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1 Uvod 
Občina Sevnica in Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM Sevnica) 

sta septembra 2018 pristopila k pripravi lokalne strategije za mlade, ki bo v naslednjih šestih letih 

začrtala delovanje Občine Sevnica na mladinskem področju. 

Strateški dokument se je pripravil z namenom celovitega in načrtnega urejanja področja mladine, 

ki izhaja iz potreb mladih in lokalnega mladinskega okolja. Vzpostavlja neprekinjeni dialog med 

lokalno skupnostjo, mladimi in organizacijami, ki vključujejo mlade. Potencial za uresničitev tega 

predstavlja dejstvo, da je dokument nastal v tesnem sodelovanju z Mladinskim svetom občine 

Sevnica (MSOS) in z drugimi organizacijami, ki so pomembne za mlade. 

Temeljni cilji priprave strategije so sledeči: 

- poiskati možnosti in priložnosti za razvoj lokalne mladinske politike in mladinskega dela, 

- določiti vsebino in obseg ukrepov, opredeliti kazalnike, časovni okvir izvedbe ukrepov in 

nosilce ter sodelujoče, 

- opredeliti postopke poročanja in vrednotenja pri spremljanju uresničevanja strategije, 

- spodbuditi in zagotoviti participacijo mladih ter vključenost lokalnih organizacij v 

mladinskem sektorju, 

- vzpostaviti sodelovanje različnih deležnikov pri tvorbi usmeritev in uresničevanju 

prihodnjega razvoja mladinskega sektorja v občini, 

- dvigniti raven diskurza o lokalni mladinski politiki. 

2 Mladi in lokalna mladinska politika 
Lokalna mladinska politika je politika za mlade v lokalnem okolju, ki mladim omogoča lažje 

soočanje z izzivi specifičnega starostnega obdobja – obdobja mladosti. Temelji na predpostavki, 

da je položaj mladih kot posebne družbene skupine v občini treba načrtno urejati. S takim 

mišljenjem in pristopom se namreč omogočijo priložnosti za razvoj, ki je potreben za izboljševanje 

položaja mladih in ki je mladim bliže kot mladinska politika na nacionalni ali meddržavni ravni. 

Učinkovito načrtovanje urejanja pa je pogojeno s predhodno preučitvijo lokalnega mladinskega 

okolja, kar pomeni, da morajo načrtovalci opraviti seznanitev z morebitnimi obstoječimi ukrepi 

lokalne skupnosti, spoznati realne potrebe ter želje mladih in razmere delovanja organizacij, ki 

vključujejo mlade oz. so kako drugače pomembne za mlade. Iz navedenega izhaja, da lahko 

pripravo strategije za mlade kot razvojnega dokumenta na področju lokalne mladinske politike 

opredelimo kot proces, saj terja čas, energijo in v veliki meri tudi iznajdljivost pripravljalcev. 

Tekom priprave strategije namreč nimamo opravka s statičnimi elementi, temveč zgolj z 

dinamiko, pa četudi ta le reproducira obstoječe. 

Strategija za mlade je dokument, v katerem so zbrani ukrepi za mlade iz različnih področij lokalne 

mladinske politike, ki jih posamezna lokalna skupnost namerava izvesti v določenem obdobju. 

Zato mora biti ta postavljena na trdnih temeljih in za izpolnitev tega kriterija je treba združiti moči. 

Tako strategijo kot tudi nasploh širšo lokalno mladinsko politiko z vizijo vključevanja soustvarjajo 

različni deležniki, pri tem pa izhajajo iz svojih raznolikih izkušenj, praks, prepričanj in mnenj. 

Oblikovanje mladim prijaznega okolja, kakor se napoveduje z izbranimi ukrepi in kakor poteka v 
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izvedbenem delu, pa je zatorej odraz iskanja in najdenja stičnih točk,  povezovanja in sodelovanja 

lokalnih akterjev na mladinskem področju ter njihove pripravljenosti za in na spremembe. 

3 Okvir za pripravo strategije in opredelitev osnovnih 

pojmov 
Nacionalna zakonodaja predstavlja podlago za ukrepe občine v mladinskem sektorju. Z Zakonom 

o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) se opredeljuje mladinski sektor, določa javni 

interes v mladinskem sektorju in način njegovega uresničevanja (Uradni list RS, št. 42/2010 in 

21/2018 – ZNOrg, čl. 1). Zakon o mladinskih svetih pa ureja položaj, delovanje ter sofinanciranje 

lokalnih mladinskih svetov (Uradni list RS, št. 70/2000 in 42/2010, čl. 1). Ker je Slovenija članica 

Evropske unije (EU), je tozadevno treba upoštevati tudi njeno vpetost. 

3.1 Strategija EU za mlade 
V Resoluciji o strategiji Evropske unije za mlade 2019–2027 (2018) je izpostavljeno sodelovanje EU 

na področju mladine. Namreč obstajajo izzivi, s katerimi se srečujejo mladi povsod po EU, kar 

relevantnim deležnikom omogoča oblikovanje skupnih vodil. Osrednja področja mladinskega 

sektorja so: angažiranje, povezovanje in opolnomočenje. Angažiranje zajema vključevanje v 

njihovem vsakdanjem življenju in pri upravljanju z javnimi zadevami, ki so zanje pomembna. 

Povezovanje se nanaša predvsem na mednarodno mobilnost mladih v prostovoljstvu, 

izobraževanju, solidarnosti. Opolnomočenje pomeni spodbujanje mladih in omogočanje dostopa 

ter izbiro možnih poti do aktivnega prevzema odgovornosti nad svojim delovanjem in 

odločitvami, ki se ob tem sprejemajo. 

