin 

prednostnih 

upravičencev na 

razpisu, ki 

spodbuja razvoj 

kmetijstva. 

6 

upravi

čenih 

mladih 

oseb 

8 

upravič

enih 

mladih 

oseb 

1 

upravič

ena 

mlada 

oseba 

4 

uprav

ičene 

mlade 

osebe 

2 

upravi

čeni 

mladi 

osebi 

2 

upravi

čeni 

mladi 

osebi 

4 

upraviče

ne mlade 

osebe 

4 

upravič

ene 

mlade 

osebe 

Tabela 18: Število mladih upravičencev na razpisu, ki spodbuja razvoj kmetijstva, po posameznih letih 2010–2017 
(podatki, pridobljeni od Občine Sevnica 7. 6. 2018). 

V sklopu podjetništva je treba poudariti, da je Sevnica v letu 2013 pridobila prvi socialni 

inkubator, ki mu je do leta 2018 zagotavljala svoj prostor Občina Sevnica. Dejavnost socialnega 

podjetništva vodi in koordinira Zavod KNOF, ki je postal prvo registrirano socialno podjetje v 

Posavju. Osnovni namen vzpostavitve socialnega inkubatorja je omogočanje in spodbujanje 

zaposlovanja predvsem ranljivih ciljnih skupin (neizobraženi mladi do 25 let, starejši od 50 let in 

invalidi ali drugače ranljivi posamezniki) prek tako imenovanega »podjetništva v zavetju«, ki 

omogoča, da se pod varnim okriljem inkubatorja učijo, dobijo pomoč, sredstva, drugo mnenje, 

testirajo svojo podjetniško idejo, najdejo sodelavce in se tako preizkusijo v podjetništvu, še preden 

odprejo svoje podjetje. Socialni inkubator igra pomembno vlogo pri informiranju in sooblikovanju 

razvoja družbeno odgovornega podjetništva na regijski ravni, saj so prav izkušnje delovanja 

socialnega podjetništva v praksi neprecenljive, medsektorsko in medobmočno povezovanje pa je 

za uspešen razvoj in spodbudo novih družbeno odgovornih podjetnikov v Posavju nujno. 

Poglavitno vodilo socialnega podjetja so načela družbeno odgovornega podjetništva: trajnostni 

razvoj, družbena korist, pomen lokalnega okolja in sodelovanje v odločanju.  

V občinskem javnem razpisu za gospodarstvo se v sklopu ukrepa subvencioniranja najemnin start 

up podjetij spodbujajo začetna start up podjetja, da širijo svojo proizvodno dejavnost oziroma se 

vključijo v inkubator. Upravičeni stroški so stroški najemnin poslovnih prostorov proizvodne 

dejavnosti ter stroški najemnin pisarniških prostorov v inkubatorju v Občini Sevnica.  

Občina Sevnica je na JP Komunali v letu 2010 vzpostavila Podjetniški inkubator, v katerega je bil 

vključen en inkubiranec, poteka pa tudi obnova novih prostorov za potrebe inkubatorja. Cilj 

projekta je vzpostavitev podjetniške razvojne infrastrukture, ki bo svojim članom nudila potrebne 

delovne prostore za zagon podjetja in podporne storitve. 
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Lokalna skupnost je v letu 2016 organizirala tudi 1 zaposlitveni sejem, ki se je imenoval BIZIfest. 

Namenjen je bil predstavitvi podjetij, pridobivanju informacij in iskanju priložnosti povezovanja 

ter za iskalce zaposlitev. 

In ne nazadnje, v letu 2018 se je s Pravilnikom o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim 

družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini Sevnica 

(2018) tudi mladim investitorjem uredilo subvencioniranje komunalnega prispevka po izdanem 

gradbenem dovoljenju v vrednosti 50  odstotkov plačanega komunalnega prispevka, kar je v tem 

poročilu podrobneje pojasnjeno v razdelku Stanovanjske razmere.  

Rezultati ankete: zaposlovanje in podjetništvo mladih v občini Sevnica 

Da bi ugotovili, kolikšen delež v vzorcu (N = 186) je zaposlenih/podjetnikov/kmetovalcev, smo 

pripravili vpogled v strukturo vzorca.22 Kot kaže navedeni grafikon, nam je v vzorec uspelo zajeti 

54,6  odstotka šolajočih/študirajočih, 33,8  odstotka zaposlenih/podjetnikov/kmetovalcev, 6,0  

odstotks brezposelnih in 5,5  odstotka tistih, ki so se opredelili pod drugo. 

 

Grafikon 10: Struktura vzorca sevniške mladine (zaposleni/podjetniki/kmetovalci, šolajoči/študirajoči, brezposelni, 
drugo) 

Še posebno zato, ker je bila v zadnjih letih brezposelnost med mladimi precej izpostavljen 

problem, nas je zanimalo, koliko časa so mladi (N = 185) v povprečju brezposelni. Največ, to je 

54,3  odstotka mladih ni bilo še nikoli brezposelnih oz. zdaj niso brezposelni, kar je povsem 

razumljivo, saj je v vzorcu precej takih, ki so še vedno vključeni v izobraževalni proces. 17  

odstotkov mladih v vzorcu je bilo brezposelnih več kot 12 mesecev, 9,6  odstotka več kot 3 in manj 

kot 6 mesecev, 7,9  odstotka pa manj kot 3 mesece. 5,9  odstotka mladih v vzorcu je bilo 

brezposelnih več kot 9 in manj kot 12 mesecev ter najmanj, 5, 3  odstotka, več kot 6 mesecev in 

manj kot 9. 

                                                           
22 Gl. opombo 4. 
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Grafikon 11: Povprečno trajanje brezposelnosti 

Če iz vzorca izvzamemo tiste, ki še nikoli niso bili brezposelni, in preostale (N = 86) vprašamo po 

razlogih za brezposelnost, dobimo naslednje rezultate.23 29,3  odstotka mladih meni, da so (bili) 

brezposelni zato, ker niso (bili) aktivni iskalci zaposlitve. Nekoliko manj, 21,0  odstotka, jih pravi, 

da kot aktivni iskalci zaposlitve niso našli/ne najdejo ustrezne zaposlitve. Glede na to, da je 

odgovor »drugo«uvrščeno na tretje mesto po deležu odgovorov (kar 16,6  odstotka mladih je 

izbralo ta odgovor), je smiselno dopisati tudi, kaj je bilo pogosto uvrščeno pod ta odgovor: »na 

večino prošenj nisem dobil odgovora«, »na razgovorih so me vedno zavrnili«, »slabe plače«, 

»porodniška«, »ne vem«. 15,0  odstotka mladih pravi, da so sicer (bili) aktivni iskalci zaposlitve, a 

niso našli/ne najdejo nobene zaposlitve, 13,8  odstotka jih meni, da niso dobili zaposlitve zato, ker 

niso imeli/nimajo vez in poznanstev. Le 4,4  odstotka se jih je odločilo za odgovor, da niso 

imeli/nimajo izkušenj. Za odgovor o preveliki ali premajhni kvalificiranosti za delo pa se ni odločil 

nihče. 

 

Grafikon 12: Zaznani razlogi za lastno brezposelnost 

                                                           
23 V anketi postavljeno vprašanje je bilo: Zakaj meniš, da si (bil) brezposeln? 
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Z vidika posameznika je v sklopu uspešnega iskanja zaposlitve treba ubrati dobre strategije; med 

te spada tudi ustrezen način iskanja zaposlitve.24 V anketi smo mladim (N = 186) ponudili 8 

različnih možnih odgovorov z dodatno možnostjo »drugo«, pri čemer so ti lahko izbrali več 

odgovorov naenkrat. Ugotavljamo, da največ mladih prepozna uporabo interneta kot ključen 

način iskanja zaposlitev; kar 72,0 odstotka mladih je izbralo to možnost. 56,6  odstotka mladih je 

zaposlitev iskalo/jo išče/bi jo iskalo prek poznanstev. Po deležu najpogostejše izbire temu sledijo 

še naslednji načini: 47,9  odstotka Zavod za zaposlovanje, 42,6 odstotka študentski servis, 40,5 

odstotka javni razpisi, 37,3  odstotka pošiljanje ponudb. Manj, to je 25,7  odstotka, se jih je odločilo, 

da so/bodo odšli iskat zaposlitev z osebno zglasitvijo v podjetju, 18,9  odstotka prek tiskanih 

medijev, 3,7 pa se jih je odločilo za drugo možnost, ki ni bila med ponujenimi. Opcijo drugo so 

izbrali večinoma tisti, ki pravijo, da ne iščejo zaposlitve in da niti ne razmišljajo o tem, kako bi jo 

sploh iskali.  

 

Grafikon 13: Izbrani načini iskanja zaposlitve 

Iz navedenih rezultatov lahko razberemo, da je digitalna sfera tista ključna, h kateri je treba biti 

usmerjen, če želimo mladim pomagati pri iskanju zaposlitve. To je še posebno pomembno pri 

načrtovanju novih strategij informiranja in svetovanja mladim na infotočkah v zvezi s tem. 

V nadaljevanju smo mladim ponudili 5 dejavnikov, ki se lahko štejejo za pomembne pri iskanju 

zaposlitve. Prosili smo jih, naj jih razvrstijo na lestvico po pomembnosti od 1 (zelo pomemben 

dejavnik) do 5 (najmanj pomemben dejavnik). Odločili so, da so izmed ponujenih odgovorov 

poznanstva/prijatelji najpogosteje uvrščeni na 1. mesto na lestvici pomembnosti dejavnikov. Ali 

drugače, največ, to je 26,1 odstotka, mladih je umestilo ta odgovor najvišje na lestvico. Temu so 

sledile (delovne) izkušnje (30,4  odstotka) in nato izobrazba (25,9  odstotka). Strokovnost je bila 

umeščena na 4. mesto (29,7  odstotka) in sreča na 5. (52,8  odstotka). 

Dejavnik pri iskanju 
zaposlitve 

Lestvična razporeditev Delež odgovorov (v %) 

Poznanstva/prijatelji 1 26,1 % 

(Delovne) izkušnje 2 30,4 % 

                                                           
24 Vprašanje v anketi se je glasilo: Na kakšen način bi iskal/iščeš zaposlitev? 
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Izobrazba 3 25,9 % 

Strokovnost 4 29,7 % 

Sreča 5 52,8 % 
Tabela 19: Zaznana pomembnost dejavnikov pri iskanju zaposlitve po lestvični razporeditvi in deležu odgovorov 
posamezne razporeditve  

Kateri pa so dejavniki, ki jih mladi zaznavajo kot pomembne pri sprejetju določene zaposlitve? 

Najvišje uvrščeni dejavnik je plača (45,7  odstotka mladih je ta dejavnik uvrstilo na 1. mesto), nato 

zadovoljstvo pri delu (37,7 odstotka/26,7  odstotka), 3. mesto zaseda varnost zaposlitve (32,6 

odstotka ), zadnja je možnost delati s prijaznimi ljudmi (45,7  odstotka). 

Dejavnik pri sprejetju 
zaposlitve 

Lestvična razvrstitev Delež odgovorov (v %) 

Prihodki/plača 1 45,7 % 

Zadovoljstvo pri delu 1/2 37,7 % (26,7 %) 

Varnost zaposlitve 3 32,6 % 

Možnost delati s prijaznimi 
ljudmi 

4 45,7 % 

Tabela 20: Zaznana pomembnost dejavnikov pri sprejetju zaposlitve po lestvični razporeditvi in deležu odgovorov 
posamezne razporeditve 

Da bi ugotovili, kakšna je pripravljenost mladih za različna dejanja v zvezi s sprejetjem zaposlitve, 

smo mladim naložili opredelitev strinjanja s petimi trditvami (N = 179–182). Ugotavljamo, da so 

mladi pripravljeni predvsem sprejeti drugačno zaposlitev od tiste, za katero so se šolali (27,4 

odstotka se jih zelo strinja in 51,1  odstotka se jih strinja z navedeno trditvijo). Mladi izražajo 

visoko pripravljenost tudi za sprejetje zaposlitve, ki zahteva nižjo stopnjo izobrazbe od dosežene 

(14,8  odstotka se jih zelo strinja s tem in 50,3  odstotka se jih strinja). 14,4  odstotka se jih zelo 

strinja in 36,9  odstotka se jih strinja s pripravljenostjo se samozaposliti. 41,8  odstotka mladih pa 

se zelo strinja ali strinja s pripravljenostjo sprejetja prekarne oblike zaposlitve. Izmed vseh 

ponujenih odgovorov je očitna predvsem najnižja izražena stopnja pripravljenosti za sprejetje 

zaposlitve, ki je slabše plačana od pričakovanega plačila (le 31,5  odstotka mladih se s tem zelo 

strinja ali strinja).  
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Grafikon 14: Stopnje strinjanja s trditvami, ki izražajo pripravljenost glede sprejetja zaposlitve.  

Zanimalo nas je tudi, v katerem sektorju so mladi zaposleni in v katerem si želijo biti zaposleni (N 

= 105; N = 160). Največ mladih v vzorcu je trenutno zaposlenih v zasebnem sektorju (58,0  

odstotka), nekoliko manj v javnem sektorju (34,7  odstotka) in najmanj v mednarodnih (4,6  

odstotka) in nevladnih organizacijah (2,7  odstotka). Obstaja torej rahel razpon med sektorjem 

resnične zaposlitve in željami po zaposlitvi, in sicer, kadar sprašujemo po željah po zaposlitvi, se 

delež zasebnega sektorja zniža na 43,0  odstotka, medtem ko vse tri preostale opcije pridobijo – 

11,2  odstotka mladih si želi delati v mednarodni organizaciji, 6,9 odstotka v nevladni organizaciji 

in 38,8  odstotka v javnem sektorju.    

 

Grafikon 15: Delež mladih po sektorju zaposlitve in po želji sektorja zaposlitve 

Navedli smo že, da so mladi večinoma pripravljeni sprejeti zaposlitev, ki zahteva nižjo stopnjo 

izobrazbe od dosežene. Naslednje vprašanje pa je spraševalo po resničnem stanju tega oz. po 

predvidenem stanju tega. Če gledamo celotni vzorec (N = 180), vidimo, da se je kar 73,6  odstotka 

mladih odločilo za opcijo, da je/bo zaposlitev skladna z njihovo doseženo stopnjo izobrazbe. Ker 

nas je zanimalo tudi to, ali obstaja razmak med resničnim stanjem in med predvidevanji, smo v 

vzorcu ločili dva statusa, in sicer šolajoče (N = 99), torej te, ki lahko izrazijo le predvidevanje glede 

postavljenega vprašanja, in pa zaposlene ali brezposelne (N = 71), ki so bolj izrazito seznanjeni z 

resničnim stanjem na tem področju.   
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Grafikon 16: (Predvidena) skladnost zaposlitve z doseženo izobrazbo (celotni vzorec, po statusu)  

Po ločitvi dveh izbranih skupin vidimo, da kar 84,1  odstotka šolajočih mladih meni, da bo njihova 

zaposlitev ustrezala njihovi doseženi stopnji izobrazbe, medtem ko se delež teh izrazito zmanjša 

pri drugi skupini, ki je sicer bolj seznanjena z aktualno prakso. V tej jih to namreč trdi le še 58,9  

odstotka (obenem pa naraste delež tistih, ki imajo zaposlitev, ki predvideva nižjo stopnjo 

izobrazbe v primerjavi z dokončano izobrazbo).    

Spraševali smo tudi po občini sedanje zaposlitve (N = 183) in pri odgovorih upoštevali ločitev 

dveh skupin – skupine zaposlenih/podjetnikov/kmetovalcev (N = 63) in skupine šolajočih se (N 

= 100).25 Na splošno lahko zapišemo, da pričakovanja šolajočih se mladih ne odstopajo precej od 

resničnega stanja, tj. zaposlenih/podjetnikov/kmetovalcev. Največ, to je 59,6  odstotka, mladih v 

vzorcu zaposlenih dela v drugi slovenski občini, kar je precej blizu pričakovanju šolajočih se, 53,8  

odstotka jih namreč predvideva, da bodo zaposleni v občini zunaj sevniškega območja. 37,6  

odstotka mladih je zaposlenih v občini Sevnica, kar je ravno tako blizu odgovorom šolajočih se, ki 

pričakujejo, da bodo zaposleni v tej občini, to je 34,8  odstotka. Še najbolj opazen razkorak je med 

odgovori, ki se nanašajo na zaposlitev v tujini – le 2,8  odstotka mladih v vzorcu zaposlenih dela v 

tujini, medtem ko 11,4  odstotka šolajočih se predvideva, da bodo zaposleni v tujini.         

                                                           
25 Vprašanje v anketi V kateri občini imaš (oz. boš imel po predvidevanjih) zaposlitev je ponujalo naslednje 
tri možnosti odgovorov: »v občini Sevnica«, »v drugi slovenski občini« in »v tujini«, pri čemer sta zadnji dve 
opciji vključevali tudi možnost samostojnega vpisa kraja zaposlitve.  
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Grafikon 17: (Predvidena) občina zaposlitve (celotni vzorec, po statusu) 

Navedeni razkorak med predvidevanji in aktualnim stanjem bi si lahko razlagali z vidika 

nerealnosti pričakovanj šolajočih se ali pa z vidika izgube stika z občino Sevnica pri odhodu v 

tujino in posledično neinformiranostjo glede možnosti reševanja vprašalnika (za vpogled v 

aktualno mobilnost mladih gl. razdelek Mobilnost).  

Slovenske občine, v katerih so mladi iz vzorca zaposleni oz. si želijo biti zaposleni, so predvsem 

Krško, Ljubljana, Novo mesto, Brežice in Celje. Med manj pogostejšimi navedbami najdemo še 

nekatere druge: Šmarješke Toplice, Zagorje Šentjur, Koper, Kranj, Kamnik, Maribor, Piran, 

Prevalje, Radeče, Šentjernej, Trebnje. Pri navedbi tujine pa izstopajo naslednji odgovori: Bruselj, 

Rusija, Nemčija, Švica, Velika Britanija, Avstrija, Rusija in ZDA. 

Za posamezno lokalno okolje je izjemnega pomena predvsem vprašanje, ali si mladi sploh želijo 

biti zaposleni na območju občine.26 V celotnem vzorcu (N = 185) je 57,0  odstotka mladih navedlo, 

da si zelo želijo ali želijo zaposliti na območju občine Sevnica. Razdelitev na dve skupini, in sicer 

na skupino šolajočih se (N = 74) in skupino zaposlenih (N = 63), pokaže še bistrejšo podobo – 

mladi si želijo biti zaposleni na območju občine Sevnica. Ali podkrepljeno s številkami, 69,5 

odstotka zaposlenih/podjetnikov/kmetovalcev si zelo želi ali želi zaposliti na območju občine in 

66,2  odstotka šolajočih se si želi enako.   

                                                           
26 Vprašanje, ki smo ga postavili v anketi, je bilo: Ali si želiš (tudi) v prihodnosti zaposliti na območju občine 
Sevnica? 
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Grafikon 18: Želja po zaposlitvi v občini Sevnica (celotni vzorec, po statusu) 

Glede na splošno izraženo željo po zaposlitvi v občini Sevnica je povsem na mestu tudi vprašanje, 

ali mladi menijo, da bi lahko v občini dobili zaposlitev, ki ustreza njihovi izobrazbi, ali se jim zdi, 

da to ni mogoče. V celotnem vzorcu (N = 185) smo ločili skupino šolajočih se (N = 102) in skupino 

zaposlenih/podjetnikov/kmetovalcev (N = 73). Rezultati kažejo, da več šolajočih se kot zaposlenih 

meni, da lahko v občini Sevnica dobijo zaposlitev, ki ustreza njihovi izobrazbi. In sicer tako trdi 

57,9  odstotka šolajočih se in 53,8  odstotka zaposlenih (oz. natančneje, gre za seštevek odgovorov 

»verjetno da«, »zelo verjetno da« in »takšno zaposlitev že imam«).  

 

Grafikon 19: Mnenje o možnostih pridobitve zaposlitve, ki ustreza doseženi izobrazbi, v občini Sevnica (celotni vzorec, 
po statusu) 

Posebej nas je zanimala tudi pripravljenost mladih za izselitev iz sedanje občine zaradi zaposlitve 

(N = 186), in sicer posebej za občane Sevnice (N = 160) in občane drugih občin (N = 26). Iz 

frekvenčnih porazdelitev odgovorov mladih občanov Sevnice je razvidno, da se jih je 6,2  odstotka 

že izselilo iz svoje občine, 38,2  odstotka bi to zelo verjetno storilo in 26,3  odstotka verjetno. Na 

drugi strani pa bi se 34,6  odstotka mladih neobčanov zelo verjetno izselilo, 26,9 odstotka verjetno, 
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38,4  odstotka pa verjetno ne ali zelo verjetno ne. Vidimo lahko, da mladi občani izražajo večjo 

pripravljenost za izselitev zaradi zaposlitve kot mladi neobčani, kar pa ne vodi do preprostega 

sklepa, da so mladi občani na splošno bolj pripravljeni na izselitev. Ne smemo namreč prezreti, da 

je v vzorcu mladih neobčanov precej takih, ki se še izobražujejo na sekundarni ravni v občini 

Sevnica, torej zanje morda takšno vprašanje še ni toliko relevantno oz. je postavljeno nekoliko 

prezgodaj.    