3.2 Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 
Nacionalni program za mladino je pomemben programski dokument, ki ga sprejme Državni zbor 

Republike Slovenije na predlog vlade. Predlog pripravi pristojno ministrstvo v sodelovanju z 

organizacijami v mladinskem sektorju, in sicer za obdobje devetih let. Dokument opredeljuje 

prednostne naloge in ukrepe, ki so v javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 

42/2010 in 21/2018 – ZNOrg, čl. 16). 

Zadnja resolucija je bila sprejeta v letu 2013 in zajema 6 ključnih področij: izobraževanje, 

zaposlovanje in podjetništvo, bivanjske razmere mladih, zdravje in dobro počutje, mladi in družba 

ter pomen mladinskega sektorja in kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji. Med krovnimi 

smernicami oblikovanja mladinske politike najdemo (in je z vidika priprave lokalne strategije za 

mlade zelo velikega pomena) vključevanje mladih v načrtovanje, implementacijo in evalvacijo 

mladinske politike, odpravljanje pomanjkljivosti v ukrepih mladinske politike in spodbujanje 

priprave lokalnih strategij za mlade (Uradni list RS, št. 90/2013). 

3.3 Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 
Javni interes v mladinskem sektorju se po ZJIMS (Uradni list RS, št. 42/2010 in 21/2018 – ZNOrg, 

čl. 5) uresničuje na način zagotavljanja naslednjih temeljev: »normativnih in drugih pogojev za 

razvoj področij mladinskega dela in vključevanja mladinskega vidika v strategije, politike ter 

ukrepe, ki vplivajo na mlade, in finančne podpore mladinskim programom in programom za 

mlade, vključno s podporo mladinski infrastrukturi«. 
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Na nacionalni ravni je nosilka javnega interesa v mladinskem sektorju država, pri čemer ima velik 

pomen upravni organ, pristojen za mladino, medtem ko so na lokalni ravni nosilci organi 

samoupravne lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 42/2010 in 21/2018 – ZNOrg, čl. 6). 

Svet Vlade Republike Slovenije za mladino je kot posvetovalno telo pri oblikovanju in izvajanju 

mladinske politike, ki ga sestavljajo predstavniki Vlade in organizacij v mladinskem sektorju, 

imenovano s strani Vlade (Uradni list RS, št. 42/2010 in 21/2018 – ZNOrg, čl. 8). 

Subjekti javnega interesa so mladinske organizacije in organizacije za mlade ter mladinski svet na 

državni ravni in mladinski sveti na lokalni ravni. Pri uresničevanju javnega interesa država in 

samoupravne lokalne skupnosti sodelujejo z organizacijami v mladinskem sektorju (Uradni list 

RS, št. 42/2010 in 21/2018 – ZNOrg, čl. 9). 

Na lokalni ravni se javni interes v mladinskem sektorju uresničuje tako, da samoupravna lokalna 

skupnost izvaja mladinsko politiko s sprejetjem lokalnega programa za mladino, ustanovitvijo 

delovnega ali posvetovalnega telesa za mladinska vprašanja, finančno podporo programov v 

mladinskem sektorju in z izvajanjem drugih ukrepov (Uradni list RS, št. 42/2010 in 21/2018 – 

ZNOrg, čl. 27). 

Lokalna skupnost ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava oziroma fizična oseba lahko 

ustanovi mladinski center kot organizirano funkcionalno zbirališče za mlade, v katerem se izvaja 

mladinsko delo (Uradni list RS, št. 42/2010 in 21/2018 – ZNOrg, čl. 28). 

3.4 Zakon o mladinskih svetih 
»Mladinski svet Slovenije je prostovoljno združenje nacionalnih mladinskih organizacij, ki imajo 

status organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju. […] V mladinski svet lokalne 

skupnosti se združujejo mladinske organizacije, opredeljene v zakonu, ki ureja javni interes v 

mladinskem sektorju, ki imajo najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov 

članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta in sedež v tej samoupravni lokalni 

skupnosti« (Uradni list RS, št. 70/2000 in 42/2010, čl. 2). 

»Mladinski svet Slovenije in mladinski svet lokalne skupnosti v skladu s temeljnim aktom: izvaja 

dejavnosti s področja socialne politike otrok in mladine, vzgoje in izobraževanja, prostočasnih 

dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja; zagotavlja pogoje za 

delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih; omogoča sodelovanje mladih pri 

sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mladih; opravlja druge 

naloge za uveljavljanje interesov mladih, opredeljenih s temeljnim aktom« (Uradni list RS, št. 

70/2000 in 42/2010, čl. 5). 

O predlogih zakonov in drugih predpisih, ki vplivajo na življenje mladih, morajo vlada in državni 

organi ter organi lokalnih skupnosti obvestiti Mladinski svet Slovenije oziroma lokalne mladinske 

svete (Uradni list RS, št. 70/2000 in 42/2010, čl. 6). 

3.5 Osnovni pojmi 
Mladi so osebe, stare od 15. do 29. leta.3 

 
3 V tem dokumentu smiselno uporabljamo definicijo, ki jo uporablja Statistični urad Republike Slovenije 
(SURS) in raziskava sevniške mladine, to je od 15. do dopolnjenega 30. leta starosti. V ZJIMS (Uradni list RS 
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Za ostale izraze, ki so uporabljeni v pričujočem dokumentu, izhajajoč iz ZJIMS (Uradni list RS, št. 

42/2010 in 21/2018 – ZNOrg, čl. 3) uporabljamo naslednje definicije: 

Mladinski sektor zajema področja, ki so pomembna za mlade, in znotraj tega poteka mladinska 

politika in mladinsko delo. 

Mladinsko delo je vsaka »organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v 

okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, 

krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti« (prav tam). 

Mladinska politika zajema »usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik z namenom 

spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti 

in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja mladinskih 

organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi 

predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijami« (prav tam). 