 

Grafikon 20: Pripravljenost za izselitev iz občine bivanja zaradi zaposlitve (celotni vzorec, po bivališču) 

In ne nazadnje so nas v anketi zanimali še: interes za podjetništvo, želja po ustanovitvi podjetja v 

občini Sevnica in zaznavanje spodbudnosti okolja za vzpostavitev in razvoj podjetja v občini 

Sevnica (N = 186). Mladi na splošno izražajo zanimanje za podjetništvo; 17,9  odstotka mladih 

podjetništvo zelo zanima, 34,8 odstotka pa do neke mere. Ne glede na izkazano zanimanje za 

podjetništvo pa je svoje podjetje v občini Sevnica v vzorcu ustanovilo le 1,9  odstotka mladih, 5,6 

odstotka si tega zelo želi, 27,6 odstotka pa do neke mere. Po eni strani bi si navedeno lahko 

razlagali z vidika želje po ustanovitvi podjetja v drugi občini, čemur pritrjuje tudi zaznavanje ne 

toliko spodbudnega sevniškega okolja za razvoj podjetja (2,5  odstotka mladih meni, da to okolje 

daje zelo veliko spodbud, in 34,6  odstotka do neke mere), pa vendar o tem ne moremo biti 

zagotovo prepričani, saj v sedanjosti ostaja splošna tendenca v smeri širitve podjetniškega duha, 

to pa ni nujno vezano na konkretno ustanovitev podjetja, ampak tudi na podjetniško ravnanje v 

življenju.     
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Grafikon 21: Zanimanje za podjetništvo, želja po ustanovitvi podjetja v občini Sevnica in zaznavanje spodbudnosti okolja 
za podjetje v občini Sevnica 

Predlogi za izboljšanje zaposlovanja in podjetništva 

V Katalog želja mladih oz. za mlade so bili vneseni predlogi, ki se nanašajo na zaposlovanje, in tudi 

tisti, ki se nanašajo na podjetništvo. Če izpostavimo najprej prvi del, torej zaposlovanje, je bil 

naveden razmislek, da bi lahko že v osnovne šole uvajali izobraževanja oz. seminarje ter tako 

otroke obveščali o ponudbi zaposlitve v lokalnem okolju. Prav tako je bilo izpostavljeno, da bi bilo 

dobro vzpostavljanje možnosti zaposlitve v različnih sektorjih, saj obstajajo po tem tudi potrebe 

za zagotovitev celostnega razvoja v lokalnem okolju. O informiranju o prostih delovnih mestih je 

bilo zapisano, da to sicer obstaja, vendar ni kakovostno. To pomeni, da bo v prihodnje tudi zaradi 

zasičenosti z informacijami treba še izboljšati informacijski kanal za podajanje informacij o 

delovnih mestih, ki so res prosta. Navezujoč se na v anketi izražen velik pomen digitalne sfere med 

mladimi, je treba to imeti za izhodišče pri zasnovanju nadaljnjega informiranja. Pomemben vidik 

zaposlitev je povezan tudi z ustvarjanjem družine; v sklopu tega bi bilo treba odpraviti ovire, ki 

materam onemogočajo vrnitev na delo po končanem porodniškem dopustu, kot je na primer ta, s 

katerim se družina srečuje pri vpisu otroka v vrtec. Mladi menijo, da bi lahko bile mlade družine 

v tej zadevi obravnavane prednostno.  

Pri podjetništvu bi bilo smiselno bolj poudarjati spodbujanje podjetništva in podjetnosti mladih, 

in sicer že v osnovnih in srednjih šolah, pa tudi v dobi brezposelnosti po koncu šolanja. Zato je 

delovanje inkubatorja socialnega podjetništva, ki bi ga sistemsko podprla Občina Sevnica, tako 

izjemnega pomena. Dodatni predlogi so povezani še z odprtjem podružnice FabLaba s 3D-

tiskalnikom in odprto delavnico za razvijanje idej v prototipe. 

Ključne ugotovitve 

o Leta 2017 je bilo med delovno aktivnim prebivalstvom občine Sevnica 16,5 odstotka 

mladih (15–29 let), kar je manj v primerjavi z letom 2010, ko je delež mladih v delavno 

aktivnem prebivalstvu znašal 19,1  odstotka.  

o V zadnjih letih je upadla stopnja registrirane brezposelnosti mladih (leta 2013: 25,3  

odstotka; leta 2016: 14,8  odstotka), a se še vedno giblje nad splošno stopnjo registrirane 

brezposelnosti v občini (leta 2013: 16,7  odstotka; leta 2016: 11,5  odstotka).   
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o Ukrepi Občine Sevnica so: od leta 2012 subvencioniranje prvih rednih zaposlitev (za 

določen in nedoločen čas) prek javnega razpisa, občasno vzpostavljena možnost 

zaposlitve pripravnika, z javnim razpisom sofinanciranje nakupa delovnih sredstev 

prevzemnikov, ki imajo status mladega kmeta, spodbujanje podjetništva (vzpostavljeni 

socialni inkubator in podjetniški inkubator ter v letu 2016 organizacija zaposlitvenega 

sejma BIZIfest). Od leta 2018 pa je s pravilnikom urejeno tudi to, da se mladim 

investitorjem subvencionira komunalni prispevek po izdanem gradbenem dovoljenju v 

vrednosti 50 % plačanega komunalnega prispevka.  

o Za osamosvajanje mlade osebe je pri stopanju na trg delovne sile pomembno izbrati 

ustrezen pristop. Med načini iskanja zaposlitve sevniške mladine izstopata koriščenje 

možnosti v digitalni sferi in zanašanje na poznanstva. Izražena je visoka pripravljenost 

sprejetja zaposlitve, za katero se posameznik ni šolal, zaposlitve, ki zahteva nižjo stopnjo 

izobrazbe od dosežene, prekarne zaposlitve in se tudi samozaposliti; najnižja stopnja 

pripravljenosti je opazna pri sprejetju zaposlitve, ki je slabše plačana. 

o Šolajoča se mladina je bolj optimistična v tem, da bo njihova zaposlitev skladna z njihovo 

doseženo izobrazbo; dejanska situacija zaposlenih pa kaže, da ni nujno tako. 

o Mladi v veliki meri (65 odstotov) pričakujejo, da se bodo zaposlili v drugi občini (v Krškem, 

Ljubljani, Novem mestu, Brežicah in Celju), čeprav so želje velikokrat ravno nasprotne. 

o Sevniška mladina izraža pripravljenost za izselitev iz občine bivanja zaradi zaposlitve; 38 

odstotkov mladih bi to zelo verjetno storilo in 26  odstotkov verjetno. 

o Mladi sicer izražajo zanimanje za podjetništvo, a glede na zaznano premajhno spodbudo 

za ustanovitev podjetja v občini tega ne bi nujno odprli ravno v tej občini. 

o V prihodnje bo treba izboljšati predvsem informacijski kanal, po katerem se podajajo 

informacije o delovnih mestih, ki so res prosta, in najti prostor tudi za umestitev 

izobraženih družboslovcev in humanistov.  
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Stanovanjske razmere 
Reševanje stanovanjske problematike mladih je prvi korak k omogočanju samostojnega življenja 

mladih oseb, torej zahteva prednostno obravnavo tudi v sklopu lokalne skupnosti (Baumkirher, 

Bakovnik in Beočanin, 2010b). Raziskave slovenske mladine kažejo, da delež mladih, starih od 25 

do 29 let, ki živi v skupnem gospodinjstvu s starši, v zadnjih letih narašča; delež teh se je od leta 

2000 do leta 2010 povečal s 45,4 na 66,8  odstotka (Lavrič in Klanjšek, 2011: 348–349). Razlogi, 

zakaj se mladi pozno odseljujejo od doma, so različni, jasno pa je, da pri tem igrajo zelo pomembno 

vlogo predvsem materialni dejavniki (npr. pridobitev zaposlitve in za kupca oz. najemnika ugodne 

razmere na trgu nepremičnin) (prav tam: 350–355).  

Iz navedenega je razvidno, da bi se mladim prijazna občina, če želi izboljšati položaj mladih v 

smislu omogočanja večjega osamosvajanja, lahko trudila ustvariti ugodne razmere z ukrepi, s 

katerimi mladim stopi nasproti pri urejanju njihovega stanovanjskega vprašanja v lokalnem 

okolju. Med te štejemo denimo vzpostavitev razvojno naravnane stanovanjske politike, ki 

vključuje smotrno izkoriščenost nepremičnin v lasti občin, možnost subvencioniranih najemnin, 

spodbujanje medgeneracijskih zamenjav stanovanj (tj. večje za manjše in obratno), možnost 

subvencioniranih gradenj stanovanj ter povečanje trga najemniških in neprofitnih stanovanj. Pri 

zadnji zadevi bo treba razmisliti predvsem o ukrepih, ki bodo lastnike neuporabljenih stanovanj 

spodbudili k oddajanju (Baumkirher, Bakovnik in Beočanin, 2010b: 18–19).   

Upoštevajoč družbeni kontekst, se pri urejanju stanovanjske problematike mladih kot izziv 

izpostavljata predvsem cenovna dostopnost in pomanjkanje najemniških stanovanj. V Sloveniji je 

namreč veliko lastniških stanovanj zaradi značilne lastniške strukture kot posledice prehoda na 

novi sistem v devetdesetih letih 20. stoletja, ko je bil omogočen nakup družbeno lastniških 

stanovanj po izjemno ugodni ceni. Ravno tako je bila pred omenjeno spremembo gradnja hiš 

veliko bolj dostopna. Tako se dandanes mladi srečujejo s problemom manka dostopnih stanovanj 

ter hiš in z uravnavanjem zagotovitve primernih bivalnih razmer (prav tam, 2010: 9–10).   

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (2015) naslavlja tudi probleme 

mladih pri osamosvajanju.27 Kar zadeva prvo stanovanjsko osamosvajanje se pri mladih spodbuja 

najem, zato se ukrepi nanašajo na povečanje dostopnosti najemnega stanovanjskega fonda (tj. na 

povečanje ponudbe). Na drugi strani se ukrepi novogradnje usmerjajo v zagotavljanje javnih 

najemnih stanovanj v večjih zaposlitvenih središčih, kjer je povpraševanje po teh največje. Ob 

osamosvojitvi pa se mladi lahko odločajo med ukrepi za nadaljevanje stanovanjskega najema 

(shema za mlade) in možnostjo prilagoditve enostanovanjskih stavb za sobivanje generacij. V 

sklopu sheme za mlade je kot prvi ukrep predlagan program gradnje stanovanjske skupnosti za 

mlade, torej za posebej prilagojena stanovanja za življenje mladih. Pri tem ne gre za dolgoročno 

bivanje v stanovanjih, ampak le za začasno (npr. kot prva pomoč v sobivanju z vrstniki na prehodu 

iz obdobja izobraževanja, kar pomeni, da bi morala biti predvidena časovna ali starostna omejitev 

takega bivanja). Drugi ukrep je zagotavljanje ugodnih najemnin stanovanj na območjih, na katerih 

je povpraševanje po stanovanjih večje, in sicer bi šlo le za stanovanja, ki so namenjena izključno 

mladim in mladim družinam.  

                                                           
27 Ne gre prezreti, da tudi v letu 2013 sprejeti nacionalni program za mladino, ki se sicer opira na Evropo, 
vsebuje področja, ki so posebej značilna za slovenske razmere. Ena takšna posebnost je stanovanjska 
politika, saj mladinske politike drugje velikokrat predvidevajo, da zaposlitev mlade osebe zadošča za 
pridobitev primernega stanovanja (Škulj, 2016: 52). 
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Statistični podatki: stanovanjske razmere in naseljenost stavb v občini Sevnica 

Po zadnjih podatkih SURS, ti so iz leta 2016 in izhajajo iz statističnega raziskovanja SILC, v katerem 

je bilo zajetih šest kazalnikov stanovanjskih razmer – slabo stanje stanovanja, ni primernega 

ogrevanja, premalo svetlobe, težave s hrupom, onesnaženost okolja in prisotnost kriminala –, z 

izjemo dveh kazalnikov (težave s hrupom in prisotnost kriminala) v posavski regiji obstajajo 

malce slabše stanovanjske razmere, kot je slovensko povprečje. V tabeli so navedeni deleži 

posavskih in slovenskih gospodinjstev, ki imajo težave oz. izražajo prepričanje v zvezi s 

specifičnimi stanovanjskimi razmerami (SURS, 2016). 

 Stanovanjske razmere (% gospodinjstev) 
Slabo stanje 
stanovanja28 

Ni 
primernega 
ogrevanja29 

Premalo 
svetlobe30 

Težave s 
hrupom31 

Onesnaženost 
okolja32 

Prisotnost 
kriminala33  

Posavska 
regija 

28 % 7 % 7 % 15 % 20 % 8 % 

Slovenija 24 % 6 % 5 % 15 % 16 % 9 % 
Tabela 21: Stanovanjske razmere v posavski regiji in v slovenskem povprečju (SURS, 2016) 

Kar zadeva tip lastništva stanovanj se občina Sevnica po podatkih SURS (2015a) na dan 1. 1. 2015 

ne loči bistveno od slovenskega povprečja. Kaže namreč, da je tudi v tej občini velika večina (86,2 

odstotka) lastniških stanovanj, kar je za 5  odstotkov več od slovenskega povprečja. 

 Tip lastništva Število stanovanj Delež (v %) 

Sevnica lastniška stanovanja 4770 86,2 % 

najeta stanovanja 240 4,3 % 

stanovanja z drugimi tipi 
lastništva 

522 9,4 % 

skupaj 5532 100 % 

Slovenija lastniška stanovanja 547.799 81,2 % 

najeta stanovanja 55.213 8,2 % 

stanovanja z drugimi tipi 
lastništva 

71.451 10,6 % 

skupaj 674.463 100,0 % 
Tabela 22: Število in delež stanovanj po tipu lastništva (Slovenija, Sevnica) (SURS, 2015a) 

Dodatni pogled na sedanja stanovanja dobimo z vpogledom v vrste stavb. Izračun na podlagi 

pridobljenih podatkov SURS (2015b) za leto 2015 o naseljenosti stanovanjskih stavb v občini 

Sevnica in v Sloveniji kaže, da je v občini Sevnica kar četrtina (24,8 odstotka) vseh stanovanjskih 

                                                           
28 »Slabo stanje stanovanja« pomeni »delež gospodinjstev, ki imajo težave s streho, ki pušča, z vlažnimi 
stenami/temelji/tlemi, s trhlimi okenskimi okvirji ali trhlimi tlemi« (SURS, 2016). 
29 »Ni primernega ogrevanja« pomeni »delež gospodinjstev, ki si ne morejo privoščiti primerno ogrevanega 
stanovanja« (SURS, 2016). 
30 »Premalo svetlobe« pomeni »delež gospodinjstev, ki menijo, da je njihovo stanovanje pretemno oz. ne 
dobi dovolj dnevne svetlobe« (SURS, 2016). 
31 »Težave s hrupom« pomeni »delež gospodinjstev, ki imajo težave s hrupom sosedov ali hrupom z ulice 
(promet, tovarne, podjetja itd.)« (SURS, 2016). 
32 »Onesnaženost okolja« pomeni »delež gospodinjstev, ki imajo težave z onesnaženostjo okolja, umazanijo 
ali drugimi okoljskimi problemi, ki jih povzročata promet in industrija« (SURS, 2016). 
33 »Prisotnost kriminala« pomeni »delež gospodinjstev, ki imajo težave s kriminalom, z nasiljem ali 
vandalizmom v okolišu, kjer bivajo« (SURS, 2016). 
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stavb neposeljenih, kar je nad slovenskim povprečjem (19,7  odstotka). V občini Sevnica je največ 

nenaseljenih stanovanjskih stavb enostanovanjskih. 

Vrsta stavbe34 Število 
naseljenih 
stavb v 
občini 
Sevnica 

Število 
nenaseljenih 
stavb v občini 
Sevnica 

Delež 
naseljenih 
stavb v 
občini 
Sevnica (v 
%) 

Delež 
nenaseljenih 
stavb v občini 
Sevnica (v %) 

Delež 
nenaseljenih 
stavb v 
Sloveniji (v 
%) 

1 Stanovanja v 
stanovanjskih 
stavbah 

5447 1795 75,2 % 24,8 % 19,7 % 

1.1 Stanovanja v 
enostanovanjskih 
stavbah 

4271 1485 74,2 % 25,8 % 20,0 % 

1.2 Stanovanja v 
dvostanovanjskih 
stavbah 

226 76 74,8 % 25,2 % 22,1 % 

1.3 Stanovanja v 
tri- ali več 
stanovanjskih 
stavbah 

950 234 80,2 % 19,8 % 18,8 % 

2 Stanovanja v 
nestanovanjskih 
stavbah 

85 47 64,4 % 35,6 % 35,6 % 

Skupaj 5532 1842 75,0 % 25,0 % 20,2 % 
Tabela 23: Število naseljenih ter nenaseljenih stavb v občini Sevnica, delež naseljenih ter nenaseljenih stavb v občini 
Sevnica in delež nenaseljenih stavb v Sloveniji (po vrsti stavbe) (SURS, 2015b). 

Še podrobnejši pregled nad stavbami dobimo, če te ločimo po vrsti lastništva (zasebna last fizičnih 

oseb, last javnega sektorja in drugo ali neznano). Ti podatki so pomembni predvsem z vidika 

prihodnjega načrtovanja možnih ukrepov, ki so del stanovanjske politike posamezne občine in 

tudi države. V tabeli so posebej prikazani podatki o nenaseljenih stanovanjih v občini Sevnica.  

Vrsta 
stavbe35 

Vrsta 
lastništ
va  

Vse 
stavbe s 
stanova
nji v 
občini 
Sevnica 

Vsa 
stanova
nja v 
občini 
Sevnica 

Stavbe z 
naseljeni
mi  
stanovan
ji v 
občini 
Sevnica 

Naseljen
a  
stanova
nja v 
občini 
Sevnica 

Stavbe z 
nenaseljen
imi 
stanovanji  
v občini 
Sevnica 

Nenaselje
na  
stanovanj
a v občini 
Sevnica 

Eno- ali 
dvostanovanj
ske hiše 

zasebn
a last 
fizičnih 
oseb 

5841 5982 4382 4465 1507 1517 

last 
javnega 
sektorj
a 

32 35 15 17 18 18 

                                                           
34»Stanovanjska stavba« je »stavba, v kateri se več kot polovica uporabne površine uporablja za prebivanje«. 
»Nestanovanjska stavba« je »stavba, v kateri se več kot polovica uporabne površine uporablja za opravljanje 
dejavnosti« (SURS, 2016). 
35 Gl. opombo 34. 
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drugo 
ali 
neznan
o 

38 41 15 15 26 26 

  

Tri- ali več 
stanovanjska 
stavba 

zasebn
a last 
fizičnih 
oseb 

86 934 85 790 58 144 

last 
javnega 
sektorj
a 

46 203 44 136 17 67 

drugo 
ali 
neznan
o 

25 47 19 24 14 23 

   

Nestanovanjs
ka stavba 

zasebn
a last 
fizičnih 
oseb 

86 97 59 66 30 31 

last 
javnega 
sektorj
a 

13 18 6 6 9 12 

drugo 
ali 
neznan
o 

14 17 10 13 4 4 

 

Skupaj 6181 7374 4635 5532 1683 1842 
Tabela 24: Naseljene ter nenaseljene stavbe in stanovanja v občini Sevnica po vrsti stavbe in lastništva (podatki, 
pridobljeni z dodatnim povpraševanjem SURS 26. 3. 2018) 

Po zadnjih podatkih SURS je torej število nenaseljenih stanovanj v lasti javnega sektorja v občini 

Sevnica 97; od tega 18 stanovanj znotraj eno- ali dvostanovanjske hiše, 67 stanovanj znotraj tri- 

ali večstanovanjske stavbe in 12 stanovanj znotraj nestanovanjskih stavb.36 

Zbrani podatki torej kažejo, da bi bilo mogoče v občini Sevnica uporabiti sedanja stanovanja v 

javni in tudi (oz. predvsem) zasebni lasti. O najbolj smiselnih prihodnjih ukrepih velja torej 

razmisliti z upoštevanjem navedenega okvira. 

                                                           
36 V iskanju možnosti uporabe nenaseljenih stanovanj, ki so v lasti javnega sektorja, smo na Občino Sevnica 
naslovili vprašanje, koliko od teh ima ta v lasti (posamezno po treh vrstah stavb). 24. 5. 2018 smo prejeli 
naslednji odgovor: »Občina Sevnica ni lastnik nenaseljenih stanovanj v eno- ali dvostanovanjskih hišah, prav 
tako ni lastnik stanovanj znotraj nestanovanjskih stavb. Večina nenaseljenih stanovanj iz popisa je na 
območju Krmelja, kjer je potekal denacionalizacijski postopek. Prenova nekaterih stanovanj je predvidena 
v NRP-ju za leti 2020–2022. Hkrati se pripravlja projekt, pri katerem se bodo nekatera stanovanja iz tega 
denacionalizacijskega postopka porušila in prostor pripravil za nadaljnjo uporabo. Vsa stanovanja so stara 
in ne ustrezajo pogojem za normalni najem neprofitnih stanovanj. Skupno je za prenovo predvidenih 20 
stanovanj. Trenutno je na območju Krmelja v lasti Občine Sevnica  nezasedenih 29 stanovanj, v katere se ni 
mogoče vseliti, ampak so potrebna temeljite prenove (rušitve), kot je že navedeno zgoraj.« 
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Ukrepi Občine Sevnica: neprofitna najemniška stanovanja in subvencioniranje 

komunalnega prispevka 

Med ukrepe Občine Sevnica, ki spadajo pod stanovanjsko politiko, se kot pomembna za mlade 

umeščata dva, to sta dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in pa subvencioniranje komunalnega 

prispevka.37 

Vsakoletni razpis za dodelitev neprofitnih najemniških stanovanj uvršča mlade med posebno 

kategorijo upravičencev. Občina je v zadnjem (tj. za leto 2017) Javnem razpisu za dodelitev 

neprofitnih stanovanj v najem (2016) razpisala oddajo treh stanovanj, pri čemer je bila mlada 

družina (to je družina, v kateri ni nihče od staršev star več kot 35 let in ima najmanj enega otroka) 

prednostno obravnavana, prednostno pa so obravnavani tudi mladi (ti so določeni kot 

posamezniki, ki niso stari več kot 30 let). Dejansko stanje števila novih mladih najemnikov je 

navedeno v tabeli po posameznih letih. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Število novih 
mladih 
najemnikov 

1 1 3 1 5 5 2 2 

Tabela 25: Število novih mladih najemnikov po posameznih letih 2010–2017 (podatki, pridobljeni od Občine Sevnica 
24. 5. 2018) 

S Pravilnikom o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim 

investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini Sevnica (2018), ki je nadomestil 

Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih 

stanovanjskih hiš v Občini Sevnica (2017), je urejeno subvencioniranje komunalnega prispevka po 

izdanem gradbenem dovoljenju v vrednosti 50  odstotkov plačanega komunalnega prispevka, in 

sicer mladim družinam in mladim investitorjem. 2. člen tega Pravilnika določa, da: »za mlado 

družino se šteje življenjska skupnost enega ali obeh staršev z enim ali več otroki oziroma 

posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen na dan izdaje odločbe o komunalnem 

prispevku«. Mladi investitor pa je »investitor, ki še ni dopolnil 35 let«. V 3. členu tega Pravilnika 

najdemo zapis: »gradnja individualne stanovanjske stavbe je izvedba gradbenih in drugih del in 

pomeni v tem pravilniku gradnjo novega objekta ali rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo 

obstoječega objekta ter nadomestno gradnjo z odstranitvijo obstoječega objekta«, vendar se »ne 

subvencionirajo gradnje večstanovanjskih stavb«. 

V tem sklopu se seveda postavlja vprašanje, koliko mladih je to možnost izkoristilo po posameznih 

letih od leta 2010 do leta 2017, kar smo nanizali v navedeni tabeli. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Število 
mladih 
upravičencev 

22 25 22 25 12 9 2 4 

Tabela 26: Število mladih upravičencev subvencioniranega komunalnega prispevka (podatki, pridobljeni od Občine 
Sevnica dne 25. 5. 2018)  

Poleg navedenega lahko dodamo še, da je v fazi obravnave Stanovanjska strategija Občine Sevnica 

do leta 2025, ki je bila že predstavljena na Odboru za okolje in prostor. Strategija je v fazi 

                                                           
37 Podatki in informacije v razdelku so bili pridobljeni od Občine Sevnica 24. 5. 2018. 
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usklajevanja in glede na velik pomen ustreznih ukrepov za mlade na tem področju teh ne bi smela 

prezreti.    

Rezultati ankete: stanovanjske razmere mladih v občini Sevnica 

Za pridobitev splošnega vpogleda, v kakšnih razmerah živi mladina, ki je vpeta v sevniško lokalno 

okolje, smo izdelali grafikon, ki prikazuje delež mladih po posamezni trenutni ureditvi 

stanovanjskih razmer. 

 

Grafikon 22: Trenutna ureditev stanovanjskih razmer mladih 

Iz grafikona lahko razberemo, da največ mladih, ki so vpeti v sevniško lokalno okolje, živi pri 

starših/skrbnikih/starih starših, in sicer v celotnem vzorcu (N = 184) zavzemajo 56-odstotni 

delež. S 15,4-odstotnim deležem jim sledijo dijaki/študenti, ki med tednom bivajo zunaj domačega 

kraja, konec tedna pa se vračajo domov, nato so z 9-odstotnim deležem tisti, ki stanujejo v lastnem 

stanovanju/lastni hiši, in tisti, ki stanujejo v zasebnem najemnem stanovanju. V nekoliko manj 

primerih mladi stanujejo v stanovanju/hiši od staršev, vendar brez staršev (5,1  odstotka), nato 

pri partnerju (2,9  odstotka) in drugje38 (1,6  odstotka). Le 1,0  odstotka mladih iz vzorca stanuje 

v neprofitnem najemnem stanovanju. Rezultati torej kažejo, da sevniška mladina ne odstopa 

pomembno od ureditve stanovanjskih razmer slovenske mladine, večina jih namreč biva pri 

starših – skupaj 71,4  odstotka, če upoštevamo še mlade, ki se konec tedna vračajo domov.   

Trenutna ureditev stanovanjskih razmer pri starših je ena stran stanovanjskega vprašanja, druga 

pa je, kakšne so dejanske želje mladih po ureditvi tega vprašanja.39 Iz grafikona lahko razberemo, 

da si mladi želijo sprememb glede sedanjih stanovanjskih razmer. 16,2  odstotka mladih sicer trdi, 

da ima stanovanjsko vprašanje že urejeno. Če pa seštejemo odgovore tistih, ki si stanovanjsko 

vprašanje zelo želijo in želijo urediti, dobimo 67,5-odstotni  delež v vzorcu (N = 184). 

                                                           
38 Pod »drugo« so vprašani najpogosteje dopisali: »stanujem pri partnerjevih starših« in »skozi teden 
stanujem začasno v različnih stanovanjih«. 
39 Vprašanje, ki smo ga postavili v anketnem vprašalniku je: Ali si želiš danes ali v prihodnje samostojno 
urediti stanovanjsko vprašanje/se odseliti od staršev. 
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Grafikon 23: Želja po ureditvi lastnega stanovanjskega vprašanja 

Glede na to, da si velika večina mladih želi v prihodnje urediti lastno stanovanjsko vprašanje, je za 

boljše razumevanje problematike ključno predvsem poiskati trenutne ovire, ki jim stojijo na poti. 

Ugotavljamo, da v vzorcu (N = 182) 35,5  odstotka mladih sicer nima ovir pri ureditvi 

stanovanjskega vprašanja oz. jim sedanje stanje ustreza, najpogostejša ovira, na katero naletijo 

mladi pri lastnem urejanju stanovanjske problematike, pa je pomanjkanje finančnih sredstev 

(39,8 odstotka ). 9,3  odstotka mladih si želi lastnega in ne najemniškega stanovanja, 7,7  odstotka 

jih navaja druge razloge40, še najmanj pa pomanjkanje dostopnih stanovanj (5,4  odstotka) in 

nepripravljenost staršev na odselitev (2,2  odstotka).    

 

Grafikon 24: Ovire pri lastni ureditvi stanovanjskega vprašanja  

Da številni mladi o tem, kako bodo v prihodnje uredili svoje stanovanjsko vprašanje, sploh ne 

razmišljajo, ali pa stanovanjske problematike sploh ne poznajo, je razvidno tudi iz odgovorov oz. 

neodgovorov na naslednje vprašanje, ki smo jim ga postavili in se nanaša na oceno ponudbe 

                                                           
40 Med drugimi razlogi so najpogostejši: »problematika zakonodaje za gradnjo stavbe«, »sem premlad, da bi 
o tem razmišljal«, »odhod v tujino«, »o tem bom razmišljal v prihodnosti«. 
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stanovanj v občini Sevnica (kar 87 vprašanih na to vprašanje ni podalo odgovora). Upoštevajoč le 

podane odgovore (N = 99), 33,2  odstotka mladih ocenjuje, da je v občini premalo najemniških 

stanovanj, 24,9  odstotka, da so stanovanja predraga za nakup, 17,7  odstotka, da so stanovanja 

predraga za najem, 10,6  odstotka, da je premalo neprofitnih najemniških stanovanj, 4,2  odstotka 

mladih pa navaja neki drug razlog.41 Le 9,3  odstotka vprašanih, ki so na postavljeno vprašanje 

odgovorili, trdi, da ponudba stanovanj ustreza potrebam prebivalstva.        

 

Grafikon 25: Ocena ponudbe stanovanj v občini Sevnica 

Ker večina tistih, ki niso podali ocene ponudbe stanovanj v občini Sevnica, spada v najmlajšo 

starostno skupino 15–19 let (51,5 odstotka v tej starosti skupini ni podalo odgovora na 

izpostavljeno vprašanje) in v starostno skupino 20–24 let (50 odstotkov), bi lahko trdili, da mladi 

v teh dveh starostih skupinah še ne razmišljajo toliko o odselitvi od staršev, in sicer v primerjavi 

z najstarejšo starostno skupino 25–29 let, v kateri 37,5  odstotka mladih ni ocenilo ponudbe 

stanovanj v občini. 

Dodatna podkrepitev zaznanemu nezadostnemu informiranju mladih o možnostih reševanja 

stanovanjskega vprašanja v občini se spet kaže v številu neodgovorov (62) na vprašanje, ki 

povprašuje po stališču, ali Občina Sevnica posveča dovolj pozornosti stanovanjskim razmeram 

mladih. Med vsemi, ki so se glede izpostavljenega vprašanja opredelili (N = 124), je kar 46,9  

odstotka mladih, ki pravijo, da se sploh ne posveča dovolj pozornosti stanovanjskim razmeram 

mladih, 29,6  odstotka mladih meni, da to počne v manjši meri, in 23,6  odstotka mladih trdi, da 

Občina Sevnica to počne do neke mere. 0,0  odstotka mladih meni, da Občina Sevnica posveča zelo 

veliko pozornosti stanovanjskim razmeram, v katerih živijo mladi.   

                                                           
41 Pod »drugo« so mladi uvrstili: »premalo stanovanj za najem in za nakup«, »ni možnosti gradnje za mlade 
družine«. 

4,2 %

9,3 %

10,6 %

17,7 %

24,9 %

33,2 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

Drugo

Ponudba stanovanj ustreza potrebam prebivalstva

Premalo je neprofitnih najemniških stanovanj

Stanovanja predraga za najem

Stanovanja predraga za nakup

Premalo je najemniških stanovanj



60 

 

Grafikon 26: Zaznavanje posvečanja pozornosti Občine Sevnica stanovanjskim razmeram mladih 

Splošnemu vprašanju, ki vključuje ocenjevanje posvečanja pozornosti Občine Sevnica, smo dodali 

tudi konkretnejše vprašanje, ali obstaja poznavanje ukrepov, ki občanom lahko pomagajo pri 

reševanju njihovega stanovanjskega vprašanja.42 V grafikonu smo pripravili delež pritrdilnih 

odgovorov glede na bivališče in glede na starostne skupine v občini Sevnica. Ugotovili smo, da le 

2,2  odstotka mladih v celotnem vzorcu (N = 184) pozna ukrepe Občine Sevnica, ki lahko pomagajo 

pri reševanju njihovega stanovanjskega vprašanja. Znotraj celotnega vzorca 6,5  odstotka mladih 

iz starostne skupine 25–29 let pozna ukrepe naše občine, medtem ko so preostalima dvema 

starostnima skupinama ti ukrepi neznani. Malce presenetljivo pa je, da več vprašanih z začasnim 

bivališčem v občini Sevnica (4  odstotki) pozna te ukrepe Občine Sevnica kot pa vprašani s stalnim 

bivališčem (1,9  odstotka), kar bi si, četudi je res, da gre le za 2,1  odstotka razlike, lahko razlagali 

v smislu, da so nekateri izmed teh že iskali možnosti za priselitev v občino Sevnica.43    

                                                           
42 Na vprašanje v anketi Ali poznaš ukrepe Občine Sevnica, ki bi ti lahko pomagali pri ureditvi 
stanovanjskega vprašanja je bilo možno podati odgovor »da« ali »ne«. 
43 K tej interpretaciji dodajamo še posebno opombo, da je število odgovorov mladih z začasnim bivališčem 
v občini (N = 25) precej manjše, kot je število odgovorov mladih občanov (N = 159) oz. prvi v vzorcu 
zavzemajo manjši delež. 
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Grafikon 27: Delež poznavanja ukrepov Občine Sevnica po bivališču in  starostni skupini 

Poznavalci ukrepov Občine Sevnica, ki lahko pomagajo pri reševanju stanovanjskega vprašanja, 

so se, četudi v manjšini, spomnili predvsem naslednjih točk: »razpis za neprofitna stanovanja«, 

»subvencija komunalnega prispevka«, »malo več posluha za želje občanov glede gradnje novih hiš 

na podeželju«.    

Mladi večinoma menijo, da so jim ukrepi Občine Sevnica v navezavi na stanovanjsko vprašanje 

načelno dostopni, a težko konkurirajo drugim prosilcem (31,8  odstotka), 31,2  odstotka jih 

izpostavlja, da so dostopni le mladim družinam, 25,4  odstotka pa jih navaja nedostopnost ukrepov 

zaradi dejstva, da gre pri vprašanem za občana druge občine. Le 8  odstotkov tistih, ki so sploh 

odgovorili na vprašanje dostopnosti ukrepov, pravi, da si pri ureditvi stanovanjskega vprašanja 

lahko pomaga z ukrepi Občine Sevnica. 

 

Grafikon 28: Stališča mladih o dostopnosti ukrepov Občine Sevnica za ureditev stanovanjskega vprašanja 

K navedenemu je treba posebej dodati, da na vprašanje o dostopnosti ukrepov Občine Sevnica za 

reševanje stanovanjskih vprašanj ni odgovorilo kar 132 vprašanih (N = 54), kar le še dodatno 
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podkrepi argument, da mladi niso informirani o teh ukrepih Občine Sevnica in da bo prihodnja 

mladinska politika, če bo želela biti učinkovita, morala upoštevati tudi to. 

Predlogi za izboljšanje stanovanjskih razmer 

Implikacije, ki izhajajo iz rezultatov vpisa v Katalog želja mladih oz. za mlade, ter v tem poglavju 

obravnavani statistični podatki in rezultati, so; 

– Stanovanjska problematika je tista, ki ji mora biti v strategiji za mlade namenjena prav posebna 

pozornost, in sicer glede urejanja tega področja in tudi glede informiranja o različnih možnostih, 

s katerimi si mladi že lahko pomagajo pri reševanju svojega (prvega) stanovanjskega vprašanja. 

Opaženo je bilo, da je v občini Sevnica premalo stanovanj, ki bi jih sploh bilo mogoče najeti in bi 

bila prenovljena oz. primerna za takojšnjo vselitev. To pomeni, da vanje ne bi bilo treba že na 

začetku precej vlagati, kar je povsem razumljivo za pogled z vidika mladih, ki so na začetku svoje 

poti osamosvajanja. Opaziti je tudi, da je v občini premalo cenovno dostopnih stanovanj, pa tudi 

ni dobrega pregleda nad nepremičninami, ki so naprodaj. Izražena je bila tudi želja, da bi lahko 

bilo na voljo več hiš kot blokov. Možni ukrepi Občine Sevnica, ki jih v pripravi lokalne strategije za 

mlade velja upoštevati oz. velja o njih razmisliti, so: nižje obrestne mere za mlade, ki rešujejo prvo 

stanovanjsko vprašanje, subvencioniranje najemnin, subvencioniranje nakupa, gradnje ali 

prenove stanovanj ter hiš za mlade v lokalni skupnosti, možnost najema s poznejšim odkupom. V 

lokalnem stanovanjskem programu do leta 2025, ki ga pripravljajo na Občini Sevnica, je treba zato 

izpostaviti mlade kot ciljno skupino, ki nujno potrebuje podporo. Posebej inovativen predlog, ki 

je prispel v katalog, pa je pregled možnosti za izoblikovanje stanovanjskih zadrug oz. kooperativ. 

Zaradi povpraševanja po priselitvah v občino Sevnico ne gre prezreti tudi, da se na razpis za 

pridobitev neprofitnega stanovanja lahko prijavijo le tisti, ki že imajo stalno prebivališče v občini, 

pri čemer je, kot dodatno, stalnost bivanja v občini po številu let merilo. Glede tega je programski 

dokument Mladinskega sveta Slovenije (MSS) posebej izpostavil element zmanjšanja pomena 

stalnega bivališča (kot osnove za uveljavljanje pravic), in sicer še posebno pri dostopu do 

neprofitnih stanovanj in otroških vrtcev, ter izpostavil razmislek v smeri vključitve večje 

pomembnosti lokacije delovnega mesta prosilca (Baumkirher, Bakovnik in Beočanin, 2010b: 20). 

Skratka, če želi posamezna lokalna skupnost privabiti v svoj okraj tudi mlade od drugje, je ta točka 

gotovo pomembno izhodišče v iskanju mehanizmov spodbud. 

Ključne ugotovitve 

o Reševanje stanovanjske problematike mladih je prvi korak k omogočanju samostojnega 

življenja mladih in glede na izražene želje sevniške mladine (15–29 let: 68  odstotkov) bi 

moralo postati prioriteta v lokalni mladinski politiki. 

o Po statističnih podatkih sodeč, bi bilo mogoče v občini Sevnica uporabiti sedanja 

stanovanja v javni in tudi (oz. predvsem) zasebni lasti. Ena četrtina stanovanjskih stavb je 

namreč neposeljenih.  

o Sevniška mladina v splošnem ni informirana o sedanjih možnostih reševanja svojega 

stanovanjskega vprašanja. Le 1,8  odstotka mladih občanov je seznanjenih s temi ukrepi v 

občini. 

o Med ukrepe Občine Sevnica se umeščata predvsem dva: javni razpis za dodelitev 

neprofitnih najemniških stanovanj uvršča mlade ter mlade družine med posebno skupino 

upravičencev in možnost koriščenja subvencioniranja komunalnega prispevka po 

izdanem gradbenem dovoljenju v vrednosti 50  odstotkov plačanega komunalnega 

prispevka mladim družinam. Število mladih, ki to možnost dejansko izkoristijo, v zadnjih 
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letih upada (leta 2010: 22; leta 2017: 4). V pripravi pa je tudi Stanovanjska strategija 

Občine Sevnica do leta 2025. 

o Nadaljnji ukrepi, ki bodo namenjeni urejanju stanovanjskih razmer mladih, morajo 

upoštevati želje in pričakovanja mladih, torej morajo biti ustrezno raziskovalno podprti. 

Dejstvo pa je, da informacije o sedanjih možnostih večinoma še niso prišle do mladih, kar 

pomeni, da bo treba posebno pozornost nameniti tudi izboljšanju informiranja na tem 

področju.  
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Organiziranje in informiranje 
Organiziranje mladih, torej vključevanje v strukture in aktivnosti organizacij, je pomembno, ker 

so te prvi vzvod za participacijo mladih (Baumkirher, Bakovnik in Beočanin, 2010a: 14). Pri tem 

je treba izpostaviti, da študije slovenske mladine kažejo, da je participacija v prostovoljnih 

dejavnostih med mladimi pogostejša kot denimo protestna in individualizirana (npr. potrošniška 

participacija, participacija na podlagi informacijsko-komunikacijskih tehnologij) ali še posebno 

kot udeležba v konvencionalnih političnih dejavnostih (Kirbiš in Flere, 2011), kar daje 

organizacijam v mladinskem sektorju še toliko večji pomen.  

Ne glede na navedene pozitivne učinke se je tako leta 1990 ustanovljeni Mladinski svet Slovenije 

in tudi leta 1997 ustanovljeni prvi lokalni mladinski svet že na začetku srečal s problemom 

pridobitve pravne osebnosti zaradi pomanjkljive zakonodaje, ki bi omogočila združevanje društev 

in podmladkov političnih strank. Problem je bil odpravljen šele s sprejetjem posebnega zakona 

leta 2000 (Škulj, 2016: 41–49). V sedanjem programskem dokumentu MSS pa je poudarjeno, da 

mladinske organizacije delujejo v slabih razmerah, pri čemer je še posebno izpostavljena finančna 

in kadrovska problematika. Finančna problematika je vezana na pomanjkanje sredstev in stalnost 

njihovega dotoka. Organizacije so namreč pogojene s projektnim financiranjem, to pa na ravni 

organizacij pomeni prilagajanje aktivnosti in vsega preostalega posameznim razpisom, kar skoraj 

pomeni tudi okrnitev njihove avtonomije. Manko in negotovost sredstev pa vplivata tudi na 

financiranje zaposlitev v mladinskem sektorju, posledica pa je onemogočeno zaposlovanje 

primerno usposobljenih oseb in dolgoročnejše zaposlovanje (Baumkirher, Bakovnik in Beočanin, 

2010a: 17–19). 

Opolnomočenje kot eno izmed področij ukrepanja v prihodnji Strategiji EU za mlade (Evropska 

komisija, 2018: 6–7) razume predvsem mladinsko delo kot »most do izobraževanja, usposabljanja 

ali dela, s čimer preprečuje izključenost«. Nakazano je, da bo v prihodnje treba predvsem storiti 

korak naprej v smeri priznavanja neformalnega učenja z mladinskim delom, denimo z bolj 

sistematično uporabo orodij za kakovost. Drugi poudarek je na tem, da se bodo morali mladinski 

delavci prilagoditi spreminjajočim se potrebam ter navadam mladih in tehnološkim spremembam 

(govorimo o t. i. digitalnem mladinskem delu, kar pomeni, da bodo morali ti delavci pridobiti oz. 

imeti povsem nove spretnosti).  

Digitalnemu svetu pa bo treba prilagoditi tudi zgradbo in načine delovanja informacijsko-

komunikacijskih kanalov, kar bo tudi predmet nove evropske strategije za mlade (prav tam: 7). Iz 

urejanja mladinskega področja pa že zaradi svoje obsežnosti ne sme ostati prezrta t. i. 

neorganizirana mladina. Poiskati je treba načine za njeno večje informiranje in vključevanje, in 

sicer ob upoštevanju oz. ohranitvi prvin neorganiziranosti. Ker je običajno eden izmed prostorov, 

v katerem se zadržuje neorganizirana mladina, mladinski center, to nalaga še toliko večjo 

odgovornost načrtovalcem dejavnosti v centrih, da poskrbijo za njeno neprezrtost oz. za njihovo 

ustrezno umestitev (Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022, 2013). 
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  Mladinska dejavnost in informiranje mladih ter ukrepi Občine Sevnica  

V občini Sevnica delujejo Mladinski center Sevnica in druge organizacije v mladinskem sektorju, 

ki skrbijo za načrtovanje in izvajanje mladinske dejavnosti v občini.44 Na kakšen način Občina 

Sevnica tej dejavnosti omogoča podporo, bo navedeno sproti.45 

Mladinski center Sevnica 

V Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju (2010: čl. 28) je mladinski center »organizirano 

funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna skupnost ali druga pravna oseba javnega 

ali zasebnega prava oziroma fizična oseba, v katerem se izvajajo programi v mladinskem sektorju 

in mladinsko delo na lokalni ravni«. 

Lokalna skupnost omogoča finančno podporo Mladinskemu centru Sevnica, in sicer so na letni 

ravni sredstva zagotovljena s proračunom Občine Sevnica, kar je večinska, a vendarle ne povsem 

standardna praksa v Sloveniji. 

Sodeč po zadnji analizi, ki je bila narejena o lokalnih mladinskih politikah, 87  odstotkov občin 

neposredno iz proračuna namenja sredstva za lokalni mladinski center, 52  odstotkov pa jih ima 

razpis, na katerega se lahko prijavijo mladinski projekti/programi (Mužica, Harej in Nusdorfer, 

2016: 39). Višina sredstev, ki jih posamezna občina namenja mladinskim centrom, pa se zelo 

razlikuje, kar je med drugim mogoče pripisati tudi velikosti občin in številu prebivalcev v njej. V 

tabeli so prikazani podatki iz omenjene analize in zaznamujejo leto 2014. 

 Povprečje Maksimalni znesek Minimalni znesek 
Finančna podpora 
mladinskih centrov 
neposredno iz 
proračuna občine  

118.745,50 EUR 538.540 EUR 3000 EUR 

Višina sredstev  
mladinskih centrov 
z občinskih razpisov 

16.448,80 EUR 88.990 EUR 800 EUR 

Višina sredstev  
mladinskih centrov iz 
»drugih oblik 
financiranja občin« 

1.956,70 EUR 5570 EUR 300 EUR 

Tabela 27: Višina namenjenih sredstev mladinskim centrom v Sloveniji po različnih oblikah financiranja (povprečje, 
maksimalni in minimalni znesek) (Mužica, Harej in Nusdorfer, 2016: 40) 

Mladinski center Sevnica deluje po formuli mladinski center = ljudje + socialna atmosfera + 

prostor, kamor se vključujejo mladi kot posamezniki za usmerjeno ali neusmerjeno preživljanje 

prostega časa in v katerem poteka celostna obravnava posameznika.  

Med vidnimi prednostmi Mladinskega centra Sevnica lahko izpostavimo poudarek na 

prostovoljstvu, ki je kot družbeno koristna aktivnost velikega pomena za lokalno in širšo 

skupnost, zagotavljanje pomoči priseljencem v slovensko okolje, kamor spada tudi brezplačno 

poučevanje slovenskega jezika, izvedbo turnirjev v družabnih in športnih igrah, izvedbo različnih 

ustvarjalnic in delavnic, nudenje pomoči pri učenju in domačih nalogah otrok in mladih, skrb za 

mladinsko infrastrukturo, izvedbo poučevanja tujih jezikov in tudi dobrodelne akcije. Vse leto 

                                                           
44 Podatki in informacije v zvezi s tem so se pridobivali med potekom raziskave neposredno od lokalnih 
organizacij v mladinskem sektorju. 
45 Podatki in informacije v zvezi s tem so bili pridobljeni od Občine Sevnica 4. 5. 2018. 
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potekajo različne prireditve in dogodki na mladinskem področju: pustovanje, Kitarijada, 

silvestrovanje, Olimpijski teden, Veter v laseh, Grajske bučke idr. 