Znotraj mladinskega sektorja obstajajo naslednje oblike organizacij: mladinska organizacija, 

organizacija za mlade in 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 je opredeljena 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 združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na lokalni ravni. 

Organizacije v mladinskem sektorju potrebujejo ustrezno mladinsko infrastrukturo za izvajanje 

mladinskih programov in programov za mlade. 

Mladinska infrastruktura je po ZJIMS »fizični prostor (zemljišče ali stavba oziroma del stavbe), 

namenjen predvsem mladim, za izvajanje mladinskega dela« (prav tam). 

Mladinski program izvaja mladinska organizacija in vključuje dejavnosti, ki potekajo med vrstniki 

nepretrgano skozi večji del leta ter vključujejo več izvajalcev in aktivnih udeležencev. 

Program za mlade izvajajo organizacije za mlade, da bi mladim omogočili boljše razmere za 

življenje in participiranje, ter poteka nepretrgano skozi večji del leta in vključuje več aktivnih 

udeležencev. 

 
št. 42/2010 in 21/2018 – ZNOrg) so mladi sicer opredeljeni kot osebe, ki so stare od 15. do dopolnjenega 
29. leta.  
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4 Ključni akterji na nacionalni in na lokalni ravni 
Urad Republike Slovenije za mladino (URSM) je državni organ, ki je pristojen za področje mladine 

oz. za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na državni ravni (Uradni list RS, št. 

42/2010 in 21/2018 – ZNOrg, čl. 6). URSM je upravni organ v sestavi Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport (MIZŠ) in kot tak med drugim pripravlja predpise in ukrepe na področju 

mladinskega sektorja ter skrbi za in izvaja nadzor nad izvajanjem slednjih, zagotavlja finančno 

podporo programom in spremlja položaj mladih ter učinke ukrepov (Uradni list RS, št. 42/2010 

in 21/2018 – ZNOrg, čl. 7). 

Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovno in »prostovoljno združenje nacionalnih mladinskih 

organizacij, ki imajo status organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju« (Uradni list RS, 

št. 70/2000, 42/2010, čl. 2). 

Zavod Mladinska mreža MaMa (Mreža MaMa) je bil ustanovljen, da združuje, zastopa in 

predstavlja interese slovenskih organizacij, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov. Je 

nevladna in mrežna organizacija ter tako povezuje tudi druge organizacije, ki delujejo z namenom 

opravljanja  dejavnosti mladinskih centrov (Statut  Zavoda  Mladinska  mreža  MaMa, 2014). 

Poleg župana, podžupana, občinske uprave in občinskega sveta na lokalni ravni v Občini Sevnica 

deluje 11 krajevnih skupnosti, v okviru katerih lahko sveti posameznih krajevnih skupnosti 

pomembno pripomorejo k naslavljanju bolj neposrednih in konkretnih potreb (med drugim tudi 

mladih) občanov. Še posebej v tistih krajevnih skupnostih, kjer ne obstajajo organizirane 

mladinske strukture, so prvi stik z (mladimi) občani glede reševanja konkretnejših vprašanj, ki so 

pomembna za mlade na posameznem območju občine, namreč ravno predstavniki krajevnih 

skupnosti. 

Pomembno mesto v lokalnem okolju zaseda javni zavod KŠTM Sevnica, ki opravlja dejavnosti na 

področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti. V okviru zadnjega teži k učinkovitejši 

organizaciji, razvoju in spodbujanju mladinske dejavnosti. Mladinski  center  Sevnica kot objekt, s 

katerim upravlja KŠTM Sevnica na področju mladinske dejavnosti, 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. 

Sodelujoče institucije, ki delujejo na področju mladih in so bile kot take vpete v proces izdelave 

strategije, so: 

- Srednja šola Sevnica, 

- Policijska postaja Sevnica, 

- Center za socialno delo Posavje – Enota Sevnica, 

- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Sevnica in 

- Knjižnica Sevnica. 

Leta 2003 je bil ustanovljen lokalni mladinski svet, to je Mladinski svet občine Sevnica (MSOS). 

MSOS kot združenje lokalnih mladinskih organizacij in tudi organizacij za mlade spodbuja k 

aktivni participaciji mladih v družbenem življenju. Z vključevanjem mladih in organizacij deluje 

povezovalno ter sodelovalno, obenem pa tudi krepi lokalno mladinsko politiko. Aktualna sestava 

MSOS združuje organizacije, ki so polnopravne članice, in organizacije, ki so pridružene članice. 
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Štiri polnopravne članice MSOS so: 

- Rotaract klub Sevnica, 

- Študentski klub Sevnica, 

- Društvo KNOF, skupnost za trajnost Posavja 4 in 

- Društvo Salezijanski mladinski center Sevnica. 

Štiri pridružene članice MSOS so: 

- Zavod Kultiza – Zavod za kulturne in izobraževalne dejavnosti, 

- Družinski inštitut Zaupanje, 

- Zavod Stara šola Sevnica, so.p. in 

- Zavod Veles, zavod za trajnostni način življenja, so.p. 

Mladinske organizacije s sedežem v Občini Sevnica, ki so poleg organizacij članic MSOS aktivno 

participirale pri pripravi strategije, so: 

- Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov – Podružnica steg Tržišče 1, 

- Društvo podeželske mladine Zabukovje in 

- Društvo podeželske mladine Tržišče. 

Organizacije, ki po strukturi članstva in organiziranosti niso mladinske, a so s ponudbo programov 

ter projektov dejavne na mladinskem področju in so se vključevale v pripravo strategije za mlade, 

so: 

- Zavod za mednarodno ustvarjalnost in kulturo, 

- Društvo prijateljev mladine Šentjanž, 

- Kulturno društvo Godba Sevnica, 

- Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica, 

- Društvo borilnih veščin IPPON in 

- Planinsko društvo Lisca Sevnica – Mladinski odsek. 

5 Osnovni statistični podatki o sevniški mladini 
V Občini Sevnica je po zadnjih dostopnih podatkih, ti so na voljo za prvo polovico leta 2019, 2698 

mladih (starih od 15 do 29 let) od tega 1398 moških in 1300 žensk. Največ mladih (961) se nahaja 

v starostni skupini med 25 in 29 let, nato v starostni skupini med 20 in 24 let (930) in najmanj jih 

je umeščenih v najmlajšo skupino starih med 15 in 19 let (807) (SURS, 2019). 

V prvem polletju 2019 med celotnim prebivalstvom občine, tj. 17444 (SURS, 2019), mladi 

predstavljajo 15,5-% delež. 

 Moški Ženske Skupaj po starostni 

skupini 

15–19 let 423 384 807 

 
4 V času priprave strategije se je ŠMRK Društvo KNOF preimenovalo v Društvo KNOF, skupnost za trajnost 
Posavja. 
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20–24 let 476 454 930 

25–29 let 499 462 961 

Skupaj po spolu 1398 1300 2698 

Tabela 1: Število mladih v Občini Sevnica po treh starostnih skupinah in po spolu (SURS, 2019) 

V šolskem oz. študijskem letu 2017/2018, ko je število vseh mladih občanov Sevnice znašalo 

27985, je imelo status dijaka 657 mladih, 578 mladih je bilo vpisanih v terciarno izobraževanje in 

1232 mladih je bilo v letu 2017 delovno aktivnih (SURS, 2019), medtem ko so bili ostali 

brezposelni oz. z drugim statusom (npr. neaktivni). 

 

Grafikon 1: Struktura sevniške mladine (delovno aktivni, vpisani v sekundarno/terciarno izobraževanje, 
brezposelni oz. drugo) (SURS, 2019) 

6 Raziskava o položaju mladih v Občini Sevnica 
Z namenom pridobitve vpogleda v položaj mladih v Občini Sevnica je od aprila 2018 do avgusta 

2018 potekalo strokovno podprto raziskovanje, v katerega so bili vseskozi vključeni mladi, 

predstavniki organizacij v mladinskem sektorju, predstavniki KŠTM Sevnica in Občine Sevnica.6 

Raziskava je bila zaključena še pred uradnim pristopom k pripravi strategije za mlade in 

predstavlja temeljni kamen priprave prihodnjih razvojnih smernic na mladinskem področju v 

Občini Sevnica. 

 
5 Zapisano natančneje, gre za presečno stanje v prvi polovici leta 2018. 
6 Vse podrobnosti v zvezi z raziskovanjem in natančnejša obdelava pridobljenih podatkov so na voljo v 
obširnem zaključnem poročilu (gl. Zagorc, 2019). 

44,0 %

44,1 %

11,8 %

Delovno aktivni Vpisani v sekundarno/terciarno izobraževanje Brezposelni oz. drugo
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6.1 Potek raziskave 
Izvedena raziskava je bila metodološko osnovana na analizi odgovorov mladih iz pripravljenega 

anketnega vprašalnika, analizi predlogov iz kataloga želja mladih oz. za mlade in zbiranju ter 

analizi nekaterih drugih virov. 

Anketa, ki je bila na voljo za reševanje šest tednov, in sicer od 18. 4. 2018 do 29. 5. 2018 tako v 

elektronski kot tudi v tiskani obliki, je bila pripravljena, razširjena, izpolnjena in evalvirana s 

strani mladih (15–29 let), ki imajo stalno ali začasno bivališče v Občini Sevnica oz. so s to občino 

kako drugače povezani (npr. se znotraj nje šolajo, delajo, preživljajo svoj prosti čas). 

Katalog želja mladih oz. za mlade je nastal z razlogom, da se omogoči kanal zbiranja predlogov za 

izboljšanje obstoječega položaja ali vsaj izpostavitev mladinskih problematik, s katerimi se 

srečujejo mladi v vsakdanjem življenju ali pri opravljanju mladinskega dela. Vzpostavljena 

možnost vpisa je ne glede na starost izpolnjevalcev trajala 8 tednov (7. 5. 2018–1. 7. 2018) v 

elektronski in fizični obliki. 

V juniju 2018 so bili na seji Komisije za mladino (posvetovalnega telesa župana) predstavljeni 

delni rezultati raziskave, do katerih so se lahko opredelili vsi do tedaj že vključeni in tudi člani v 

istem mesecu izoblikovane delovne skupine mladih za pripravo osnutka strategije za mlade. 

Poročilo raziskave skupaj s komentarji nanj predstavljajo podlago za nadaljnje oblikovanje ciljev 

in ukrepov te strategije. 

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

izobraževanje, ki pa je znotraj občine dostopno le manjšini zainteresiranih za programa mizar in 

frizer, kar kaže na večinsko mobilni vsakdan oz. tednik. Manko možnosti šolanja in študiranja 

znotraj občine se vendarle ne problematizira, saj mladi sledijo svojim lastnim željam, kakor tudi v 

precejšnji meri dobro poznajo možnosti štipendiranja, ki jim lahko pri tem pomaga. V občini je 

zagotovljena tudi možnost opravljanja študijske prakse v službah občinske uprave ter drugih 

javnih institucij. Vzpostavljena možnost pa po prepričanju mladih avtomatsko ne pomeni že 

priložnosti za vključenost v kakovostno prakso. Podpora k izvedbi neformalnega izobraževanja se 

uresničuje prek financiranja Mladinskega centra Sevnica, ki mladim 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 % mladih ni 

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

pogosteje zahajajo v druge občine. Večina pobud za spremembo obstoječe prakse neformalnega 

izobraževanja v občini je vezana na reorganizacijo tega. 