Druge organizacije v mladinskem sektorju 

Organizacije v mladinskem sektorju so po Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju (2010: 

čl. 3) organizirane kot mladinske organizacije ali organizacije za mlade ali mladinski svet. 

Mladinska organizacija je opredeljena kot »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 ter 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, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe 

zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju« (prav tam). Organizacija za mlade pa 

je definirana kot »pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in 

je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga« (prav tam). 

Mladinski svet lokalne skupnosti je v Zakonu o mladinskih svetih (2010: čl. 2) določen kot 

združenje mladinskih organizacij, ki imajo sedež v lokalni skupnosti in specifično strukturo 

članstva, in sicer je najmanj 90  odstotkov članov starih do 29 let ter 70  odstotkov članov vodstva, 

starih od 15 do 29 let. 

V občini Sevnica je bil leta 2003 ustanovljen Mladinski svet občine Sevnica (MSOS), ki ga od marca 

2018 sestavljajo štirje polnopravni člani, to so ŠMRK Društvo KNOF – Mladinska sekcija, 

Študentski klub Sevnica, Društvo Rotaract Sevnica ter Društvo Salezijanski mladinski center 

Sevnica, in pa štirje pridruženi člani, to so Zavod Kultiza, Zavod Stara šola, so. p., Zavod Veles ter 

Družinski inštitut Zaupanje. Njihov program za leto 2018 je usmerjen predvsem v pripravljanje 

skupnih pobud na področju mladine, najmanj enega skupnega dogodka na leto in v poenoteno 

informiranje mladih. Znotraj programa je poseben poudarek namenjen iskanju možnosti za 

pridobitev prostorov, ki bi jih lahko uporabljale vse članice, in izdelavi nove strategije za mlade.46 

Po zgornjem vrstnem redu MSOS je v nadaljevanju podan opis teh lokalnih organizacij v 

mladinskem sektorju. 

ŠMRK Društvo KNOF – Mladinska sekcija je društvo, ki je bilo ustanoviljeno leta 2007, in sicer z 

mladinskim aktivizmom in organizacijo različnih kulturnih, prostovoljskih in mednarodnih 

aktivnosti. Sedanji člani društva so zaposleni, inkubiranci, prostovoljci in 

uporabniki/zainteresirana javnost, ki poudarjajo načela demokratičnega soupravljanja, 

trajnostnega razvoja, solidarnosti, družbene odgovornosti in vključevanja ranljivih skupin. 

Njihovo poslanstvo je spodbuditi trajnostni razvoj Posavja in ustvariti delovna mesta za ranljive 

ciljne skupine s podporo in izvajanjem socialne ekonomije/podjetništva. Njihova vizija je biti 

center socialne ekonomije v Posavju. Programi društva vzniknejo in nastajajo iz potreb članov 

društva; med temi so Inkubator socialne ekonomije Posavje, Stikalnik FabLab Krško, KNOF KNTK 

Sevnica, Coworking Krško in Sevnica, prostovoljstvo mladih v tujini. 

Študentski klub Sevnica (ŠKS) je bil ustanovljen leta 2003 na pobudo skupine študentk in 

študentov, njihov skupni cilj pa je bil vzpostaviti močno študentsko organizacijo na območju 

                                                           
46 Zapisnik Zbora MSOS, ki je bil 30. 3. 2018 v prostoru KNOF KNKT (ob sevniškem bazenu). 
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Upravne enote Sevnica. Delo ŠKS temelji na prostovoljnem delovanju in samoiniciativi. Študentski 

klub Sevnica je neprofitna organizacija, ki stremi k temu, da bi se vzpostavila močna mladinska 

organizacija, s katero bi se lahko identificirali študenti in tudi dijaki. Program kluba temelji na 

projektih, ki se jih udeležuje ciljna skupina dijakov in študentov. Kulturni, izobraževalni, športni 

in drugi projekti so dostopni dijakom in študentom po subvencioniranih cenah. 

Rotaract klub Sevnica je eden izmed 20 Rotaract klubov v Sloveniji. Ustanovljen je bil 1. aprila 

2016 in spada v svetovno družino Rotary International. Rotaract klub je klub mladih 

posameznikov, starih od 18 do 30 let, z željo po nečem več. Na prvem mestu je v njihovih klubih 

vedno prijateljstvo, delovati morajo po rotarijskih načelih, ki vključujejo predvsem ravnanje v 

korist vseh udeleženih, pravičnost, nesebičnost in podobno. Njihovo poslanstvo je delati dobro. So 

dobrodelna organizacija, ki ne pomaga samo tistim v stiski, ampak tudi ljudem s posebnimi talenti, 

pa z ozaveščanjem o pomembnih stvareh, ki pestijo sodobno družbo in podobno. Do zdaj njihovi 

projekti obsegajo dobrodelne zabave, gledališke predstave, ozaveščanje o kožnem melanomu, 

delavnice z otroki, delavnice v domovih za upokojence in drugo. Razdelili so že več kot 1500 evrov 

donacij, vložili pa ogromno ur prostovoljnega dela. Financirajo se iz lastnih članarin in 

prostovoljnih prispevkov, ki jim jih namenijo obiskovalci njihovih dogodkov.   

Društvo Salezijanski mladinski center (SMC) Sevnica je leta 2018 praznoval 20-letnico delovanja. 

Društvo združuje več kot 50 animatorjev, starih od 14 do 29 let, ki skupaj načrtujejo, organizirajo 

in izvajajo dogodke, namenjene aktivnim članom in tudi otrokom. Izpostaviti je treba predvsem 

poletni oratorij, na katerem se na njihovem dvorišču dva tedna druži več kot 120 otrok in mladih. 

Tam aktivno preživljajo poletne počitnice, hkrati pa gre za organizacijsko precej obsežen projekt, 

ki animatorjem omogoča aktivno učenje. Namen društva je spoznavanje mladih z vrednotami, ki 

so pomembne v vsakdanjem življenju. Delovanje društva temelji na don Boskovem preventivnem 

vzgojnem sistemu, ki poudarja štiri glavne stebre: dom, župnijo, šolo in dvorišče. Društvo mladim 

v občini Sevnica lahko ponuja številne možnosti, s katerimi lahko bogatijo in razvijajo svoje 

talente. Nudi jim prijetno urejene klubske prostore, v katerih potekajo razne delavnice, mladinske 

pogovorne skupine, druženje ob igranju namiznih iger, ročnega nogometa, biljarda, pikada in 

podobno, zunanje površine so namenjene športnemu udejstvovanju. Glede na osebni interes 

mladi in otroci prihajajo v društvo tedensko ali mesečno. Predvsem pa je društvo edino v občini 

Sevnica, ki mladim omogoča, da krepijo osebno vero, spoznavajo smisel krščanskih vrednot in so 

aktivno vpeti v dejavnosti, ki potekajo v sklopu župnije. 

Namen Zavoda Kultiza je zagotavljanje kakovostne, široke in raznovrstne ponudbe kulturnih in 

izobraževalnih vsebin na območju Posavja. Vsebine zagotavljajo razvoj, širitev in spodbujanje 

takšnih dejavnosti v domačem okolju, ki predvsem mladim omogočajo povezovanje in odkrivanje 

priložnosti za ustvarjanje na tem področju. Zavod se vzporedno ukvarja z gostinsko dejavnostjo 

in upravljanjem ter vodenjem lokala, ki služi kot podporno okolje za izvajanje omenjenih 

dejavnosti, programov in vsebin zavoda in drugih subjektov, ki delujejo na sorodnih področjih. 

Svoje poslanstvo zavod uresničuje z ustvarjanjem kakovostnega okolja oziroma družbenega 

prostora širokega spektra, v katerem se lahko zainteresirani subjekti družbeno udejstvujejo in 

aktivno vključujejo v dejavnosti zavoda. Dolgoročna cilja Zavoda Kultiza sta vzpostavitev 

enovitega mladinskega središča s široko ponudbo vsestranskih storitev in sobivanje interesno 

podobnih organizacij.  

Zavod Stara šola, so. p., deluje v verigi zelenih trgovin podarjenega Stara šola v Sevnici, Krškem, 

Trbovljah in Brežicah. Usmerjen je v spodbujanje ponovne uporabe. Poslanstvo zavoda je 
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zmanjšati količino zavrženih še uporabnih predmetov na odlagališča, zmanjšanje porabe naravnih 

virov, potrebnih za izdelavo novih predmetov, podaljševanje življenjske dobe predmetov, 

ponudba uporabnih stvari po ugodnih cenah in tudi ustvarjanje delovnih mest za ranljive skupine 

ljudi, kamor spadajo tudi mladi. 

Zavod Veles, Zavod za trajnostni način življenja, so. p., je zasebni zavod, ki je bil ustanovljen leta 

2016 zaradi potrebe v regiji po spodbujanju in ozaveščanju ter izvajanju trajnostnega načina 

življenja. Njegovo poslanstvo je ozavestiti ljudi o prednostih trajnostnega načina življenja in jim 

ponuditi informacije na tem področju. Poudarek je na naravni gradnji – na ozaveščanju, promociji, 

teoretičnem in praktičnem izobraževanju, pa tudi celostnem oblikovanju posameznika. Zavod se 

zavzema za izboljševanje kakovosti življenja, ohranjanje tradicije z njenim posodabljanjem. 

Ukvarja se tudi z izobraževalnimi dejavnostmi, kot je organiziranje in izvajanje predavanj, 

seminarjev in delavnic na področju trajnostnega načina življenja, in tako tudi preventivno 

pripomore k boljšemu zdravju ljudi in ohranjanju okolja. Zavod pa omogoča tudi izvajanje storitve 

(npr. naravna gradnja) za trajnostni način življenja. Spodbuja prostovoljno delo in sodelovanje 

med ljudmi iz različnih kulturnih ozadij. V sklopu svojih dejavnosti širi okoljsko ozaveščenost in 

promovira trajnostni razvoj. Zavod izvaja delavnice in predavanja na temo trajnostnega delovanja 

z področij trajnosti na temelju etik: skrb za okolje in skrb za ljudi. Izkazalo se je, da tematike 

zanimajo mlade doma in od drugje, zato so nastali projekti MLADI GRADIMO TRAJNOSTNO!, kar 

podpira Občina Sevnica s sofinanciranjem. Evropski projekti, ki jih omogočamo mladim s 

programom Erasmus +, so mladinske izmenjave in evropsko prostovoljstvo (EVS). Veliko pa 

pomenijo odprta vrata njihove kmetije, ki sprejema mlade prostovoljce medse za širjenje svojih 

kompetenc in deljenje znanja. Zato je postala kmetija Veles, na kateri ima Zavod Veles svoj sedež, 

socialna permakulturna kmetija. 

Družinski inštitut Zaupanje je nevladna organizacija, ki deluje predvsem na področju 

preventivnega dela z otroki, mladostniki in družinami. Posameznikom, parom in družinam nudijo 

psihosocialno svetovanje, poleg tega pa izvajajo tudi različne projekte in programe, s katerimi 

odgovarjajo na kritične točke družbenega okolja. V sklopu projekta Večgeneracijski center izvajajo 

skupinske aktivnosti za mlajšo populacijo, hkrati pa v programe vključujejo tudi priseljence, 

brezposelne in starejše. Posebno pozornost namenjajo vključevanju otrok in mladostnikov z manj 

priložnostmi. Z omenjeno tarčno skupino se ukvarjajo v sklopu projekta Rast(išče) sreče, ki jim 

omogoča, da se problematike posameznika lotevajo individualno. V svoje aktivnosti v programu 

Približajmo znanost mladim vključujejo tudi ambiciozne mlade posameznike, ki se želijo naučiti 

osnov kvalitativnega raziskovanja na področju psihologije in medosebnih odnosov. Družinski 

inštitut Zaupanje v svoje delovanje redno vključuje tudi prostovoljce, ki pripomorejo h 

kakovostnejši izvedbi programov in tako krepijo svoje kompetence dela z ljudmi. Delovanje 

Družinskega inštituta Zaupanje temelji na povečevanju socialne vključenosti z opolnomočenjem 

in omogočanjem okoliščin za kakovosten osebni razvoj. 

Ukrep Občine Sevnica, ki je posebnega pomena za izvajanje mladinskih programov in projektov 

ter programov za mlade v njihovem sklopu in tudi nekaterih drugih organizacij nečlanic MSOS, je 

objava vsakoletnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov 

za mlade. Skladno s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter 

programov za mlade v Občini Sevnica (2015: čl. 2) se v proračunu za posamezno leto določi višina 

sredstev, ki bo za to namenjena. Po 5. členu morajo biti ti projekti in progami »namenjeni krepitvi 

in širitvi vrednot prostovoljnega dela in dela med mladimi, spodbujanju osebne avtonomije 

mladih in njihovi socialni integraciji ter druženju in uresničevanju njihovega interesa«. 
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Lokalna skupnost zagotavlja finančno podporo organizacijam v mladinskem sektorju s projektnim 

financiranjem, in sicer po posameznih letih. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Višina 
sredstev 

24.241 

EUR 

16.969 

EUR 

 

13.592 

EUR 

 

14.951 

EUR 

 

14.000 
EUR 

14.000 
EUR 

14.000 
EUR 

14.000 

EUR 

 
Število 

financiranih 

organizacij v 

mladinskem 

sektorju 

8 10 8 11 11 13 11 9 

Tabela 28: Sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade, ki jih izvajajo organizacije v 
mladinskem sektorju po posameznih letih 2010–2017 (podatki, pridobljeni na Zavodu KŠTM Sevnica 10. 7. 2018) 

Informacijski kanali 

Mladi v občini Sevnica so informirani in spodbujeni k aktivni participaciji po različnih 

komunikacijskih kanalih – na infotočkah, v tiskanih medijih in na spletu. 

Občina Sevnica sofinancira delovanje in investicijsko vzdrževanje prostorov Mladinskega centra 

Sevnica, v katerem poteka redni program, katerega pomembnejši del je izvajanje informacijske 

točke za mlade v obliki vsebin in tudi možnosti srečevanja mladih ter omogočanja brezplačnega 

dostopa do medmrežja (brezplačna e-točka). Brezplačna e-točka in informator sta vsak dan na 

voljo tudi v Salezijanskem mladinskem centru Sevnica in v Knjižnici Sevnica. 

Občina Sevnica prav tako zagotavlja izdajanje/delovanje dela , medija, namenjenega izključno 

informacijam za mlade. Zavod KŠTM izdaja lokalni časopis Grajske novice, s čimer mladim 

omogoča, da brezplačno prejmejo mesečnik z informacijami na lokalni ravni (npr. o 

pomembnejših lokalnih dogodkih in programih). Pri tem je treba dodati, da so v njem določene 

strani predvidene samo za vsebino, ki je zanimiva za mlade. 

Ravno tako je treba izpostaviti ponovno obuditev mladinske revije Vejžde v letu 2018. Gre za 

dvomesečnik, ki ponuja vsebino za mlade, ustvarjajo pa jo mladi sami. 

Tiskane oblike informiranja pa v sodobnem svetu ne zadoščajo, zato je poskrbljeno za 

informiranje mladih in mladinskih organizacij tudi s sodobnejšimi mediji. Ena možnost je 

ponudba objavljanja informacij na spletni strani moja.obcina.si. Na njej pa lahko občani poiščejo 

informacije o vseh zanimivih dogodkih, seveda tudi o tistih za mlade. 

Obstaja pa tudi informacijsko-komunikacijski kanal prek družbenih omrežij, ki jih uporabljajo 

posamezne organizacije v mladinskem sektorju posebej. 

Rezultati ankete: organiziranje in informiranost mladih v občini Sevnica 

Vključenost v prostovoljske aktivnosti je pomemben element družbene participacije mladih. Zato 

smo na mlade v občini Sevnica naslovili vprašanje, ali so bili v zadnjih 12 mesecih prostovoljno 

aktivni in v sklopu katerih dejavnosti. Rezultati kažejo, da so mladi občani (N = 184) prostovoljno 

aktivni, in sicer je bilo takih v zadnjih 12 mesecih kar 57,7 odstotka. Med dejavnostmi, v katerih 

so bili ti prostovoljci aktivni (N = 106), izstopajo naslednje: pomoč pri kulturnih dogodkih (45,6  
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odstotka), kolegom pri učenju (44,9  odstotka), nevladni organizaciji (31,8  odstotka), športnih 

dogodkih (27,1  odstotka), verski dejavnosti (25,8  odstotka). Pod drugo, za kar se je opredelilo 

11,7  odstotka mladih, je bilo dopisano: pomoč gasilcem, živalim in starejšim. 

 

Grafikon 29: Prostovoljska aktivnost mladih prostovoljcev 

Glede na navedeno precej visoko prostovoljsko aktivnost sevniške mladine nas je zanimalo tudi, 

kateri so glavni razlogi za to, da so se odločili za tovrstno vključenost (N = 106). Da bi ugotovili, 

kateri razlogi bi lahko spodbudili mlade, ki zdaj še niso prostovoljci, k tej aktivnosti, smo kot 

dodatno še te vprašali po možnih razlogih (N = 77). Opažamo, da se delež odgovorov z navedenimi 

razlogi pomembno ne razlikuje od tega, ali je oseba, ki je odgovarjala na vprašanje, že prostovoljec 

ali ne. Najpogosteje navedeni odgovori so bili v enem in drugem primeru: želja pomagati drugim, 

želja po aktivnosti/družbenem angažmaju in želja po spoznavanju novih ljudi/prijateljev.  
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Grafikon 30: Razlogi za prostovoljstvo med prostovoljci in med potencialnimi prostovoljci 

Obenem lahko dodamo, da je 36,2  odstotka neprostovoljcev izjavilo, da nimajo razloga, ki bi jih 

spodbudil k temu, da bi postali prostovoljci. Med razloge, zakaj so se odločili za to možnost, 

večinoma navajajo, da bi moralo biti takšno delo plačano, da ljudje niso hvaležni za opravljeno 

delo in da takšno delo ni dovolj ovrednoteno.  

Podatki, ki utegnejo biti še posebno zanimivi za organizacije v mladinskem sektorju, so odgovori 

na vprašanje, katerih mladinskih dogodkov se mlade osebe v občini najraje udeležujejo. Med 

mladimi so najbolj priljubljeni koncerti in zabave (85,7 odstotka ). Temu sledijo s 40  odstotki 

kulturni dogodki in prireditve, 37,2  odstotka pikniki, 37,0  odstotka kinovečeri in 31,5  odstotka 

izobraževanja, seminarji in delavnice. Zanimanje mladih je najmanjše za organizirane 

propagandne aktivnosti (2,9  odstotka). 

 

Grafikon 31: Mladinski dogodki, ki se jih mladi najraje udeležujejo. 

Kakšno pa je zadovoljstvo z že izvedenimi mladinskimi dogodki v občini? Kot prikazuje spodnji 

grafikon, so mladi najbolj zadovoljni z izvedbo kulturnih dogodkov in prireditev, in sicer s 45,1  

odstotka, če seštejemo odgovore: sem zadovoljen in zelo sem zadovoljen (na 5-stopenjski lestvici). 

Temu sledijo koncerti in zabave (38,4  odstotka) in kinovečeri (37,3  odstotka). S ponudbo taborov 

(22,8  odstotka), javnih razprav in tribun (22,1  odstotka) in propagandnih aktivnosti (15,8 

odstotka ) so mladi v najmanjši meri zadovoljni, vendar če odgovore povežemo z zgornjimi 

rezultati, zanje tudi niso najbolj zainteresirani.  
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Grafikon 32: Zadovoljstvo z izvedbo mladinskih dogodkov v občini 

Spraševali smo tudi po tem, ali so vprašani člani katere organizacije v občini Sevnica. Pri vsaki 

obliki organizacije so se lahko opredelili, ali so ti aktivni ali podporni člani. V naboru oblik so bili 

mladinske organizacije/organizacije za mlade, športno društvo, gasilsko društvo, 

kulturno/umetniško društvo in drugo. Opažamo, da anketirani v prevladujoči meri niso člani 

kakšne organizacije. Še največ jih je članov mladinskih organizacij/organizacij za mlade, in sicer 

15,4  odstotka aktivnih in 7,7  odstotka podpornih članov (skupaj 23,1  odstotka). 20,6  odstotka 

je članov športnega društva, 15,9  odstotka gasilskega društva, 15,2  odstotka 

kulturnega/umetniškega društva in 4,4 odstotka  drugo. 

 

Grafikon 33: Aktivna in podporna vključenost mladih v različne oblike organizacij 

Mladi, ki niso vključeni v nobeno obliko organizacije (N = 96), so bili v nadaljevanju vprašani še 

po razlogih, zakaj niso člani nobene organizacije. Med njimi jih največ (21,9  odstotka) ni o tem še 

nikoli razmišljalo, 21,8 odstotka jih to ne zanima, 17,1 odstotka jih pravi, da za to nima časa, 14,6  

odstotka pa jih misli, da nobena izmed organizacij ne izpolnjuje njihovega pričakovanja, 13,3  

odstotka jih je članov organizacij v drugi občini, 7,7  odstotka mladih pravi, da jim sedanje 
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organizacije niso dostopne zaradi kraja bivanja, 2,6  odstotka jih je izbralo odgovor drugo in manj 

kot odstotek mladih pravi, da jih vključevanje v tovrstne organizacije sicer zanima, a jim udeležba 

ni cenovno dostopna. 

 

Grafikon 34: Razlogi za nečlanstvo v različnih oblikah organizacij v občini 

V sklopu informiranja je bilo prvo vprašanje, ki smo ga postavili mladim, ali jih sploh zanima 

mladinsko dogajanje v občini Sevnica (N = 181). Dobili smo odgovore, da 12  odstotkov mladih to 

zelo zanima, 41,7 odstotka jih zanima do neke mere in 30,5  odstotka malo. 15,8  odstotka mladih 

sploh ne izraža zanimanja za mladinsko dogajanje v občini. 

 

Grafikon 35: Izraženo zanimanje za mladinsko dogajanje v občini 

Mladi pridobivajo informacije o mladinskem dogajanju v občini Sevnica prek različnih virov (N = 

186). Največ, tj. 85  odstotkov, jih te informacije dobi na spletu, 53,9  odstotka v pogovoru s 

prijatelji/znanci, 32  odstotkov jih dobi informacije med branjem časopisov. Med manj 

uporabljenimi viri informacij najdemo pogovore v družini (13,4  odstotka), radio (9  odstotkov), 
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TV (7,2  odstotka) in drugo (4,8  odstotka). V zadnjo kategorijo so mladi uvrstili mladinski center 

in plakate. 