Statistični podatki kažejo, da v zadnjih letih delež mladega delovno aktivnega prebivalstva Občine 

Sevnica upada (leta 2010: 19,1 %; leta 2017: 16,5 %). Poleg tega se zaznava tudi upad stopnje 

registrirane brezposelnosti mladih (leta 2013: 25,3 %; leta 2016: 14,8 %), četudi se ta še vedno 

giblje nad splošno stopnjo registrirane brezposelnosti v občini. Navkljub obstoječim ukrepom 

občine (subvencioniranje prvih rednih zaposlitev, omogočanje pripravništev, sofinanciranje 

nakupa delovnih sredstev za mlade prevzemnike kmetij, spodbujanje podjetništva) se mladi na 

trgu delovne sile še vedno soočajo z veliko težavami (npr. navidezno prosta delovna mesta, 

zanašanje na poznanstva, poskus umeščanja družboslovcev in humanistov na lokalni trg delovne 

sile, zasedanje delovnih mest z nižjo stopnjo izobrazbe od dosežene). Mladi so v raziskavi izrazili 

visoko stopnjo pripravljenosti za sprejetje neželenih (oblik) zaposlitev, in kar je še posebej 
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pomembno, več kot polovica respondentov je pritrdila, da bi se zaradi zaposlitve izselili iz občine. 

Mladi sicer kažejo interes za podjetništvo, a glede na zaznano premajhno spodbudo za ustanovitev 

podjetja v občini, se za to opcijo ne bi nujno odločili ravno v tej občini. 

Reševanje stanovanjske problematike mladih je prvi korak k omogočanju samostojnega življenja 

mladih in glede na izražene želje sevniške mladine (15–29 let; 68 % si trenutno želi rešiti ta 

problem) bi moralo postati prioriteta v lokalni mladinski politiki. Ne glede na želje mladih obstaja 

izjemno slaba informiranost o obstoječih možnostih reševanja stanovanjskega vprašanja 

(dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, subvencioniranje komunalnega prispevka za gradnjo 

individualnih stanovanjskih stavb). Opazen je tudi upad koriščenja zadnje možnosti (leta 2010: 

22 mladih oseb; leta 2017: 4 mlade osebe). Nadaljnji ukrepi, ki bodo namenjeni urejanju 

stanovanjskih razmer mladih, bodo morali ob zaznanem okviru neizkoriščenih možnosti (ena 

četrtina stanovanjskih stavb v Občini Sevnica je nezasedenih) upoštevati predvsem želje in 

pričakovanja mladih, torej morajo biti ustrezno raziskovalno podprti. 

V letu 2018 je v Sevnici prišlo do opaznih sprememb v organiziranju mladine. Marca 2018 je prišlo 

do ustanovitve Komisije za mladino kot posvetovalnega telesa župana in v istem mesecu se je v 

novi sestavi ponovno aktiviral Mladinski svet občine Sevnica (MSOS), ki je pričel s ponovnim 

izdajanjem mladinske revije Vejžde (dvomesečnika, ki ponuja vsebine za mlade s strani mladih 

samih) in sklenil v kar največji meri vključenosti sodelovati pri nastajanju lokalne strategije za 

mlade. Za organizacije v mladinskem sektorju je posebnega pomena namenjanje finančnih 

sredstev s strani Občine Sevnica, ki so v nekaterih primerih zagotovljena s proračunom, prav tako 

pa vsako leto pride do objave javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in 

projektov ter programov za mlade. V zadnjih letih je sicer prišlo do upada višine sredstev, ki so 

namenjena izbranim programom in projektom (leta 2010: 24.241 EUR; leta 2017: 14.000 EUR) 

predvsem zato, ker organizacije niso imele upravičenih stroškov.  Upad sredstev pa po pričevanju 

organizacij slednje usmerja v iskanje drugih virov financiranja ter zaradi omejenih možnosti 

kakovostnih izvedb še povečuje problem pridobitve zadostnega števila prostovoljcev. Sevniška 

mladina (15–29 let) je po podanih odgovorih sodeč kar precej prostovoljno aktivna, in sicer v 

največji meri v obliki zagotavljanja pomoči pri kulturnih dogodkih, kolegom pri učenju in 

nevladnim organizacijam. Poleg iskanja novih, sodobnejših načinov manj razpršenega 

informiranja, bo nujno potrebna nadaljnja obravnava s strani predstavnikov Mladinskega sveta 

občine Sevnica in mladih posameznikov jasno izražene potrebe po vzpostavitvi mladinskega 

središča, ki locira pri Bazenu Sevnica. 

Med mehanizmi politične participacije, ki obstajajo v Občini Sevnica, velja izpostaviti naslednje: 

možnost vključenosti v Mladinski svet občine Sevnica, Odbor za družbene dejavnosti Občinskega 

sveta, Komisijo za mladino in v dva organa javnega zavoda KŠTM Sevnica. Manj formaliziran 

mehanizem za sporočanje odzivov je letos vzpostavljen katalog želja mladih oz. za mlade. Sevniški 

mladostniki (18–30 let) se sicer v manjši meri udeležujejo volitev in referendumov kot znaša 

povprečna volilna udeležba v Občini Sevnica, kar je primerljivo z volilno udeležbo slovenske 

mladine. Na splošno si mladi (15–29 let) želijo več mehanizmov za vključevanje v razpravo in 

sprejemanje lokalnih odločitev, vendar morajo biti ti njim blizu in učinkoviti (še najraje 

tehnološko ustrezno podprti). Kot dodatno bo treba poiskati ustrezno rešitev glede precejšnjega 

nezaupanja v nekatere institucije/skupine na lokalni ravni. 