 

Grafikon 36: Uporabljeni viri informacij o mladinskem dogajanju v občini  

Pa vendar, ali imajo mladi na voljo dovolj informacij o možnostih na različnih področjih v občini? 

Na postavljeno vprašanje so se mladi lahko opredelili na 4-stopenjski lestvici s »sploh ne«, »malo«, 

»do neke mere« in »zelo«, in sicer posebej po naštetih devetih področjih, ki so zanimiva za mlade. 

Iz spodnjega grafikona lahko razberemo, da mladi še največ informacij prejmejo v povezavi s 

prostim časom, mladinskimi in družbenokulturnimi dejavnostmi (63,9  odstotka), nato na 

področju športa (60,1  odstotka) in zdravja (57  odstotkov). Najmanj informacij prispe do njih s 

področja stanovanjske problematike (31  odstotkov), participacije (33,5  odstotka), informiranja 

(42,3  odstotka) in mobilnosti (46,2  odstotka). 

 

Grafikon 37: Zadovoljstvo z informiranjem glede različnih področij v občini 

Precej negativno podobo o učinkovitosti informiranja pa pokaže opredeljeni delež mladih glede 

seznanjenosti z ukrepi za mlade v občini Sevnica (N = 180). Namreč, kar 98,5  odstotka mladih se 
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je opredelilo, da niso seznanjeni z ukrepi za mlade v občini. Tisti mladi, ki pravijo, da so na tem 

področju obveščeni, so našteli naslednje ukrepe: različni razpisi, aktivnosti in podpora občine 

organizacijam. 

Glede na očitno ne dovolj učinkovito informiranje mladih na posameznih področjih, ki jih 

zadevajo, in v zvezi z izvajanji ukrepov občine se postavlja pomembno vprašanje, o katerem bodo 

morali v prihodnje razmisliti vsi vključeni, kako spremeniti svoj pristop informiranja mladih 

občanov. Pri tem jim lahko pomaga navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov (N = 180), ki 

prikazuje sprejemljivost mladih za različne načine informiranja.47 Ali zapisano z drugimi 

besedami: gre za prikaz želenih načinov informiranja, ki ustrezajo potrebam mladih.  

 

Grafikon 38: Mnenje mladih o ustreznih kanalih informiranja  

Če izhajamo iz podanih odgovorov vprašanih mladih, ki kažejo, da dajejo ti prednost sodobnejšim 

oblikam informiranja, saj so najpogosteje izbrali odgovor na družbenih omrežjih (79,0  odstotka) 

in lokalnih spletnih straneh (65,9  odstotka), bo prav to treba upoštevati pri nadaljnjem 

načrtovanju uspešnega informiranja mladih.  

Predlogi za izboljšanje: vzpostavitev mladinskega središča in učinkovitejšega 

informiranja 

Z organiziranjem mladih v formalne in tudi neformalne mladinske strukture se ustvarja okolje, ki 

je spodbudno za osebni in socialni razvoj mladih oseb. Zato je v občini nujno finančno in 

prostorsko podpreti lokalne mladinske strukture, ki so mladim najbližje. 

Iz vpisa v Katalog želja mladih oz. za mlade je posebej razvidna težnja po zagotovitvi zadostnega 

števila ustreznih prostorov za delovanje mladinskih organizacij in za zadrževanje t. i. 

neorganizirane mladine. Ta težnja je precej jasno izražena in se nanaša na vzpostavitev enovitega 

mladinskega središča, ki predstavlja stičišče mladih organizacij in kultur in jim omogoča 

kakovostno obliko druženja in participacije. V ta namen je ustrezen predlog prestrukturiranja in 

opolnomočenja lokala Platz ob sevniškem bazenu. Tako središče bi lahko ponudilo prostor tudi 

mladim glasbenikom za vaje in snemanje. Kot poseben problem je bila izpostavljena tudi izposoja 

                                                           
47 V anketi postavljeno vprašanje je bilo Kje bi po tvojem mnenju moral dobiti informacije o vseh za mlade 
v občini Sevnica pomembnih področjih, pri čemer so mladi lahko obkrožili več odgovorov. 
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materialnih stvari za mladinska društva (mize, oder, prostori ipd.), ki bi lahko bila za organizacije, 

ki se ukvarjajo z mladino, brezplačna. Ravno tako bi se na razpisu za sofinanciranje mladinskih 

programov in projektov lahko namenilo več sredstev in tako omogočilo kakovostnejše izvajanje 

programov.  

Glede informiranja mladih pa se je že pri analizi rezultatov ankete izkazalo to, o čemer piše MSS 

(Drašković, Baumkirher, Bakovnik in Beočanin, 2011: 14), da ne privede do razvijanja ustreznih 

metod in vsebin informiranja, in sicer je tako zaradi nezadostnega poznavanja potreb in navad 

mladih pri pridobivanju informacij. Izpostavljeno bo – poleg urejanja prevelike razpršenosti 

informacij oz. manka preglednejše stične točke, kar se je izpostavilo v Katalogu želja mladih – 

očitno treba reševati pri načrtovanju informiranja mladih v prihodnje. Obuditev revije Vejžde, ki 

je del programa MSOS za leto 2018, je glede na dobljene podatke zato očitno korak v pravo smer. 

Poglavitne ugotovitve 

o V letu 2018 so se v Sevnici zgodile opazne spremembe na področju mladine. Marca 2018 

je bila ustanovljena Komisija za mladino kot posvetovalno telo župana, v kar so vključeni 

predstavniki organizacij v mladinskem sektorju. V istem mesecu se je v novi sestavi 

ponovno aktiviral Mladinski svet občine Sevnica in začel ponovno izdajati mladinsko 

revijo Vejžde (dvomesečnik z vsebino za mlade, ki jo ustvarjajo mladi), sklenili pa so kar 

najbolj sodelovati pri nastajanju lokalne strategije za mlade.  

o Občina Sevnica finančno podpira Mladinski center Sevnica, in sicer so na letni ravni 

sredstva zagotovljena s proračunom, prav tako pa vsako leto objavi razpis za 

sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade. V zadnjih letih 

je višina sredstev, namenjenih izbranim programom in projektom (leta 2010: 24.241 EUR; 

leta 2017: 14.000 EUR), sicer upadla.  

o Sevniška mladina je glede na podane odgovore kar precej prostovoljno aktivna, in sicer v 

največji meri v obliki zagotavljanja pomoči pri kulturnih dogodkih, kolegom pri učenju in 

nevladnim organizacijam. Najpogostejši razlogi za prostovoljstvo so: želja pomagati 

drugim, želja po aktivnosti in spoznavanju novih ljudi (enaki razlogi bi spodbudili k 

prostovoljstvu mlade, ki še niso prostovoljci). 36  odstotkov mladih, ki niso prostovoljci, 

je zatrdilo, da ne najdejo razloga, ki bi jih spodbudil k prostovoljstvu. 

o Najbolj priljubljeni mladinski dogodki so: koncerti in zabave, kulturni dogodki, pikniki, 

kinovečeri (z izvedbo teh so mladi tudi najbolj zadovoljni). 

o 20 odstotkov vprašanih mladih je povedalo, da so vključeni v mladinske 

organizacije/organizacije za mlade (aktivno ali pasivno), nekoliko manj v športno društvo, 

gasilsko društvo in najmanj v kulturno/umetniško društvo. Najpogostejši razlogi za 

nevključenost so, da o tem še nikoli niso razmišljali, jih to ne zanima ali nimajo časa. 

o Sevniški mladostniki prejmejo še največ informacij s področja prostega časa, kulture, 

športa in zdravja; področja z očitnim mankom informacij so stanovanjska politika, 

participacija in mobilnost. Prevladujoči načini informiranja so umeščeni v digitalno sfero. 

o Predstavniki mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Mladinskem svetu občine 

Sevnica in mladih posameznikov so jasno izrazili potrebo po vzpostavitvi mladinskega 

središča, ki je ob sevniškem bazenu in bo glede na prisotno močno težnjo nujno potrebna 

nadaljnje obravnave.  
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Politična participacija 
Participacija je izraz, ki pri vsakokratni uporabi nujno potrebuje opredelitev. Participacija mladih 

v splošnem pomeni vključevanje mladih pri sprejemanju odločitev (k čemur bi lahko dodali tudi 

vključevanje v razpravljanje) z različnimi oblikami delovanja institucij oz. skupin, ki so jim blizu 

in so zanje pomembna (ali pa so pomembna za širšo skupnost). Pomembno vlogo pri spodbujanju 

participacije mladih imajo mladinske organizacije, kar pa se ob nezavedanju odločevalcev o 

pomenu participacije mladih v mladinskih organizacijah skupaj z oslabljenim financiranjem teh 

prek šibke mladinske infrastrukture in kadrovske podpore zaradi tako ustvarjene šibke 

sposobnosti »odraža v nizki participaciji mladih in ustvarja začaran krog« (Baumkirher, Bakovnik, 

Beočanin in Džidič, 2011: 24). 

Pretekle raziskave slovenske mladine (Kirbiš in Flere, 2011: 218; Kirbiš in Zagorc, 2014: 224–

225) kažejo, da mladi posamezniki, ki so bolj prepričani o svoji zmožnosti vplivanja na politične 

institucije, bolj verjetno tudi politično participirajo (npr. se udeležujejo volitev). MSS zato sporoča, 

da je poglavitni namen mladinskih organizacij prav participacija, ne pa nujno njen rezultat. Ker je 

torej pot pomembnejša od cilja, poda tudi predlog, da se sredstva za delovanje mladinskih 

organizacij namenijo ločeno od njihovih projektnih aktivnosti, kar bi zanje pomenilo večjo 

stabilnost (Baumkirher, Bakovnik, Beočanin in Džidič, 2011: 28). Z udeležbo v aktivnostih 

organizacij mladi lahko dobijo večji občutek možnosti vplivanja, kar se lahko posledično izraža 

tudi v večji politični participaciji. 

V sklopu priprave nove strategije EU za mlade je – zaradi številnih sprememb digitalne tehnologije 

– posebej izpostavljen tudi vidik virtualnega sveta in priložnosti, ki jih ta ponuja (Evropska 

komisija, 2018). Da je izpostavljeni aspekt v politični participaciji mladih pridobil pomen v zadnjih 

letih, priča tudi priporočilo MSS (Baumkirher, Bakovnik, Beočanin in Džidič, 2011: 31) lokalnim 

oblastem, naj zagotovijo platforme, ki omogočajo večjo vključenost mladih z mehanizmi, ki 

odpravljajo razne ovire pri zagotavljanju vključenosti, kot je na primer z uporabo sodobnih 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij.  

Statistični podatki: volilna udeležba 

Volilna udeležba mladih se spremlja od leta 2017 in je bila do zdaj evidentirana na zadnjih dveh 

referendumih o drugem tiru in na zadnjih volitvah v državni zbor.48 Iz pridobljenih podatkov 

lahko naredimo primerjavo deleža volilne udeležbe mladih in volilne udeležbe vseh volilnih 

upravičencev v občini Sevnica ter v Sloveniji.   

Volitve v državni zbor 2018 
 Število volilnih 

upravičencev v 
občini Sevnica 

Udeležba v občini 
Sevnica 

Delež udeležbe 
v občini Sevnica 
(v %) 

Delež 
udeležbe v 
Sloveniji (v 
%) 

Od 18 do 30 let 2652 1008 38,01 % 39,23 % 
Skupaj 15.316 7.802 50,94 % 52,64 % 
 

                                                           
48 Podatki po posameznih voliščih za volilno enoto 6 in okraj 7 so bili pridobljeni na Okrajni volilni komisiji 
Sevnica 6. 7. 2018, vključujejo pa statistiko po spolu in po štirih starostnih skupinah volivcev (od 18 do 30 
let, od 31 do 45 let, od 46 do 60 let, od 61 let in več). Ravno tako smo upoštevali javno dostopne podatke 
Državne volilne komisije (2017, 2018a, 2018b). 
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Referendum drugi tir – ponovno 201849 
Od 18 do 30 let 2659 263 9,89 % 9,41 % 
Skupaj 15.323 2385 15,56 % 15,01 % 
 

Referendum drugi tir 201750 
Od 18 do 30 let 2504 426 17,01 % 14,04 % 
Skupaj 14.698 3.221 21,91 % 20,55 % 
 

Tabela 29: Volilna udeležba (mladih) občanov Sevnice v primerjavi z volilno udeležbo v Sloveniji (Državna volilna 
komisija, 2017, 2018a, 2018b; podatki, pridobljeni na Okrajni volilni komisiji Sevnica 6. 7. 2018) 

V občini Sevnica in tudi v Sloveniji je bil delež mladih na zadnjih volitvah in dveh referendumih 

manjši, kot je povprečje v občini oz. v Sloveniji. Zadnjih volitev v državni zbor leta 2018 se je v 

povprečju udeležilo 12,93  odstotka manj mladih, kot je povprečje, ki upošteva vse volilne 

upravičence v občini Sevnica. Z vidika udeležbe mladih na zadnjih dveh referendumih (leta 2017 

je bila 17,01-odstotna, leta 2018 pa 9,89-odstotna) je bila volilna udeležba mladih na zadnjih 

volitvah kar visoka, in sicer 38,01-odstotna. 

Primerjava volilne udeležbe mladih iz občine Sevnica z volilno udeležbo mladih v Sloveniji pokaže, 

da se je malenkost več mladih iz občine udeležilo referenduma leta 2017 in leta 2018, medtem ko 

je bilo na volitvah v državni zbor ravno obratno. Podprto s številkami lahko izpostavimo, da se je 

prvega referenduma udeležilo 17,01  odstotka mladih volilnih upravičencev iz občine Sevnica 

(slovensko povprečje je bilo 14,04  odstotka), ponovljenega referenduma 9,89  odstotka mladih 

volilnih upravičencev iz občine Sevnica (slovensko povprečje je znašalo 9,41 odstotka) in zadnjih 

volitev 38,01 odstotka mladih volilnih upravičencev (v nasprotju s slovenskim povprečjem, ki je 

znašalo 39,23  odstotka). 

Ukrepi Občine Sevnica: vzpostavljeni mehanizmi politične participacije 

Občina Sevnica ima vzpostavljene različne mehanizme, ki omogočajo participacijo mladih.51 

Kar zadeva delovanje formalnih struktur, lahko ponovno izpostavimo, da je bil leta 2003 

ustanovljen Mladinski svet občine Sevnica (MSOS), ki ga od marca 2018 sestavljajo štirje 

polnopravni člani (ŠMRK Društvo KNOF – Mladinska sekcija, Študentski klub Sevnica, Društvo 

Rotaract Sevnica in Društvo Salezijanski mladinski center Sevnica) in pa štirje pridruženi člani 

(Zavod Kultiza, Zavod Stara šola, so. p., Zavod Veles in Družinski inštitut Zaupanje) (za podrobnejši 

opis posameznih organizacij gl. razdelek Organiziranje in informiranje).52 

V sklopu delovnih teles Občinskega sveta Občine Sevnica je do leta 2014 s predstavnikom mladih 

deloval Odbor za otroško varstvo in šolstvo, pozneje pa se je preimenoval v Odbor za družbene 

dejavnosti. Predstavnika mladih predlaga in pozneje tudi imenuje stranka oz. zainteresirana 

javnosti ter daje predloge, mnenja, pripombe, ki se nanašajo na mlade in jih odbor obravnava ter 

posreduje Občinskemu svetu Občine Sevnica. 

                                                           
49 Ponovno glasovanje na referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom 
železniške proge Divača–Koper. 
50 Glasovanje na referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške 
proge Divača–Koper. 
51 Podatki in informacije v razdelku so bili pridobljeni od Občine Sevnica 4. 5. 2018. 
52 Zapisnik Zbora MSOS, ki je bil 30. 3. 2018 v prostoru KNOF KNKT (ob sevniškem bazenu). 
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Leta 2018 je bila ustanovljena Komisija za mladino kot posvetovalno telo župana za področje 

mladih v občini Sevnica s ciljem uresničevanja čim višje stopnje sodelovanja z mladimi. Vanjo je 

bilo imenovanih 6 članov oz. predstavnikov mladinskih društev. Komisijo skliče župan, in sicer 

najmanj trikrat na leto.53  

Mladi imajo možnost participacije tudi znotraj Javnega zavoda KŠTM Sevnica, in to v dveh organih 

– v enajstčlanskem Svetu zavoda KŠTM Sevnica in petčlanskem Programskem svetu KŠTM 

Sevnica. 

Prav tako ne smemo pozabiti na druge, manj organizirane in formalizirane mehanizme za 

sporočanje problemov in podajanje idejnih predlogov za izboljšanje, ki jih je maja 2018 ustvaril 

KŠTM Sevnica med pristopanjem k pripravi strategije za mlade, kot je denimo Katalog želja mladih 

oz. za mlade.  

Rezultati ankete: politična participacija mladih v občini Sevnica 

Za začetno seznanitev s politično participacijo mladih v občini Sevnica smo mlade vprašali, kako 

pogosto se navadno udeležujejo volitev.54 V vzorcu mladih, ki imajo volilno pravico (torej so stari 

18 let ali več) (N = 142), jih je bilo največ, to je 29,4 odstotka, na večini volitev, nato 26,9  odstotka 

na vseh volitvah, pri katerih so imeli volilno pravico, 23,6  odstotka pri majhnem številu volitev. 

Kar ena petina oz. natančneje 20,1 odstotka mladih volivcev se še nikoli ni udeležila volitev.  

 

Grafikon 39: Pretekla volilna udeležba mladih (18–29 let) 

Za tem smo želeli izvedeti, ali mlade sploh zanima dogajanje v občinski upravi in ali so ti 

seznanjeni z odločitvami občinskega sveta oz. župana. Da bi dobili vpogled v morebitne razlike 

med mladimi, ki izpolnjujejo starostni pogoj za udeležbo na volitvah, in mladimi, ki ne izpolnjujejo 

tega pogoja, smo pri obeh vprašanjih primerjali odgovore celotnega vzorca (N = 182) mladih, ki 

so stari 18 let ali več (N = 142), in mladih, ki jim je za zdaj volilna udeležba onemogočena (N = 40). 

                                                           
53 Sklep o ustanovitvi Komisije za mladino z dne 1. 3. 2018 
54 Vprašanje v anketi se je glasilo: Kolikokrat si glasoval na volitvah oz. referendumih, odkar imaš volilno 
pravico? 
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Grafikon 40: Zanimanje mladih za dogajanje v občinski upravi in seznanjenost z odločitvami občinskega sveta oz. župana 
(celotni vzorec, 18–29 let, 15–17 let) 

Rezultati kažejo, da mlade bolj zanima dogajanje v občinski upravi (15,2 odstotka  mladih zelo 

zanima in 37,5  odstotka do neke mere), kot pa so ti seznanjeni z odločitvami občinskega sveta oz. 

župana (2,2  odstotka mladih se je opredelilo, da so zelo seznanjeni z odločitvami, 17,3  odstotka 

pa, da do neke mere). Ugotavljamo tudi, da mlade, ki so stari nad 18 let in se lahko posledično 

udeležujejo volitev, bolj zanima dogajanje v občinski upravi (57,4 odstotka teh zelo zanima ali 

zanima do neke mere) in so bolj seznanjeni z odločitvami občinskega sveta oz. župana (21,9 

odstotka teh se je opredelilo zelo ali do neke mere) kot pa mladi, ki so stari manj kot 18 let (36,0  

odstotka teh zelo ali do neke mere zanima dogajanje v občinski upravi; 10,9  odstotka teh je zelo 

ali do neke mere seznanjenih z odločitvami občinskega sveta oz. župana).   

Še več, obstaja statistično značilna korelacija med starostno skupino in zanimanjem za dogajanje 

v občinski upravi (rho = 0,29, N = 183, p < 0,001) ter seznanjenostjo z odločitvami občinskega 

sveta oz. župana (rho = 0,21, N = 183, p < 0,01). Starejši mladi se bolj zanimajo za dogajanje v 

občinski upravi in izražajo višjo stopnjo poznavanja odločitev, ki se sprejemajo na tej ravni.  

Navedli smo že, da je iz raziskav razvidno, da se posamezniki, ki zaznavajo več možnosti vpliva na 

politične institucije, bolj verjetno udeležujejo volitev. Ker se pogosto problematizira, da se mladi 

ne udeležujejo volitev, je pomembno izmeriti, koliko možnosti vpliva na nacionalne in na lokalne 

institucije ti zaznavajo.55 Glede na celotni vzorec (N = 182, N = 178) lahko zapišemo, da mladi 

zaznavajo več možnosti vpliva na lokalne institucije (lokalna samouprava) kot pa na nacionalne 

(parlament in vlada). Če konkretiziramo, 28,8  odstotka mladih zaznava zelo velik vpliv ali vpliv 

do neke mere na lokalne institucije v nasprotju s 16,1  odstotka mladih, ki zaznavajo enako stopnjo 

možnosti vpliva na nacionalne institucije.   

                                                           
55 V anketi postavljeno vprašanje je bilo: Kaj meniš, koliko tvoj glas vpliva na delovanje naslednjih institucij? 
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Grafikon 41: Zaznavanje možnosti vpliva na nacionalne in lokalne institucije 

Spomnimo se, da obstaja nekoliko večje zanimanje za dogajanje kot pa seznanjenost z odločitvami, 

ki se sprejemajo na lokalni ravni. Ob majhni seznanjenosti z odločitvami bi sicer težko pričakovali, 

da mladi participirajo v smislu večjega vključevanja v sprejemanje lokalnih odločitev, pa vendar 

smo mlade (N = 182) kljub temu povprašali tudi to, ali menijo, da jim je na voljo dovolj 

mehanizmov za tovrstne aktivnosti.56 2,5 odstotka mladih meni, da ima na voljo zelo veliko 

mehanizmov za vključevanje v sprejemanje lokalnih odločitev, 23,7  odstotka do neke mere, 37,6  

odstotka malo in kar 36,2  odstotka mladih meni, da tovrstnih mehanizmov sploh nimajo na voljo. 

 

Grafikon 42: Stališče o zadostnosti mehanizmov za vključevanje v sprejemanje lokalnih odločitev 

Z zgoraj navedenimi odgovori se nismo zadovoljili, ampak smo mlade v nadaljevanju pozvali, da 

sami napišejo, katere mehanizme sploh poznajo. Najpogosteje navedeni odgovori so bili: volitve, 

referendumi, pogovor z občinarji, aktivno delovanje v društvih, v MSOS, javne razprave in pobude. 