Na ponudbo prostočasnih aktivnosti v občini pomembno vpliva v letu 2006 ustanovljen javni 

zavod KŠTM Sevnica, ki ima v upravljanju Mladinski center Sevnica, in možnost sofinanciranja 
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mladinskih programov in projektov z javnim razpisom Občine Sevnica. Vse ostalo je v domeni 

posameznih organizacij oz. sodelovanja med organizacijami. Sevniška mladina (15–29 let) se v 

prostem času v prevladujoči meri poslužuje individualnih aktivnosti (največ jih svoj prosti čas 

preživlja z uporabo telefona/tablice) ali aktivnosti manjšega in poznanega kroga prijateljev. 

Druženje s prijatelji večinoma poteka v lokalih in na prostem, pri čemer je bil v raziskavi 

poudarjen manko ustreznih prostorov za mlade znotraj občine. V nadaljevanju bo treba posebno 

pozornost nameniti duševnemu zdravju mladih, kar je poleg gibanja in prehrane ena izmed 

vsebin, ki bi v prihodnje bolj zanimale mlade v občini. Ne gre zanemariti tudi opažanja, da mladi 

imajo ideje – treba jim je le prisluhniti in jih upoštevati (in to že v začetni fazi, fazi načrtovanja). 

Znotraj občinsko mobilnost razvojno ureja v letu 2017 na ravni Občine Sevnica sprejeta prometna 

strategija, ki daje poudarek na uporabi javnega prevoza in aktivaciji občanov za kolesarjenje in 

hojo. Ne glede na navedeno največ mladih za želene premike še vedno uporablja avtomobil (druga 

najpogostejša izbira je prevoz z vlakom in hoja). 74 % mladih v občini nikoli, skoraj nikoli ali redko 

kolesari in ti sporočajo, da bo treba za večjo pogostost uporabe koles še bolj razviti infrastrukturo 

za kolesarjenje. Za mednarodno mobilnost je bil sicer izražen interes, vendar je moč razbrati 

precej nezadostno informiranost o tem. In nenazadnje, statistični podatki ne prikazujejo ravno 

negativne slike priseljevanja/odseljevanja mladih (v letu 2016 je skupni selitveni prirast znašal –

5). Mlada oseba bi se iz Občine Sevnica odselila predvsem zaradi zaposlitve, partnerske 

zveze/družine, izboljšanja stanovanjskih razmer, udeležbe v izobraževanju, prepričanja o 

zaprtosti in ozkoglednosti občanov in zaradi netrajnostne prometne ureditve v občini. Na drugi 

strani pa bi mlada oseba nadaljevala z bivanjem v Občini Sevnica zaradi družine, doma, prijateljev, 

staršev, navezanosti na kraj, domačega okolja, mladinskega središča pri sevniškem bazenu, lepe 

narave, domače kmetije in po sili razmer zaradi nerešenega stanovanjskega vprašanja. 

7 Vizija načrtnega urejanja področja mladine 

7.1 Vključenost mladih in organizacij v pripravo strategije 
Po izvedeni raziskavi o položaju mladih v Občini Sevnica je bilo na srečanju Komisije za mladino, 

ki je potekalo v juniju 2018, predstavljeno prvo poročilo rezultatov raziskave. V njem so bile 

izpostavljene nekatere šibke točke dosedanjega urejanja mladinskega področja na lokalnem 

nivoju in pa nakazane ključne problematike, o katerih je potekala nadaljnja razprava. Na tem 

srečanju se je izoblikovala raznolika delovna skupina mladih (pretežno sestavljena iz aktivnih 

članov MSOS), ki je v juliju in avgustu 2018 na svojih delovnih srečanjih s koordinatorko (KŠTM 

Sevnica) pripravljala osnutek strategije za mlade. Člani so na delovnih srečanjih za svoj temelj 

priprave vzeli raziskovalno poročilo ter skupaj z drugim gradivom, izkustvi in problematikami, s 

katerimi so se do tedaj srečevali, poskušali zastaviti cilje in graditi ukrepe za izboljšanje trenutne 

situacije. Posebnost tega pristopa k pripravi strategije je bila, da se je poskušalo mlade v kar 

največji meri vključiti že od samega začetka, torej gre za pristop od spodaj navzgor, kar v 

nadaljevanju pomembno vpliva na legitimnost sprejetja tega razvojno naravnanega dokumenta. 

Ugotovitve, do katerih je prišlo na delovnih srečanjih, so bile konec avgusta 2018 predstavljene 

na srečanju z županom Občine Sevnica, Oddelkom za družbene dejavnosti Občine Sevnica in KŠTM 

Sevnica. 

V nadaljevanju je bil z namenom pridobitve vpogleda v perspektivo organizacij, ki v svojem 

delovanju in strukturi vključujejo mlade, pripravljen anketni vprašalnik in 8. 10. 2018 deležnikom 

tudi odposlan. Na podlagi navedenega pristopa se je poskušalo doseči, da bodo zbrani odgovori 
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prispevali k nadaljnjemu učinkovitejšemu načrtovanju ukrepov na mladinskem področju znotraj 

občine in obenem da bo glas organizacij prišel do odločevalcev. Na vprašalnik, na katerega je bilo 

mogoče odgovoriti do 23. 11. 2018, ni bilo velikega odziva, zato se je v naslednjem koraku ubral 

bolj premišljen in oseben pristop v obliki vzpostavljene možnosti sodelovanja v individualnih 

pogovorih s predstavniki tovrstnih organizacij. Pogovori so bili namenjeni predvsem seznanitvi z 

delovanjem posamezne organizacije, njenimi primeri dobrih praks, izpostavitvi morebitnih ovir 

pri delovanju in tudi iskanju možnosti za razvoj. Ti pogovori so potekali od 28. 1. 2019 do 15. 4. 

2019. 