                                                           
56 Vprašanje v anketi je bilo: Ali meniš, da ti je na voljo dovolj mehanizmov za vključevanje v sprejemanje 
lokalnih odločitev? 
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Med drugimi odgovori najdemo še: vključitev v politično stranko, pošiljanje predlogov, ne vem in 

pa ne poznam nobenega, ankete, sodelovanje v različnih svetih, odborih, civilne pobude, svet 

staršev. 

Glede na to, da mladi menijo, da nimajo dovolj mehanizmov, s katerimi bi se lahko aktivno vključili 

v odločanje na lokalni ravni, nas je v anketi zanimalo tudi, kako bi lahko to vključenost izboljšali. 

Na izbiro smo jim ponudili 3 različne načine vključevanja, in sicer obstoječe formalne strukture, 

sodobnejše načine in pa neformalno delovanje, za vsako posebej pa so se mladi lahko opredelili 

na 4-stopenjski lestvici glede tega, če bi se bolj verjetno vključili v razpravo in v odločanje (kot to 

počnejo do zdaj), če bi ti kanali sploh obstajali oz. bi bolje delovali.   

 

Grafikon 43: Opredelitev glede aktivne vključenosti v razpravo in odločanje, če bi ti načini vključevanja sploh obstajali 
oz. bi bolje delovali. 

Najprej je treba poudariti, da se mladi nasploh želijo bolj vključevati v razpravo kot pa v odločanje, 

kar velja za vse 3 ponujene načine (za obstoječega formalnega, sodobnejšega in  neformalni kanal). 

V razpravo bi se še najverjetneje vključili z uporabo sodobnejših načinov komunikacije (21,1  

odstotka zelo in 34,6  odstotka do neke mere verjetno), nato prek obstoječih formalnih struktur 

(16,8  odstotka zelo in 27,5  odstotka do neke mere verjetno), še najmanj verjetno pa bi se vključili 

prek neformalnih skupin (10,8  odstotka zelo in 32,6  odstotka do neke mere).    

Pri vključevanju v odločanje so spet v ospredju sodobnejši načini komunikacije, 17,8  odstotka bi 

se jih namreč po tem načinu zelo verjetno vključilo in 32,6  odstotka do neke mere. Da se mladim 

zdijo bolj smiselne formalne kot pa neformalne strukture tudi glede odločanja, je razvidno iz 

naslednjih frekvenčnih porazdelitev: 15,7  odstotka bi jih to storilo zelo verjetno in 29,4  odstotka 

do neke mere verjetno. Mladi bi se najmanj verjetno vključili v odločanje znotraj neformalnih 

skupin, konkretneje, 8,8 odstotka bi jih to storilo zelo verjetno in 32,0  odstotka do neke mere.  

Pomemben vidik, ki vpliva na večjo participacijo mladih, je tudi občutek zastopanosti. V anketi 

smo zato mlade vprašali, ali sploh in koliko se počutijo zastopani prek mladih, ki so dejavni v 
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politiki na lokalni ravni (N = 177). Ne ravno najboljša podoba demokracija se kaže v sporočilu 

mladih o precejšnjem občutku nezastopanosti prek mladih, ki so dejavni v politiki. Le 2  odstotka 

mladih se počuti zelo zastopane in 20,5  odstotka do neke mere. 34,0  odstotka mladih ima 

občutek, da so malo zastopani, kar 43,5  odstotka mladih pa trdi, da sploh ne.  

 

Grafikon 44: Občutek zastopanosti prek mladih, ki so dejavni v politiki na lokalni ravni. 

Prav posebnega pomena je tudi vprašanje o zaupanju v institucije/skupine, ki obstajajo in delujejo 

na lokalni ravni.57 Na splošno lahko trdimo, da mladi v občini Sevnica ne izražajo precejšnjega 

zaupanja v institucije/skupine ne lokalni ravni. Še največjo stopnjo zaupanja je deležna policija 

(61,4  odstotka jih ji zelo zaupa ali do neke mere), nato šola oz. izobraževalni sistem (59,4  odstotka 

jih tej instituciji zelo zaupa ali do neke mere) in tudi nevladne organizacije (tem zelo zaupa ali do 

neke mere zaupa 51,3  odstotka mladih).  

V primerjavi z rezultati zadnje raziskave slovenske mladine (Kirbiš in Zagorc, 2014: 226) ni 

posebej presenetljivo, da v občini Sevnica le 0,5  odstotka mladih zelo zaupa političnim strankam 

in 23,7 odstotka  do neke mere, oziroma je to pravzaprav bolj spodbuden rezultat, kot je na ravni 

slovenske mladine, ki je izražala še večje nezaupanje do političnih strank (0 odstotkov slovenske 

mladine sploh ne zaupa političnim strankam in 8 odstotkov  do neke mere).  

                                                           
57 Na v anketi postavljeno vprašanje Koliko na splošno zaupaš v naslednje institucije/skupine na lokalni 
ravni so mladi lahko odgovorili s »sploh ne«, »malo«, »do neke mere« ali »zelo«. 
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Grafikon 45: Zaupanje v institucije/skupine na lokalni ravni 

Posebej pa izstopa, da je pri sevniški mladini policija na prvem mestu po zaupanju (navadno je to 

šola). Takšno razvrstitev bi lahko razumeli v kontekstu dogajanja od avgusta 2015 in prihoda 

beguncev, kar je vzbudilo skrb za večje zagotavljanje varnosti. V tem kontekstu bi bilo zanimivo 

videti, ali se je podoben premik zgodil tudi na nacionalni ravni.  

Zanimali pa so nas tudi cilji, ki bi se jim morale po prepričanju mladih posvetiti lokalne 

institucije.58 Mladi so za prednostni cilj določili zmanjšanje brezposelnosti, kot je odločila tudi 

slovenska mladina v zadnji nacionalni študiji mladine. 56,0  odstotka mladih je navedlo, da bi 

lokalna samouprava temu morala nameniti zelo veliko pozornosti, 34,7 odstotka  pa do neke mere. 

Ob vedenju, da je v zadnjih letih brezposelnosti med mladimi upadla, bi sicer lahko pričakovali 

zmanjšanje pomembnosti tega cilja, a ni tako. To pa nas v nadaljevanju napeljuje k iskanju 

razlogov, ki bi se jim lahko vsaj približali z izvedbo intervjujev z mladimi v občini.  

                                                           
58 V anketi smo spraševali Koliko bi se po tvojem mnenju morale lokalne institucije (lokalna samouprava) 
posvetiti uresničitvi naslednjih ciljev, na kar so mladi lahko odgovorili s »sploh ne«, »malo«, »do neke mere« 
in »zelo«. 
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Grafikon 46: Prepričanje o nujnih prednostnih ciljih lokalnih institucij (lokalne samouprave) 

Med prednostne cilje so se uvrstili še: gospodarska rast in razvoj (88,8  odstotka), izboljšanje 

položaja mladih (86,0  odstotka), izboljšanje položaja starejših (86,0  odstotka) in razvoj 

podjetništva (82,9  odstotka). Na drugi strani pa mladi med najmanj prednostne cilje umeščajo: 

spodbujanje rodnosti (62,1 odstotka), izboljšanje odnosov z občinami iz drugih držav (61,0  

odstotka), najmanj pozornosti pa bi z vidika večine mladih moralo biti namenjeno duhovni 

prenovi (31,8  odstotka).    

Predlogi za izboljšanje mehanizmov politične participacije 

Omogočanje in spodbujanje razprave ter soodločanje mladih v zadevah, ki so pomembne zanje, je 

ključnega pomena za razvijanje avtonomnih in družbeno odgovornih mladih posameznikov. Pri 

tem je treba zagotoviti delovanje formalnih struktur in vzpostaviti tudi možnost manj 

formaliziranih oblik participacije, ki označujejo t. i. neorganizirano mladino. 

Raziskava Mužice idr. (2016: 61) je pokazala, da je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na to, da 

občine posvečajo več pozornosti področju mladine, pravzaprav pritisk mladih oz. splošne javnosti. 

To je eden izmed razlogov za to, da bi bilo v prihodnje treba vzpostaviti stalni komunikacijski 

kanal, po katerem bi lahko sporočali predloge, pobude, probleme mladih posameznikov ali skupin 

mladih v občini. Prejete predloge bi lahko obravnavala leta 2018 ustavljena Komisija za mladino 

in jih po vnaprej določenem ključu poslala naprej v obravnavo npr. Občinskemu svetu Občine 

Sevnica. Tak kanal bi omogočil večjo vključenost organizirane in tudi neorganizirane mladine, za 

njegovo delovanje pa bi bilo treba zagotoviti informiranost, torej zahteva ob tem ustrezno 

promocijsko strategijo. 

V Katalog želja mladih oz. za mlade je bil vnesen tudi predlog, da bi mladim ponudili sodobne 

načine participacije, kot so denimo lokalne volitve na podlagi tehnologij blockchain, spletnih oblik 
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participacije. Vsekakor pa bi veljalo razmisliti tudi o morebitni uvedbi participatornega 

proračuna, ki (mladim) občanom omogoča, da sporočijo svoje ideje in predloge, nato pa se 

izberejo in udejanjijo v skupnosti tisti, ki so prepoznani in izbrani kot najboljši. 

Pomemben element spodbujanja participacije mladih so tudi skupni projekti mladih in Občine 

Sevnica. Ti vključujejo izvedbo raziskave, strategije in dogodkov in npr. javnih tribun, razprav, 

okroglih miz, ki delujejo motivacijsko na vključevanje mladih v procese, ki ne vplivajo le nanje, 

ampak tudi na širšo skupnost. 

Ključne ugotovitve 

o Med mehanizmi participacije, ki obstajajo v občini Sevnica, je pomembno naslednje. Leta 

2003 je bil ustanovljen Mladinski svet občine Sevnica, ki v sedanji sestavi združuje različne 

organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi. To je pomembno tudi zato, ker se aktivna vloga v 

mladinskih organizacijah lahko kaže v večji politični udeležbi. Mladi imajo enega 

predstavnika v Odboru za družbene dejavnosti Občinskega sveta, šest predstavnikov 

mladih pa je vključenih v Komisijo za mladino, ki je bila ustanovljena leta 2018. Obstaja 

tudi možnost participacije v dveh organih KŠTM Sevnica (Svet zavoda in Programski svet). 

o Manj formaliziran mehanizem za sporočanje odzivov je letos vzpostavljeni Katalog želja 

mladih oz. za mlade, ki je v fizični obliki na voljo v Mladinskem centru Sevnica. 

o Sevniški mladostniki (18–30 let) se manj udeležujejo volitev in referendumov, kot je 

povprečna volilna udeležba v občini Sevnica, kar je primerljivo z volilno udeležbo 

slovenske mladine.  

o Mladi bolj izražajo zanimanje za dogajanje v občinski upravi, kot jih je seznanjenih z 

odločitvami župana/občinskega sveta. 

o Pretekle nacionalne raziskave mladine kažejo, da mladi posamezniki, ki so bolj prepričani 

o svoji zmožnosti vplivanja na politične institucije, bolj verjetno politično participirajo. 

Sevniška mladina zaznava večjo možnost vplivanja na lokalne institucije (lokalna 

samouprava) kot pa na nacionalne (parlament in vlada). 

o V splošnem prevladuje stališče, da obstaja premalo mehanizmov za vključevanje v 

sprejemanje lokalnih odločitev. 

o Mladi si želijo nekoliko bolj sodelovati v razpravi kot pa odločati; bližji so jim sodobnejši 

načini komunikacije, ki omogočajo oboje.  

o 44 odstotkov  mladih sploh ne občuti, da jih zastopajo mladi, ki so dejavni v politiki na 

lokalni ravni, in 34  odstotkov pa le malo.  

o Trdimo lahko, da mladi v občini Sevnica ne izražajo precejšnjega zaupanja v 

institucije/skupine na lokalni ravni. Še najbolj je zaupanja deležna policija (61  odstotkov 

mladih ji zelo ali do neke mere zaupa), nato šola oz. izobraževalni sistem in nevladne 

organizacije. Zaupanje je najmanjše političnim strankam.  

o Prihodnje smernice naj v gradnji formalnih mladinskih struktur upoštevajo sedanjo nizko 

informiranost o možnostih političnega udejstvovanja. Poleg tega je treba biti pozoren tudi 

na vzpostavljanje možnosti za manj formalizirane oblike participacije, ki označujejo t. i. 

neorganizirano mladino.  
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Prosti čas, zdravje in šport 
Prosti čas je čas v življenju mlade osebe, v katerem se ta ukvarja z aktivnostmi, ki ji kar najbolj 

omogočajo izražanje sebe. Občina, prijazna do mladih, je tista, ki ponuja okolje, v katerem je dovolj 

kakovostne in pestre ponudbe, ki je finančno dostopna ter posameznim mladim osebam omogoča 

poseben identitetni in socialni razvoj. Na izbor prostočasnih aktivnosti mladega posameznika pa 

seveda poleg ponudbe, ki mu jo daje na voljo okolje, v katerem živi, vplivajo še interesi, ki jih ta 

ima (Mužica, 2012: 178–179). Vsako načrtovanje nadaljnjega kakovostnega prostočasnega 

udejstvovanja mora navedeno upoštevati. Pomembno je torej predvsem, da organizacije, ki 

načrtujejo izpostavljene dejavnosti, poznajo potrebe in interese mladih v okolju, v katerem 

delujejo, saj bodo v nasprotnem primeru težko dosegle uspešnost izvedbe.   

Izpostavljeno področje prepoznava kot pomembno tudi Resolucija o Nacionalnem programu za 

mladino 2013–2022 (2013), ki ima v sklopu tega postavljene cilje. Vsekakor pa ne gre zanemariti, 

da ponudba prostočasnih aktivnosti v občini ne more ostati fiksna, temveč se mora spreminjati 

skladno s potrebami mladih, ki živijo v določenem času in prostoru. To nam narekuje, da je treba 

potrebe mladih in razvoj dejavnosti ves čas beležiti in spremljati. Rezultati pričujoče raziskave so 

torej lahko v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju, kar pa ne pomeni, da se ti ne bodo spremenili, 

torej je treba pri načrtovanju in urejanju tega področja imeti stalen stik s potencialnimi udeleženci. 

Ukrepi Občine Sevnica: financiranje KŠTM Sevnica in sofinanciranje mladinskih 

programov in projektov 

Dejavnik, ki pomembno vpliva na ponudbo prostočasnih aktivnosti v občini Sevnica, je 

neposredno financiranje Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti 

Sevnica (KŠTM Sevnica), ki je bil ustanovljen leta 2006. Ta z namenjanjem skrbi ne le za mladinsko 

dejavnost, ampak tudi za kulturne, športne in turistične vsebine omogoča mladim aktivno 

udejstvovanje in tudi udeležbo na različnih dogodkih, prireditvah in drugih aktivnostih. Pri tem 

pa je treba posebej omeniti predvsem financiranje programov, ki jih izvaja Mladinski center (ki 

deluje znotraj javnega zavoda). 

Poleg navedenega lokalna skupnost lahko zagotavlja tudi finančno podporo organizacijam v 

mladinskem sektorju kot denimo z dodelitvijo proračunskih sredstev za delovanje Mladinskega 

sveta občine Sevnica in drugim organizacijam s projektnim financiranjem (možnosti prijave 

projektov in/ali programov). Zadnji Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje mladinskih 

programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica (2018) je bil objavljen leta 2018. 

Pomembno je poudariti, da mladi lahko preživljajo svoj prosti čas v Mladinskem centru Sevnica, v 

katerem je za lažje spremljanje potreb otrok in mladih ves čas na voljo t. i. škatla želja v fizični ali 

tudi elektronski obliki, kar se je do zdaj izkazalo za dobro prakso. Iz spremljanja pa seveda mora 

izhajati tudi izvedba, naloga organizacij v mladinskem sektorju pa je, da čim bolj izvajajo 

aktivnosti, po katerih se dejansko povprašuje. Glede na to, da so izvajalci teh aktivnosti 

organizacije v mladinskem sektorju, je treba dodati, da je dobro dopolnilo branja tega razdelka 

tudi razdelek Organiziranje in informiranje v tem istem poročilu. 

Rezultati ankete: preživljanje prostega časa, skrb za zdravje in ukvarjanje s športom 

mladih v občini Sevnica 

V sklopu preživljanja prostega časa smo najprej želeli preveriti, kako mladi sploh preživljajo svoj 

prosti čas oz. s čim se v njegovem sklopu ukvarjajo. Po nanizanih različnih možnostih preživljanja 

prostega časa so se ti lahko opredelili, ali se s posamezno aktivnostjo ukvarjajo redno, včasih ali 
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nikoli. Ugotovili smo, da največ mladih svoj prosti čas preživlja tako, da uporabljajo mobilni 

telefon oz. tablico, in sicer 95,9  odstotka, 95,5  odstotka mladih preživlja prosti čas s 

prijatelji/vrstniki na klepetu, 88,4  odstotka jih hodi na koncerte/žure, 83,9  odstotka mladih je 

doma pred računalnikom, 81,2  odstotka mladih je doma in se posveča svojim konjičkom. 

 

Grafikon 47: Vzorec preživljanja prostega časa 

Skratka, grafikon prikazuje, da mladi v svojem prostem času z dvema pomembnima izjemama – 

druženje s prijatelji in udeležba na koncertu – največkrat individualno preživljajo svoj prosti čas. 

Aktivnosti, ki so bolj skupinske narave, so namreč umeščene precej nižje. Med očitno še najbolj 

privlačnimi skupinskimi aktivnostmi so druženje s prijatelji/vrstniki (95,5  odstotka), udeležba 

na koncertih/žurih (83,9  odstotka) in skupinske športne aktivnosti (74,9  odstotka). 

Glede na visoko uvrščeno uporabo mobilnega telefona/tablice se postavlja vprašanje, kolikor ur 

na dan mladi v povprečju sploh uporabljajo internet. Po rezultatih samoocen mladi uporabljajo 

internet v povprečju 7 ur in 36 minut na dan. 

Na mlade smo naslovili tudi vprašanje, kako so zadovoljni s svojim družbenim življenjem, kar je 

pomembno med drugim tudi zato, ker so ti označili, da prosti čas v prevladujoči meri preživljajo 

individualno (razen dveh izjem). Mladi v občini Sevnica (N = 183) so se na 5-stopenjski lestvici 

večinoma odločili, da so zadovoljni z družbenim življenjem. Konkretno, tako se je opredelilo 56,1  

odstotka mladih. 
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Grafikon 48: Zadovoljstvo z družbenim življenjem (druženjem s prijatelji ipd.) 

Spraševali smo tudi po tem, kje se mladi (N = 182) najraje srečujejo s prijatelji. 74,4 odstotka 

mladih se najraje pri tem zadržuje v lokalih, 64,7  odstotka se jih najraje dobiva s prijatelji na 

prostem, 34,3  odstotka doma, 14,7  odstotka  na družbenih omrežjih in 10,9  odstotka v prostorih 

mladinskih ali drugih nevladnih organizacij. Pri navedenem so presenetljivi predvsem podatki 

glede druženja na družbenih omrežjih (tj. majhen delež izbora), kar bi lahko razumeli v tako, da 

mladi komunikacije na družbenih omrežjih ne dojemajo kot način druženja. Zanimiv je tudi 

podatek, da se le manjšina mladih s prijatelji zadržuje v prostorih organizacij v občini ali 

mladinskem centru, pri čemer se postavlja vprašanje, zakaj je tako. Kot vidimo, lahko dobljene 

rezultate povežemo z vpisanimi predlogi iz Kataloga želja mladih oz. za mlade, od koder je 

razviden jasen interes po pridobitvi posebnega, trenutno še neobstoječega prostora za mlade, v 

katerem bi se ti lahko razvijali in ustvarjali ter vanj radi zahajali (gl. razdelek Organiziranje in 

informiranje). 

 

Grafikon 49: Najpogostejše lokacije, na katerih se družijo mladi. 
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Ali so mladi v občini Sevnica zadovoljni s svojim življenjem? Na lestvici od 1 do 10 so se mladi (N 

= 179) opredelili, da so na splošno zadovoljni s svojim življenjem, saj so dali povprečno oceno 6,7 

(M = 6,72; SD = 2,026) (moški: 6,52; ženske: 6,83). Podana ocena je sicer nekoliko slabša v 

primerjavi s povprečjem slovenske mladine, saj je bilo povprečno zadovoljstvo z življenjem 

nazadnje ocenjeno s 7,9 (moški: 7,8; ženske: 8,0) (SURS, 2018f). 

Glede na sedanje stanje v občini nas je zanimalo tudi, kako mladi vidijo svojo prihodnost v 

prihodnjih 10 letih. 71,5  odstotka mladih je prepričanih, da bo prihodnost boljša, kot je sedanjost, 

22,4  odstotka jih pravi, da bo enaka kot do zdaj, in 6,1  odstotka, da bo prihodnost slabša, kot je 

sedanjost. 

Naslednji vidik, ki je pomemben za razvoj mladega posameznika, je zdravje. Pri samooceni zdravja 

se pogosto uporablja 5-stopenjska lestvica, ki smo jo dodali tudi naši raziskavi in posebej 

spraševali po oceni zdravja na splošno (N = 185) in oceni duševnega zdravja (N = 184). Spodaj so 

razvidni rezultati, ki kažejo na to, da mladi v občini nekoliko slabše ocenjujejo svoje duševno 

zdravje kot zdravje na splošno. 

 

Grafikon 50: Samoocena zdravja na splošno in duševnega zdravja 

Iz konkretnih podatkov je razvidno, da največ mladih (36,5 odstotka) meni, da je njihovo zdravje 

na splošno zelo dobro, medtem ko to isto ne velja, če posebej izpostavimo njihovo duševno 

zdravje, namreč v tem primeru je največ mladih (33,0  odstotka) zapisalo, da je njihovo zdravje 

dobro. To nakazuje, da bo v prihodnje treba posvetiti nekoliko večjo skrb duševnemu zdravju s 

programi ali projekti, pa tudi nekaterimi drugimi aktivnostmi. 

V sklopu zdravega načina življenja so nas zanimale tudi navade glede kajenja, pitja alkohola, 

telesne dejavnosti in določenega vidika prehranjevalnih navad. Preverili smo navade glede 

kajenja (N = 183) in pitja alkohola (N = 184). 69,1  odstotka mladih se je opredelilo, da so nekadilci, 

30,9  odstotka mladih pa je kadilcev – od tega 12  odstotkov mladih kadi občasno in 18,9  odstotka 

vsak dan. 24,7  odstotka mladih nikoli ne pije alkohola, 52,3  odstotka pa jih to počne le redko, 18 

odstotkov ob koncih tednov, 4  odstotki večkrat na teden in 1  odstotek redno, kar pomeni vsak 

dan. 
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Glede telesnih dejavnosti smo na mlade naslovili vprašanje, koliko dni so bili v zadnjem tednu 

intenzivno telesno dejavni (N = 184).59 Izhajajoč iz prejetih odgovorov, so mladi aktivni 3,66 dneva 

(M = 3,66; SD = 2,096), kar pomeni približno polovico dni v tednu. 