25. 4. 2019 je bila v sodelovanju z Zavodom Dobra družba organizirana delavnica ob pripravi 

strategije za mlade, ki je bila usmerjena v vzpostavitev skupne razprave o razvoju mladinskega 

področja v prihodnje. Na delavnico so bili povabljeni tako deležniki, ki so do te točke že sodelovali 

pri pripravi strategije, kot tudi deležniki, ki do takrat še niso vzpostavili stika v tej zadevi. Skupna 

delavnica, ki je povezala deležnike in naslovila vse izpostavljene ključne teme, se je iztekla v 

izoblikovanju skupne vizije lokalne strategije za mlade in podkrepitev ključnih področij urejanja. 

8 Ključne usmeritve strategije 
Glede na namen in cilje priprave strategije, vloge lokalne skupnosti pri uresničevanju javnega 

interesa v mladinskem sektorju in preučeno dinamiko v sevniškem mladinskem okolju 

opredeljujemo ključne usmeritve strategije. Implementacija ciljev in ukrepov, ki so v nadaljevanju 

razčlenjeni po posameznih področjih, mora upoštevati naslednje krovne smernice: 

- Usmerjeno in neprekinjeno vlaganje sredstev in pozornosti Občine Sevnica v mlade, njihov 

razvoj ter doseganje avtonomije. 

- Spodbuditev splošne družbene participacije mladih. 

- Okrepitev in zagotovitev učinkovite podpore lokalnim organizacijam v mladinskem 

sektorju. 

- Ustvarjanje razmer, ki so spodbudne za razvoj mladinskega centra in lokalnega 

mladinskega sveta. 

- Povezovanje in sodelovanje med lokalnimi akterji, ki delujejo na mladinskem področju, in 

lokalno skupnostjo. 

- Vključevanje mladih v osnovanje, implementacijo in evalvacijo lokalne mladinske politike. 

- Odpravljanje pomanjkljivosti v ukrepih lokalne mladinske politike. 

Pričujoča strategija za mlade ima zastavljeno naslednjo vizijo: 

Vizija Strategije za mlade v Občini Sevnica 2019–2024 je vzpostaviti lokalno okolje, v katerem 

bodo mladi radi živeli in ustvarjali. 

Zastavljeno vizijo se bo zasledovalo z upoštevanjem načrta po osnovanih sedmih ključnih 

usmeritvah strategije. 

8.1 Izobraževanje 
Mladi se vključujejo v izobraževalni proces z namenom pridobivanja znanja in sposobnosti, ki jih 

bodo lahko produktivno uporabili tako pri iskanju zaposlitve in med delovnim procesom, kot tudi 

v vsakdanjem življenju. Potreba po znanju in sposobnostih se spreminja v odvisnosti od časa in 

prostora, kar posamezniku nalaga odgovornost vključenosti v izobraževalni proces skozi celotno 

življenje. Pomembno dopolnitev in obogatitev formalnega izobraževanja, ki poteka znotraj 
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formalnih struktur in vodi do formalno priznanih rezultatov, predstavlja neformalno 

izobraževanje. Prednost neformalnega izobraževanja se kaže predvsem v tem, da v precejšni meri 

vsebinsko ni določeno od zgoraj navzdol in zaradi tega dopušča več svobode pri načrtovanju, 

organiziranju in izvajanju. Mladi v Občini Sevnica so izrazili precejšnje nezadovoljstvo s ponudbo 

slednjega in glede na ugotovitev, da se ti v večji meri udeležujejo neformalnega izobraževanja v 

drugih občinah, bo treba v prihodnje še toliko bolj upoštevati njihove predloge, ki dajejo poudarek 

na večji strokovnosti izvajalcev in na rabi inovativnejših pristopov. 

 

Cilj 1: Spodbujanje formalnega izobraževanja mladih 

 

Ukrep 1.1: Štipendije za dijake in študente v lokalni skupnosti 

Ukrep se že izvaja in trenutno predvideva podelitev štipendij za: 

- dijake in študente kot bodoče prevzemnike kmetij, 

- dijake in študente, ki se izobražujejo za deficitarne poklice, 

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

Ukrep je bil prepoznan kot ustrezen, zato predstavlja nadaljevanje obstoječe prakse. V prihodnjih 

letih se na novo načrtuje večja promocija o možnostih štipendiranja. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Število podeljenih štipendij za dijake in 

študente. 

X X X X X X 

2. Število promocijskih aktivnosti o možnostih 

štipendiranja. 

 X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Občinska uprava. 

- Regionalna razvojna agencija Posavje. 

- Podjetja. 

- KŠTM Sevnica. 

 

Ukrep 1.2: Podelitev priznanj oz. nagrad za posebne dosežke mladih, ki prispevajo k razvoju in 

prepoznavnosti lokalnega okolja 

Občina Sevnica že sedaj podeljuje priznanja najboljšim učencem v osnovni šoli. Ravno tako lahko 

šolajoči mladi posamezniki postanejo prejemniki priznanj, ki so sicer namenjena vsem 
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generacijam. Med zadnje se uvrščajo različna priznanja, ki se podelijo na vsakoletni prireditvi 

»Športnik leta«, in priznanja, ki se podelijo na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku. 

Navedeni ukrep pa predstavlja novost in v začetni fazi predvideva vzpostavitev mehanizma 

prepoznavanja posebnih dosežkov šolajoče se mladine na različnih področjih ustvarjanja, ki 

prispevajo k razvoju in prepoznavnosti lokalnega okolja. Izvedba ukrepa v drugi fazi obsega 

organizacijo vsakoletne prireditve, na kateri se posebni dosežki izpostavijo in nagradijo. 