Pri vpogledu v zdravo prehranjevanje pa smo uporabili spremenljivko, ki meri, koliko enot sadja 

in zelenjave mlad posameznik zaužije vsak dan. V splošnem lahko zapišemo, da mladi pojedo 

nekoliko več zelenjave kot sadja. Konkretneje, mladi (N = 182) v povprečju pojedo 3,04 enote 

zelenjave (M = 3,04; SD = 1,532), medtem ko mladi (N = 183) zaužijejo v povprečju 2,50 enote 

sadja (M = 2,50; SD = 1,532). Ob navedenem vzorcu se je večina mladih (N = 182) na 5-stopenjski 

lestvici opredelila za možnost, da se prehranjuje zdravo (34, 4 odstotka), kot prikazuje grafikon. 

 

Grafikon 51: Samoocena svojega prehranjevanja 

Navedli smo že, da mladi v občini Sevnica nekoliko slabše ocenjujejo svoje duševno zdravje v 

primerjavi s svojim zdravjem na splošno. Med možnimi dejavniki vpliva bi pri tem lahko bil tudi 

stres. Precej pomenljivo je, da le 14,8  odstotka mladih (N = 183) nikoli oz. le nekajkrat v letu 

občuti stres.60 Na drugi strani pa kar 21,9  odstotka mladih občuti stres večino dni v tednu, 19,2  

odstotka nekaj dni v tednu, 22,5  odstotka vsak teden in 21,6  odstotka vsak mesec.   

                                                           
59 V anketi je bilo navedeno: Pomisli na zadnjih 7 dni. Koliko dni si bil intenzivno telesno dejaven – skupaj 
vsaj 20 minut na dan? Intenzivne telesne dejavnosti so npr. dvigovanje uteži, kolesarjenje, hitra hoja, tek 
ipd. Upoštevaj le dejavnosti, ki so trajale dlje časa kot 10 minut naenkrat. Možne opredelitve v odgovorih so 
bile: »0 dni«, »1 dan«, »2 dni«, »3 dni«, »4 dni«, »5 dni«, »6 dni« in »7 dni«. 
60 V anketi postavljeno vprašanje je bilo: Kako pogosto čutiš stres? Stres je situacija, ko se počutiš napeto, 
nemirno, nervozno, zaskrbljeno in se ne moreš osredotočiti. 
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Grafikon 52: Pogostost občutja stresa 

Spraševali smo tudi po občutju žalosti in potrtosti v preteklem tednu dni (N = 183).61 Ugotavljamo, 

da po samooceni mladih ta občutja ne držijo le za 35,6  odstotka mladih, za 38,8  odstotka mladih 

pa trditev deloma drži. Na drugi strani se je 16,7  odstotka mladih odločilo, da zanje trditev precej 

drži, in 8,9  odstotka mladih pravi, da trditev zelo drži zanje; skupaj se je torej ena petina mladih 

opredelila, da je v preteklem tednu občutila žalost in potrtost.   

 

Grafikon 53: Občutje žalosti in potrtosti v zadnjem tednu 

Na mlade smo naslovili tudi vprašanje, ali se jim zdi posvečanje pozornosti zdravemu 

življenjskemu slogu pomembno (N = 183), in dobili rezultate, da je 44,7  odstotka mladim to zelo 

pomembno in 46,6  odstotka, ki jim je pomembno. 5,3  odstotka mladih se je opredelilo z niti-niti, 

3,6 odstotka mladim posvečanje pozornosti zdravemu življenju ni pomembno in popolnoma nihče 

se ni opredelil za možnost, da to sploh ni pomembno. Iz zapisanega očitno lahko razberemo, da so 

mladi v občini sprejeli splošen trend dodelitve prednosti zdravemu življenjskemu slogu.  

Glede na izkazano veliko pomembnost poudarku zdravega življenjskega sloga smo mladim 

postavili tudi vprašanje, katerih vsebinskih aktivnosti bi se v sklopu Občine Sevnica udeležili.  

                                                           
61 V anketi postavljeno vprašanje je bilo: Koliko naslednja trditev drži zate: V preteklem tednu sem se počutil 
žalostnega in potrtega? 
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Grafikon 54: Želja po udeležbi v aktivnostih, ki dajejo poudarek na različnih zdravstvenih vsebinah. 

Rezultati kažejo, da se ena petina mladih ne bi udeležila nobene izmed navedenih aktivnosti. Med 

tistimi, ki pa bi se (N = 147), so najbolj zaželene aktivnosti, ki dajejo poudarek gibanju (65,7  

odstotka), prehrani (57,7  odstotka) in duševnem zdravju (48,2  odstotka). Zadnje nas lahko 

napelje k sklepu, da je očitno duševno zdravje kot problem identificiran tudi pri mladih samih. 

V sklopu ukvarjanja s športom smo posebno pozornost namenili vprašanju o pogostosti 

ukvarjanja s športom (N = 180). Ugotavljamo, da se 19,8  odstotka mladih ukvarja s športom 

večino dni v tednu, 30,4  odstotka nekaj dni v tednu in 23,1  odstotka vsak teden. Glede na rezultate 

lahko komentiramo, da gre za prikaz še kar pozitivne podobe ukvarjanja s športom.   

 

Grafikon 55: Pogostost ukvarjanja s športom 

Pomembna dejavnika, ki lahko vplivata na ukvarjanje s športom, sta ustreznost športne 

infrastrukture in cenovna dostopnost organizirane rekreacije. Po rezultatih ankete so mladi v 

splošnem zadovoljni z možnostjo uporabe športne infrastrukture v občini Sevnica (N = 181). 5,5 
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odstotka mladih je zelo zadovoljnih in 43,2 odstotka je zadovoljnih z možnostjo uporabljanja 

lokalne infrastrukture. 

 

Grafikon 56: Zadovoljstvo z možnostjo uporabljanja športne infrastrukture v občini 

Mladi (N = 120) so večinoma zadovoljni s cenovno dostopnostjo organizirane rekreacije v občini. 

Konkretneje, 42,3  odstotka mladih pravi, da je zadovoljnih z dostopnostjo organizirane rekreacije 

v občini, 46,8  odstotka je delno zadovoljnih in le 11  odstotkov jih ni zadovoljnih. Pri tem pa 

moramo upoštevati, da 66 mladih na to vprašanje sploh ni odgovorilo.  

Prav tako 62 mladih ni odgovorilo na vprašanje glede razlike v možnostih rekreiranja pozimi in 

poleti. Tisti, ki so odgovorili (N = 124), večinoma, tj. 79,4  odstotka, sporočajo, da so njihove 

možnosti za rekreacijo v občini v zimskem času manjše kot v poletnem. 

Mlade smo vprašali tudi, kaj bi po njihovem mnenju morali izboljšati na področju športa v občini 

(N = 180). Možnih odgovorov je bilo več. 50,4  odstotka mladih bi si želelo na področju športa bolj 

pestro ponudbo, 48,9  odstotka jih meni, da so premalo informirani o tem, 48,2  odstotka mladih 

si želi cenovno dostopnejšo ponudbo športnih aktivnosti. Nato sledi želja po izboljšanju 

infrastrukture z 29,6  odstotka in še nekaj drugih navedb, pri katerih ni bil podan tolikšen 

poudarek izboljšanju.    

 

Grafikon 57: Želja po izboljšanju posameznih vidikov na področju športa v občini 
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Predlogi za izboljšanje: večji posluh za izvedbo specifičnih projektov in upoštevanje želja 

V Katalog želja mladih oz. za mlade niso prispeli predlogi za urejanje izpostavljenega področja, 

ampak bolj konkretni predlogi, ki so lahko vezani na specifične projekte. 

V sklopu sprememb prostočasnih aktivnosti in dejavnosti si mladi želijo več možnosti sodelovanja 

v kulturnih in mladinskih dejavnostih. Želijo si več zabav na prostem in gledaliških predstav. Kot 

predlog je prispela tudi pobuda k obuditvi nočnega življenja kraja s klubom, ki bi poleg tega, da bi 

mladim omogočil prostor za druženje, lahko tudi mladim glasbenikom iz lokalnega okolja ponudil 

možnost, da se predstavijo. Zelo izdelana je bila tudi ideja o ustanovitvi vsakoletnega dogodka 

Teden mladih, ki bi za mlade potekal med poletnimi počitnicami. Program bi zajemal 

udejstvovanje na različnih področjih (intelektualnih, športnih, kulturnih idr.), dogodki bi se 

zvrstili med tednom v vseh krajevnih skupnostih v občini. Osrednji dogodek pa bi potekal ob 

različnih stojnicah, na katerih bi se predstavili mladinska društva in organizacije. Vključili bi lahko 

tudi delovno akcijo (npr. pomoč ostareli osebi pri pripravi drv, pleskanje, košnja). Pri izvajanju 

dogodkov bi se povezali z lokalnimi ponudniki storitev. Namen projekta bi bil povezovanje mladih, 

ciljna skupina pa predvsem neorganizirana mladina, ki bi ji dali priložnost, da spozna svoje talente 

ali ugotovi, na kakšen način lahko v lokalnem okolju uresničuje svoje interese.  

V sklopu zdravja je prispel predlog spodbujanja trajnostnega načina življenja, to pomeni 

spodbujanje pridelave hrane doma, na balkonu, med bloki. Zanima jih tudi vzpostavitev novih 

skupnostnih zelenjavnih vrtov.  

Trenutno športno ureditev so pohvalili. Kljub temu pa je mogoče opaziti željo po večji 

izkoriščenosti športnih površin z raznimi turnirji, ligami, kampi za mlade. Prav tako se je pokazala 

težnja k vzpostavitvi več možnosti za brezplačno organizirano rekreativno preživljanje prostega 

časa mladih, k čemur velja dodati, da so naprave za fitnes na prostem ob Savi v zelo slabem stanju 

in potrebujejo obnovo. Pojavila se je tudi želja po gradnji pokritega bazena, ki bi omogočal 

rekreacijo tudi v zimskih mesecih. V Sevnico bi lahko privabili tudi plavalne trenerje ali bi drugače 

spodbujali plavanje kot način rekreacije. Poleg tega bi lahko predšolski otroci in osnovnošolci 

opravljali plavalno opismenjevanje v domačem bazenu. Skupaj s športnim domom in nastajajočim 

stadionom bi imeli odličen športni kompleks, ki bi privabil tudi druge organizirane skupine na 

priprave, tako da bi pokrit bazen dopolnil ponudbo in tržno infrastrukturo tudi širše. 

K navedenim konkretnim predlogom za izboljšanje dodajamo še najpogostejše predloge, ki so jih 

oddali obiskovalci Mladinskega centra Sevnica v t. i. škatlo želja. Za večjo preglednost smo oddane 

predloge vsebinsko razvrstili v 4 skupine: spremembe v prostoru mladinskega centra (MC), 

spremembe v vsebini aktivnosti v MC, spremembe v materialnih sredstvih, ki so na voljo v MC, 

spremembe, ki so vezane širše na občino Sevnica.  

Najpogostejši predlogi iz škatle želja 
Prostor MC: 

– drugačna barva sten, 
– drugačen videz, 
– več slik in risb, 
– avtomat za sladkarije in pijačo, 
– da se MC konec tedna odpre ob 10. uri, 
– da v MC ne bi bilo tako zelo vroče. 

 
+ poseben prostor za mlade, ki naj bo ločen od prostora, v katerem čas preživljajo otroci. 
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Vsebina aktivnosti v MC: 
– več pevskih nastopov, 
– več ustvarjalnic, 
– izdelovanje zapestnic iz volne in perlic, 
– več koncertov. 

 
Materialna sredstva, ki so na voljo v MC: 

– možnost dostopa do računalnikov, 
– več računalnikov, 
– boljši računalniki, 
– nove zanimive družabne igre, 
– twister, zračni hokej, 
– trata za paintball, 
– avto na daljinca, 
– pištola, 
– iPhone, 
– hoverboard. 

 
Širše v občini: 

– pokrit bazen v Sevnici (za aktivnosti tudi pozimi), 
– steza za motocross, 
– trgovina z motorji, 
– več ljubezni, 
– McDonald's, 
– Hotel, 
– javna stranišča, 
– zaprta šola. 

Tabela 30: Najpogostejši predlogi iz škatle želja, ki je nameščena v Mladinskem centru Sevnica. 

Ključne ugotovitve 

o Na ponudbo prostočasnih aktivnosti v občini Sevnica pomembno vpliva v letu 2006 

ustanovljen KŠTM Sevnica, ki upravlja Mladinski center Sevnica in ga financira Občina 

Sevnica. Ravno tako pomemben dejavnik je sofinanciranje mladinskih programov in 

projektov, ki je omogočeno z javnim razpisom Občine Sevnica. Vse drugo je v domeni 

posameznih organizacij oz. sodelovanja med organizacijami. 

o Največ mladih (96  odstotkov) svoj prosti čas preživlja z uporabo telefona/tablice. Na 

splošno lahko trdimo, da se ti v prostem času v prevladujoči meri udeležujejo 

individualnih aktivnosti ali aktivnosti manjšega in znanega kroga prijateljev. Druženje s 

prijatelji večinoma poteka v lokalih in na prostem. Ob tem je bilo izraženo zadovoljstvo z 

družbenim življenjem.  

o Druženje s prijatelji v prostorih organizacij za mlade je manjšinska praksa, kar lahko 

povežemo z izraženim mankom ustreznih prostorov za mlade v občini oz. s težnjo po 

reševanju te problematike, ki so jo mladi posebej izpostavili. 

o Mladi v občini nekoliko slabše ocenjujejo svoje duševno zdravje kot zdravje na splošno. 

o Več kot petina mladih občuti stres večino dni v tednu. 

o Vsebinske aktivnosti, ki bi v prihodnje zanimale mlade v občini, so: gibanje, prehrana in 

duševno zdravje. 

o Polovica mladih se s športom ukvarja večino dni ali nekaj dni v tednu. 

o Prispeli predlogi za spremembo so bili skoraj v celoti vezani na predstavitev konkretnih 

projektov, kar nakazuje, da naj vsak projekt že v fazi načrtovanja kar najbolj vključi mlade, 

saj je treba prisluhniti in upoštevati tudi njihove ideje.  
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Mobilnost 
V programskem dokumentu MSS (Modic, Baumkirher, Bakovnik in Jarc, 2010: 8) je mobilnost 

mladih definirana kot »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«. 

Mobilnost mladih se nanaša predvsem na mobilnost v lokalnem okolju, povezano z dostopnostjo 

mladih do institucij, ki jih ti vsakodnevno obiskujejo, ter do prostočasnih aktivnosti, kar zahteva 

ustrezno ureditev mestnega in zunajmestnega prometa (še posebno javnih prevoznih sredstev). 

Ob upoštevanju potreb mladih iz načrtnega urejanja mobilnosti pa ne gre izpustiti tudi 

mednarodne mobilnosti. V MSS je sklep, da so mladi v Sloveniji premalo mobilni; še posebno je 

zaznano precej malo dolgotrajne mobilnosti (oz. mednarodna mobilnost se večinoma umešča v 

obdobje do dveh mesecev). Poleg tega je opazno več načrtovane mobilnosti in malo realizirane, 

kar pomeni, da mladi bolj razmišljajo o mednarodni mobilnosti, kot pa se je dejansko poslužujejo 

(prav tam: 13–14). 

Razvojno usmerjena lokalna mladinska politika mora torej v nadaljevanju poskrbeti za ustrezno 

ureditev premikov s točke A do točke B, ki daje poudarek javnemu prometu in zdravemu načinu 

premikanja, kar pomembno pripomore tudi k večji privlačnosti bivanja v neki občini (Straus, 

2012: 204–205). 

Statistični podatki: selitve mladih 

Občine, ki so naravnane v zadrževanje mladih znotraj svojega območja, si morajo prizadevati za 

ustvarjanje ugodnih razmer za bivanje in razvoj sposobnosti mladih. Če takšnih razmer ni 

vzpostavljenih oz. so ti elementi prezrti pri načrtnem urejanju, lahko to – poleg večje 

pripravljenosti za odselitev in sploh vzpostavljenih možnostih za to – pripomore k posledični 

odselitvi mladih iz občine bivanja.   

Iz tega razloga smo se osredotočili na statistične podatke o selitvah mladih v občini Sevnica po 

posameznih zadnjih letih. Poseben pomen ima v sklopu tega obravnava selitvenega prirasta, saj 

lahko prek tega kazalnika upoštevamo tudi število mladih, ki so se priselili v občino. Selitveni 

prirast je po definiciji namreč razlika med  številom  priseljenih  in  številom  odseljenih  na 

določenem območju v posameznem koledarskem letu.  

Leto62 Priseljeni 
iz tujine 

Odseljeni 
v tujino 

Selitveni 
prirast s 
tujino 

Priseljeni 
iz drugih 
občin 

Odseljeni 
v druge 
občine 

Selitveni 
prirast 
med 
občinami 

Skupni 
selitveni 
prirast 

2008 101 23 78 241 400 –159 –81 

2009 59 55 4 206 313 –107 –103 

2010 31 30 1 253 267 –14 –13 

2011 30 21 9 283 287 –4 5 

                                                           
62 V tabelo smo navedli podatke od leta 2008, saj so bili podatki do leta 2007 pripravljeni po stari definiciji 
prebivalca/selivca. Pomembna sprememba se nanaša na notranjo selitev, in sicer se je med tovrstne selitve 
začela šteti tudi selitev s stalnega na začasno prebivališče (npr. študentov, ki so začasno prijavljeni v kraju 
študija) ter obratno, med priseljene iz tujine pa se je začelo prištevati le tiste, ki so imeli prijavljeno stalno 
ali začasno prebivališče vsaj 1 leto (dodatna obrazložitev, pridobljena s povpraševanjem SURS 22. 5. 2018). 
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2012 43 15 28 253 310 –57 –29 

2013 23 32 –9 233 300 –67 –76 

2014 30 18 12 260 271 –11 1 

2015 44 19 25 262 273 –11 14 

2016 36 26 10 252 267 –15 –5 

2017 33 30 3 269 298 –29 –26 
Tabela 31: Selitve mladih v občini Sevnica (podatki, pridobljeni z dodatnim povpraševanjem SURS 28. 8. 2018) 

Če pogledamo najprej selitveni prirast s tujino, ugotovimo, da je bil ta od leta 2008 vseskozi 

pozitiven, kar pomeni, da se je več mladih priselilo v občino iz drugih držav, kot pa odselilo v tujino 

(izjema je leto 2013). Če pa pogledamo na drugi strani selitveni prirast med občinami, je slika 

nekoliko bolj negativna, čeprav se ta vendarle v zadnjih letih izboljšuje. Tako je bil leta 2008 

selitveni prirast –159, leta 2009 je znašal –107, nato pa nobeno leto ni dosegel števila,  manjšega 

od –70. V zadnjih letih je bil selitveni prirast med občinami nizek le še leta 2013, in sicer –67, v 

letu 2017 pa ta znaša –29.  

Gledano z vidika skupnega selitvenega prirasta, torej če upoštevamo prirast s tujino in tudi prirast 

med občinami, izstopata leto 2008 s končnim številom –81 in leto 2009 z –103, za tem pa še leto 

2010 z –13, leto 2012 z –29 in leto 2013 z –76, medtem ko so bila preostala leta do leta 2016 s 

pozitivnim skupnim selitvenim prirastom. V predzadnjem letu, tj. v letu 2016, pa ta sicer znaša –

5 in v zadnjem letu –26. 

Ukrepi Občine Sevnica: prometna strategija 

Med aktivnostmi, ki se nanašajo na urejanje področja mobilnosti, velja izpostaviti Celostno 

prometno strategijo Občine Sevnica (2017). V njej je navedeno, da se spodbujata uporaba javnega 

prevoza in aktivacija več (mladih) občanov za uporabo koles in za hojo. Na prvo mesto so zato v 

strategiji postavljeni pešci, kolesarji in uporabniki javnega avtobusnega in železniškega prometa.  

Osnova za tako začrtano strategijo izhaja iz pridobljenih podatkov, ki želenega trenda ne 

prikazujejo. Posebej je poudarjeno opažanje, da občani za omogočanje premikov še vedno 

večinoma uporabljajo motorna vozila (konkretneje, to možnost koristi 76 odstotkov vprašanih v 

anketi, ki je bila pripravljena v sklopu priprave strategije). V občini so poleg dnevnih poti po 

občini, ki zajemajo slabo polovico delovno aktivnega prebivalstva v njej, prisotne tudi dnevne 

migracije v druge občine. V letu 2015 se je največ teh vsak dan vozilo v Ljubljano, Krško in Novo 

mesto, medtem ko v druge občine občutno manj. Dnevni migracijski tok je precej intenziven še 

posebej za motorni promet, saj so motorna vozila še vedno najpomembnejše prevozno sredstvo 

(prav tam: 24). Ali morda posebej pri mladih beležimo drugačen trend?  

Rezultati ankete: (mednarodna) mobilnost mladih v občini Sevnica  

Za začetni vpogled v mobilno dinamiko v občini Sevnica smo mlade (N = 184) najprej vprašali, 

katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljajo.63 Rezultati kažejo, da največ mladih za želene 

premike uporablja avtomobil, in sicer je kar 54,9  odstotka mladih izbralo to možnost za 

najpogostejšo. Za drugo je bila najvišje uvrščena uporaba prevozov z vlakom (29,8  odstotka), za 

tretjo najpogostejšo možnost so izbrali hojo (30,2  odstotka). 

                                                           
63 Možni odgovori na v anketi postavljeno vprašanje Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljaš so 
bili »avtobus«, »avtomobil«, »vlak«, »motor«, »kolo«, »grem peš«, in sicer je bilo treba posebej označiti eno 
»najpogostejšo izbiro«, »drugo najpogostejšo izbiro« in »tretjo najpogostejšo izbiro«.  
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 Prevozno sredstvo Delež (v %) 

Najpogostejša izbira avtomobil 54,9 % 

Druga najpogostejša izbira vlak 29,8 % 

Tretja najpogostejša izbira grem peš 30,2 % 
Tabela 32: Lestvica pogostosti izbire posameznega prevoznega sredstva 

Zaradi spodbude v smeri večjega uporabljanja javnega prevoza, ki je zaznana tudi v letu 2017 

sprejeti lokalni prometni strategiji in je pri mladih očitno najpogostejša v obliki uporabljanja 

prevoza z vlakom, nas je zanimalo, ali javni prevoz v občini Sevnica sploh ustreza potrebam mladih 

pri opravljanju vsakodnevnih obveznosti (N = 152; 33 mladih se je opredelilo z »ne vem«), v času 

popoldanskih aktivnosti (N = 140; 45 se jih je opredelilo z »ne vem«) in v času počitnic (N = 142; 

44 se jih je opredelilo z »ne vem«). Odgovore smo merili na 5-stopenjski lestvici ustreznosti. 

Rezultati kažejo, da mladim še najbolj ustreza javni prevoz v času opravljanja vsakodnevnih 

aktivnosti (45,3 odstotka mladim javni prevoz v tem času zelo ustreza in ustreza), nato v času 

počitnic (30,6  odstotka mladim zelo ustreza in ustreza) in na koncu v času popoldanskih 

aktivnosti (28,9 odstotka mladim zelo ustreza in ustreza). 

 

Grafikon 58: Zaznana ustreznost javnega prevoza v času vsakodnevnih obveznosti, popoldanskih aktivnosti in v času 
počitnic 

V sklopu zagotavljanja večjega spodbujanja uporabljanja javnih prevoznih sredstev nas je 

zanimala tudi finančna plat uporabe javnega prevoza, ki se kaže v zaznavanju sprejemljivosti 

stroškov javnega prevoza (N = 182).64 Večina mladih je povedala, da se jim stroški javnega prevoza 

zdijo delno sprejemljivi (50,5  odstotka), nekoliko manj mladih je odgovorilo, da se jim zdijo 

sprejemljivi (39,0  odstotka) in le 10,5  odstotka mladim se stroški javnega prevoza zdijo 

nesprejemljivi. 

                                                           
64 V anketi postavljeno vprašanje je bilo: Ali so stroški javnega prevoza za tvoje finančne zmožnosti 
sprejemljivi ali nesprejemljivi? 
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Grafikon 59: Ocena sprejemljivosti stroškov javnega prevoza 

Ena stran uporabljanja javnega prevoza je izbira, ki je utemeljena na primer na ustreznosti 

voznega reda prevozov in na finančnih stroških, druga pa vključuje neizbiro, ki se kaže v 

odvisnosti od uporabe javnega prevoza pri udeležbi v različnih aktivnostih – v določenem primeru 

v prostem času (N = 180).65 V splošnem ugotavljamo, da javni prevoz večinoma ne vpliva na 

preživljanje prostega časa mladih. Še največji vpliv ima ta na aktivno preživljanje prostega časa 

(22  odstotkov mladih je izbralo zelo ali do neke mere velik vpliv in 20,8  odstotka mladih majhen 

vpliv), nato na udeležbo na prireditvah (22,1 odstotka zelo ali do neke mere in 18,0  odstotka 

malo), nato na udeležbo na dodatnih izobraževanjih oz. usposabljanjih (17,6  odstotka zelo ali do 

neke mere in 14,6  odstotka malo) in nazadnje na članstvo v društvih ter klubih (16,1  odstotka 

zelo ali do neke mere in 13,0 odstotka malo). 

 

Grafikon 60: Zaznani vpliv javnega prevoza na možnosti preživljanja prostega časa 

                                                           
65 Postavljeno vprašanje v anketi je bilo: Ali javni prevoz v občini Sevnica vpliva na tvoje možnosti 
preživljanja prostega časa? 
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Posebnega pomena pri trajnostno usmerjeni prometni strategiji je tudi spodbujanje uporabe koles 

v občini. S tega vidika nas je zanimalo, kako pogosta je sploh uporaba koles kot prevoznih sredstev 

med mladimi v občini. Iz podatkov je razvidno, da v vprašanem vzorcu (N = 183) mladi večinoma 

skoraj nikoli ne uporabljajo kolesa. Zapisano natančneje, 22,8  odstotka mladih nikoli ne uporablja 

kolesa, 26,9  odstotka skoraj nikoli in 24,2  odstotka le redko. Na drugi strani velja izpostaviti 

podatek, da le 3,6  odstotka mladih uporablja kolo prav vsak dan, kar je zelo majhen delež. 

 

Grafikon 61: Pogostost uporabe kolesa 

Dejavnik, ki lahko pomembno vpliva na pogostost uporabe kolesa v občini, je vzpostavitev 

ustrezne infrastrukture za omogočanje varnega kolesarjenja, kar je tudi v domeni posamezne 

občine.66 V vzorcu (N = 165) 29,9  odstotka mladih meni, da je za takšno infrastrukturo v občini 

zelo ustrezno poskrbljeno, 49,2  odstotka jih meni, da je izpostavljeno razvito do neke mere, 11,7  

odstotka malo in 9,2  odstotka mladih pravi, da za kolesarsko infrastrukturo v tej občini sploh ni 

poskrbljeno. 

                                                           
66 V anketi smo spraševali: Ali meniš, da je za možnost kolesarjenja v občini Sevnica dobro poskrbljeno 
(npr. prisotnost kolesarskih stez)? 

22,8 % 26,9 % 24,2 % 12,4 % 10,0 % 3,6 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Nikoli Skoraj nikoli Redko Nekajkrat mesečno Večkrat tedensko Vsak dan



102 

 

Grafikon 62: Stališče glede ustreznosti infrastrukture za kolesarjenje v občini  

Mobilnost v občini je en del urejanja mobilnosti, kar nas napotuje k temu, da ne smemo zanemariti 

tudi drugega dela mobilnosti, in to je obravnava mednarodne mobilnosti. V sklopu našega 

zanimanja za mednarodno mobilnost smo proučili, ali mlade v občini Sevnica sploh zanima 

mednarodna mobilnost (N = 183) in ali je mednarodna mobilnost mladim dovolj dostopna (N = 

106). Opazili smo, da je pri drugem vprašanju iz velikega števila neodgovorov mogoče razbrati, da 

mladi o možnostih mednarodne mobilnosti niso najbolj informirani. 

 

Grafikon 63: Zanimanje za mednarodno mobilnost in dostopnost mednarodne mobilnosti 

Rezultati analize pridobljenih podatkov kažejo, da je mednarodna mobilnost precej privlačna za 

mlade, vendar je zaznati,da ta ni dovolj dostopna v občini Sevnica, kot bi lahko bila glede na 

izkazano zanimanje; 21,3  odstotka mladih zelo zanima mednarodna mobilnost in 31,4  odstotka 

do neke mere, medtem ko le 6,3  odstotka mladih meni, da je mednarodna mobilnost zelo 

dostopna mladim v občini in 41,7  odstotka do neke mere. 
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V sklopu izpostavljenega nas je zanimalo tudi, kako močna je želja mladih po udeležbi na 

mednarodni izmenjavi. Dobljeni rezultati kažejo, da si 17,4  odstotka mladih v vzorcu (N = 182) 

tovrstne izkušnje zelo želi in 18,4  odstotka si jih tega želi. Na drugi strani pa si 17,8  odstotka 

mladih sploh ne želi udeležiti mednarodne izmenjave, 19,5  odstotka si jih tega ne želi. 

 

Grafikon 64: Želja po udeležbi na mednarodni izmenjavi 

Občine si navadno želijo obdržati mlade v svojem območju tudi, ko ti mladi odraščajo oz. odrastejo, 

kar nas je vodilo v iskanje razlogov za potencialno odselitev iz občine Sevnica. Torej so nas 

zanimali dejavniki neprivlačnosti sevniške občine. Ker je v našem vzorcu tudi skupina neobčanov, 

smo vzorec vprašanih ločili na občane (N = 160) in neobčane (N = 26) ter opazovali morebitne 

posebnosti. Vprašani neobčani namreč pri razmišljanju o možnem odgovoru niso izhajali iz občine 

Sevnica, zato so za to občino pomembni tudi ti odgovori, saj sporočajo, pod katerimi pogoji bi bila 

lahko ta občina zanimiva za priselitev vanjo.67 Ponavljajoče se odgovore smo združili in jih 

umestili višje na seznam podanih razlogov. 

Razlogi za odselitev iz občine Sevnica: 
Večje možnosti za zaposlitev oz. boljša ali ustreznejša zaposlitev (z višjo plačo in boljšo 
lokacijo). 
Partner oz. družina. 
Jih ni oz. se ne bi izselil. 
Ugodnejša hiša, stanovanje oz. boljša lokacija. 
Nezmožnost za gradnjo hiš ali nakupa/najema stanovanja. 
Udeležba v formalnem izobraževanju. 
Spoznavanje drugih kultur in praks (v tujini). 
Radovednost, iskanje priložnosti in želja po novem življenju. 
Nove izkušnje, mednarodna poznanstva, želja po spoznavanju odprtih ljudi in življenje v 
velikem mestu. 
Tradicionalen življenjski slog tukaj živečih prebivalcev (družine, znancev, občanov). 
Ozkoglednost občine in občanov. 
Želja po življenju v kraju z različno mislečim prebivalstvom. 
Majhnost mesta. 
Podpira se in poudarja le razvoj podeželja. 

                                                           
67 Vprašanje v anketi je bilo: Kateri so glavni razlogi za to, da bi se (oz. si se) izselil iz svoje občine? 
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Brezposelnost. 
Boljša prihodnost. 
Boljše življenjske razmere. 
Kariera. 
Ni dogajanja za mlade. 
Več dogodkov na področjih, ki me zanimajo. 
Slabe prometne povezave (še posebno do avtoceste in večjih mest).  
Slab geografski položaj. 
Do pešca ne najbolj prijazno in precej slabo urbanistično načrtovano mesto. 
Slaba prometna ureditev v občini z vidika možnosti uporabljanja javnih prevoznih sredstev in 
uporabe koles oz. pešačenja. 
Slabe povezave s središčem Slovenije. 
Nerazvitost regije na splošno, predvsem na kulturnem in gospodarskem področju je pod ravnjo 
v primerjavi z drugimi občinami in njihovo ponudbo. 
Zaskrbljenost za varnost otrok in sebe. 
Občutek ogroženosti zaradi določenih občanov. 
Prevelika koncentracija »južnjakov« v blokovskem naselju. 
Neznosni smrad okoli Tanina. 
Čakalne vrste za vpis otrok v vrtec. 
Pridobitev več strank za večjo uspešnost podjetja. 
Zaplankanost Sevničanov. 
Preveč jih je. 
 
Razlogi za odselitev iz drugih občin: 
Boljša zaposlitev, brezposelnost, partner/ustvarjanje družine, jih ni, ureditev prometa, boljše 
življenje, šolanje. 

Tabela 33: Razlogi za odselitev iz občine Sevnica in drugih občin 

Med najpogostejše razloge za odselitev iz občine Sevnica so mladi občani navedli razloge, ki so 

vezani na boljšo zaposlitev in delovne razmere, na partnersko zvezo in/ali ustvarjanje družine, na 

ureditev stanovanjskih razmer, udeležbo v izobraževanju, zaprtost, ozkoglednost in 

tradicionalnost občanov in na netrajnostno prometno ureditev v občini. Te razloge bi lahko brali 

kot pomanjkljivosti, na katere je treba misliti pri usmerjenosti v zagotavljanje večje privlačnosti 

občine Sevnica. 

Razlogi za neodselitev iz občine Sevnica: 
Družina. 
Dom. 
Prijatelji. 
Starši. 
Navezanost na kraj. 
Domače okolje. 
Lepo okolje. 
Domačnost. 
Pripadnost občini. 
Ustrezna zaposlitev. 
Dobra zaposlitev. 
Dobri pogoji za življenje. 
Dobro počutje. 
Poznanstva. Veliko medsebojno poznavanje. 
Dobri in prijazni ljudje. 
Ljudje, ki jih poznam od nekdaj. 
Platz/Dile. 
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Urejeno in nasploh čudovito okolje. 
Socialna varnost. 
Veliko možnosti za preživljanje časa v naravi. 
Podeželje. 
Domača kmetija. 
Druženje. 
Jih ni. 
Varno okolje. 
Majhno mesto. 
Večja dostopnost. 
Lepa narava. 
Hiša, za katero ne treba plačevati najemnine (lastniki so starši). 
Lokacija stanovanja/hiše. 
Možnost lastne hiše. 
Možnost ustvarjanja kariere v domačem okolju. 
Ker je to moja edina možnost bivanja v lastniškem stanovanju. 
Navada. 
Ogromno spominov. 
Želja, da pripomoreš k razvoju občine. 
Živim na svojem. 
Dobra plača. 
Družinsko podjetje. 
Sorodniki. 
Udejanjenje v lokalnem društvu. 
Prijazna občina, ki se zavzame za probleme občanov. 
Želja in smisel vodstvenih organizacij, da življenje prebivalcem izboljšajo oz. uredijo po realnih 
možnostih. 
Urejenost mesta. 
Šport. 
 
Razlogi za neodselitev iz drugih občin: 
Družina, zaposlitev, domače okolje, ustrezno stanovanje, mir, lepa narava in možnost 
ukvarjanja z vrtnarstvom, navajenost na to okolje, osebni razlogi, ne vem, spremembe doma, ni 
razlogov. 

Tabela 34: Razlogi za neodselitev iz občine Sevnica in drugih občin 

Med razlogi za neodselitev iz občine Sevnica posebej izstopajo družina, dom, prijatelji, starši, 

navezanost na kraj, domače okolje, pripadnost občini, dobre razmere za življenje v občini, z leti 

ustvarjena družbena mreža, Platz/Dile, lepa narava, domača kmetija in nerešeno stanovanjsko 

vprašanje. 

Predlogi za izboljšanje: spodbujanje trajnostnega načina premikanja 

V Katalog želja mladih oz. za mlade so med predloge ukrepov in želenih aktivnosti v prihodnje na 

področju mobilnosti mladih prispeli le tisti, ki so bili vezani na ureditev mobilnosti v občini (oz. v 

povezavi z drugimi občinami). Ker so bili oddani predlogi na tem področju zelo konkretni, smo to 

konkretnost poskusili čim bolj ohraniti tudi v navedbah. 

Začeli bomo pri pobudah glede kolesarjenja v občini. Oddan je bil predlog, ki spodbuja uporabo 

koles, in sicer gre za uvedbo brezplačne izposojevalnice koles. Predlog je podprt s primerom iz 

prakse v Krškem; na podlagi pridobljene kartice si posamezna oseba lahko izposodi kolo na eni 

lokacij, opravi vožnjo in kolo vrne na drugi lokaciji, medtem ko informacijski sistem beleži odhode 

in prihode ter zasedenost postaj, ki ponujajo kolesa. Pri drugem predlogu, ki je ravno tako 
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naravnan v spodbujanje kolesarjenja, gre za izboljšanje možnosti za kolesarjenje ob Savi, in sicer 

z označeno potjo, kolesarsko stezo, ki bo tudi ustrezno promovirana. 

Za tem je spodbujanje uporabljanja javnega prevoza, konkretneje, avtobusnih prevozov v občini. 

Za to bi poskrbeli z dodatnimi popoldanskimi voznimi linijami, ki povezujejo Sevnico z okoliškimi 

kraji in otrokom ter mladim (in morebiti tudi drugim) omogočajo večjo dostopnost do Sevnice 

brez večjih obremenitev staršev in prometa. V navezavi z omenjenim bi lahko bila posebna skrb 

namenjena tudi večji vključenosti mladih iz oddaljenih krajev v aktivnosti s finančnimi 

spodbudami projektom, ki skrbijo za organizirani prevoz mladih iz oddaljenih krajev ali so 

projekti organizirani zunaj Sevnice. Ker pa javnega prevoza ni mogoče zagotavljati ves čas, je 

mogoča tudi uporaba taksija (oz. koriščenje prevozov na klic), ki vozijo ponoči, ko se mladina 

zadržuje zunaj. Na ta način bi nekatere mlade morda odvrnili od vožnje iz mesta domov pod 

vplivom alkohola. 

Treba pa je omeniti tudi predlog, ki sicer ohranja uporabo avtomobilov, vendar jih poskuša 

zmanjšati na cesti. Gre ga idejo, ki upošteva, da veliko Sevničanov odhaja na delo v sosednje kraje 

z lastnim prevozom, zato gre za način vzpostavitve mreže, ki deluje po načelu »prevozi.net«. 

Organizirana mreža bi spodbujala, da se ljudje med seboj dogovorijo za skupno pot do kraja 

zaposlitve in nazaj z deljenjem stroškov, s čimer bi zmanjšali obremenitev cest in onesnaževanje 

okolja. Takšna organizacija bi bila še posebno uporabna za mlade, ki nimajo dovolj sredstev za 

nakup in vzdrževanje lastnega avtomobila. V sklopu uporabe motornih vozil pa je prispela tudi 

pobuda o izboljšanju prometne povezave do avtoceste z gradnjo avtoceste. 

Ključne ugotovitve 

o V letu 2017 je skupni selitveni prirast v občini Sevnica znašal –26; znotraj tega je bil 

selitveni prirast s tujino pozitiven (3) in selitveni prirast med občinami negativen (–29). 

o Občina Sevnica je v letu 2017 sprejela prometno strategijo, ki poudarja uporabo javnega 

prevoza in aktivacijo občanov za kolesarjenje in hojo. 

o Največ mladih za želene premike uporablja avtomobil. Druga najpogostejša izbira je 

prevoz z vlakom, tretja pa je hoja. 

o Uporabljanje javnega prevoza se zdi nekoliko ustreznejše med opravljanjem 

vsakodnevnih obveznosti v primerjavi z uporabo tega v času popoldanskih aktivnosti in 

sploh počitnic. 

o V zvezi s ceno javnega prevoza nezadovoljstvo večinoma ni bilo izraženo. 

o Javni prevoz, ki ga uporabljajo mladi, zaznano večinoma ne vpliva na možnosti preživljanja 

prostega časa. 

o 74  odstotkov mladih v občini nikoli, skoraj nikoli ali redko kolesari. 

o Mladi v prevladujoči meri menijo, da je infrastruktura za kolesarjenje v občini razvita do 

neke mere. 

o Mladi so izrazili zanimanje za mednarodno mobilnost, sicer pa je moč razbrati nezadostno 

informiranost o tem. 

o Mlada oseba bi se iz občine Sevnica odselila predvsem zaradi boljše zaposlitve in delovnih 

razmer, partnerske zveze in/ali ustvarjanja družine, ureditve stanovanjskih razmer, 

udeležbe v izobraževanju, prepričanja o zaprtosti, ozkoglednosti in tradicionalnosti 

občanov in zaradi netrajnostne prometne ureditve v občini. 

o Med najpogostejšimi razlogi, zaradi katerih bi bivali v občini Sevnica, so: družina, dom, 

prijatelji, starši, navezanost na kraj, domače okolje, pripadnost občini, dobre razmere za 
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življenje v občini, z leti ustvarjena družbena mreža, Platz/Dile, lepa narava, domača 

kmetija, nerešeno stanovanjsko vprašanje. 

   



108 

Razprava in sklep 
Raziskovalno poročilo je prispevek k večjemu razumevanju položaja mladih v občini Sevnica, ki 

zajema tri lokalne vidike, to so pogled in stališče mladih, predstavnikov organizacij v mladinskem 

sektorju in lokalne skupnosti, in sicer so ti upoštevani pri vseh sedmih dimenzijah obravnave 

položaja mladih – izobraževanje, zaposlovanje in podjetništvo, stanovanjske razmere, 

organiziranje in informiranje, politična participacija, prosti čas, zdravje in šport ter mobilnost. 

V sklepu podrobnejše obravnave lahko izpostavimo, da bo prihodnje urejanje mladinskega 

področja v občini moralo upoštevati, da nekatere informacije, ki bi mladim lahko koristile pri 

izboljševanju svojega individualnega položaja, ne prispejo do mladih. Največji manko informacij 

je glede možnosti urejanja stanovanjskih razmer, participacije in mobilnosti. Pri tem pa je 

pomembno poudariti, da bo pri informiranju mladih treba več truda nameniti iznajdbi učinkovite 

prakse v digitalni sferi, ki je mladim najbližja. Ta naj bo čim bolj celostna in sposobna premostiti 

ovire, ki onemogočajo, da bi informacije prišle do mladih, torej mora biti pri pristopu prilagojena 

načinu življenja mladih, čeprav iz nekega razloga obenem ohranja sedanjo (klasično) prakso 

informiranja. Ukvarjanje s problemom prevelike razpršenosti informacij pa zahteva povezovanje 

vseh vključenih v mladinskem sektorju, kar še toliko bolj velja za lokalne organizacije in lokalno 

skupnost.  

Tri najpomembnejše ugotovitve, ki izhajajo iz analize položaja mladih v občini Sevnica in jih 

lokalna mladinska politika v fazi načrtovanja ne sme prezreti, so: 

Mladim je zaradi pomanjkanja materialnih sredstev zelo onemogočeno reševanje (prvega) 

stanovanjskega vprašanja, čeprav so želje še posebno za najstarejšo starostno skupino mladih 

(25–29 let) precej drugačne. Ker za zdaj še ni bilo raziskano, v katerih oblikah natanko bi si ti želeli 

bivati samostojno, je tu še veliko prostora za morebitna prihodnja raziskovanja, ki bi morala biti 

izpeljana še pred zasnovanjem ukrepov, ki bi kakorkoli temeljito spremenili sedanjo prakso. 

Skratka, vsaka sprememba na tem področju naj bo zaradi zagotavljanja učinkovitosti narejena s 

podporo mladih. 

Izkazano veliko zanimanje predstavnikov mladinskih organizacij in mladih za vzpostavitev 

mladinskega središča (ob sevniškem bazenu) ne sme ostati prezrta težnja, saj temelji neposredno 

na potrebah in željah mladih, rešuje prostorsko problematiko v letu 2018 ponovno aktiviranega 

Mladinskega sveta občine Sevnica in gre za priložnost, ki omogoča vključenost mladih v gradnjo 

središča že od začetka in tako z lastnim prispevkom k uporabi potencialno ustvarjenega. Pri tem 

pa bo treba preveriti koncept izpostavljenega mladinskega središča in poiskati ločnice ter 

možnosti za sodelovanje z Mladinskim centrom Sevnica. In kar je prav tako pomembno – prenoviti 

bo treba odnose mladinskega jedra v Sevnici s strukturami okoliških krajev, kamor so vpeti mladi. 

Spodbujanje (politične) participacije mladih v občini potrebuje nov zagon. Poleg že omenjene 

nezadostne informiranosti o možnostih vključevanja bi bilo dobro proučiti učinkovitost sedanjih 

formalnih struktur participacije in preveriti možnosti vzpostavitve ter ohranjanja informacijsko-

komunikacijskega kanala, ki bo omogočal sprotno podajo odzivov na namere in odločitve (še 

posebno na tiste, ki so pomembne za mlade v občini). 

Sklenemo lahko, da je priložnosti za izboljšanje položaja mladih še veliko. Pomemben korak k 

temu je bila, tako upamo, obravnava aktualne dinamike v občini Sevnica, njeno upoštevanje pa je 

plodni temelj za ustvarjanje prihodnosti.  
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