Z ukrepom se med drugim želi spodbuditi mlade, da se v svojih zaključnih delih v šoli in med 

študijem na različnih področjih ukvarjajo z izzivi sevniškega lokalnega okolja, s čimer se bo 

potencialno vzpostavil interes za raziskovanje in ustvarjanje na tem področju tudi v prihodnosti. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Vzpostavitev mehanizma prepoznavanja 

posebnih dosežkov šolajoče se mladine na 

različnih področjih ustvarjanja. 

X      

2. Število podeljenih priznanj oz. nagrad 

mladim, ki prispevajo k razvoju in 

prepoznavnosti lokalnega okolja. 

 X X X X X 

3. Organizacija prireditve s podelitvijo priznanj 

oz. nagrad mladim, ki prispevajo k razvoju in 

prepoznavnosti lokalnega okolja. 

 X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Občina Sevnica. 

- Lokalne organizacije v mladinskem sektorju. 

- Srednja šola Sevnica. 

- Osnovne šole. 

 

Cilj 2: Spodbujanje neformalnega izobraževanja mladih 

 

Ukrep 2.1: Možnost opravljanja prakse v službah občinske uprave in v javnih institucijah 

Ukrep praktičnega usposabljanja z zagotovitvijo mentorja se že izvaja, a potrebuje nadgradnjo v 

obliki ozaveščanja o pomenu kakovostnega praktičnega usposabljanja za mlade. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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1. Število opravljenih praks v službah občinske 

uprave in v javnih institucijah. 

X X X X X X 

2. Število izvedenih ozaveščevalnih akcij o 

pomenu kakovostne prakse za mlade. 

 X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Občina Sevnica. 

- Javne institucije. 

- Druge organizacije. 

 

Ukrep 2.2: Uporaba prostora Mladinskega centra Sevnica za namen neformalnega izobraževanja 

s strani lokalnih organizacij v mladinskem sektorju 

Mladinski center Sevnica (po dogovoru) že sedaj ponuja prostor v brezplačno uporabo 

neprofitnim organizacijam znotraj občine za namen neformalnega izobraževanja, vendar le pod 

pogojem, da je izobraževanje za udeležence brezplačno in v skladu z delovanjem ter usmeritvami 

Mladinskega centra Sevnica. Brezplačna uporaba pomeni, da za uporabnika storitev ni plačljiva, 

stroški uporabe pa so pokriti iz javnih sredstev. 

Z namenom obogatitve ponudbe neformalnega izobraževanja v občini se v prihodnje načrtujejo 

promocijske aktivnosti o tej možnosti. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Število izvedenih programov in projektov 

neformalnega izobraževanja v Mladinskem 

centru Sevnica. 

X X X X X X 

2. Število vključenih mladih v neformalno 

izobraževanje v prostoru Mladinskega centra 

Sevnica. 

X X X X X X 

3. Število lokalnih organizacij v mladinskem 

sektorju, ki brezplačno uporabljajo prostor 

Mladinskega centra Sevnica za namen 

izvajanja neformalnega izobraževanja mladih. 

X X X X X X 

4. Število promocijskih aktivnosti o možnosti 

brezplačne uporabe prostora Mladinskega 

centra Sevnica za namen neformalnega 

izobraževanja. 

X X X X X X 
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Nosilci in sodelujoči: 

- KŠTM Sevnica. 

- Lokalne organizacije v mladinskem sektorju. 

 

Ukrep 2.3: Povezovanje in sodelovanje med akterji neformalnega in formalnega izobraževanja 

Ukrep predvideva izvedbo skupnih oblik izobraževanja za mlade, saj lahko preplet obeh pozitivno 

vpliva na izobraževalne izide in je bilo po tem vzpostavljeno povpraševanje s strani mladih 

občanov. Nanaša se na akterje neformalnega in formalnega izobraževanja. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Število izvedenih sodelovanj med akterji 

formalnega in neformalnega izobraževanja. 

 X X X X X 

2. Število vključenih mladih v sodelovalne 

oblike formalnega in neformalnega 

izobraževanja. 

 X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Lokalne organizacije v mladinskem sektorju. 

- Srednja šola Sevnica. 

- Osnovne šole. 

8.2 Zaposlovanje in podjetništvo 
Za osamosvajanje mlade osebe je v okviru lokalnega okolja pomembno predvsem ustvariti 

razmere, ki so spodbudne za pridobivanje (prvih) delovnih izkušenj. Olajšan prehod v zaposlitev 

pomembno vpliva tudi na spodbuden odziv na ostalih področjih, ki so pomembna za mlade. Pri 

lokalni mladinski politiki so najpomembnejši tisti ukrepi, ki prispevajo h krepitvi kakovostnih 

zaposlitev mladih in ne nadaljujejo s prakso soustvarjanja prekarnih zaposlitev, saj so ravno 

zadnje zaposlitve tiste, ki mlade puščajo v negotovosti, ta pa po zadnjih študijah mladine sodeč 

pušča mnoge negativne posledice tako za posameznika kot za družbo. Prav tako je ustrezna 

ureditev tega področja vezana tudi na sprejetje ukrepov, ki mlade motivirajo za vstop v 

podjetništvo in jim v nadaljevanju pomagajo pri ohranitvi dejavnosti. 

 

Cilj 3: Spodbujanje hitrega prehoda iz izobraževanja v zaposlitev 

 

Ukrep 3.1: Možnost opravljanja pripravništva v službah občinske uprave in v javnih institucijah 
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Ukrep se že izvaja in mladim omogoča pridobivanje prvih delovnih izkušenj, s čimer se jim 

posledično izboljša prihodnja možnost za zaposlitev, zato je ta ukrep predviden tudi v prihodnje. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Število pripravnikov v službah občinske 

uprave in v javnih institucijah. 

X X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Občina Sevnica. 

- Javne institucije. 

 

Ukrep 3.2: Povezovanje mladih z delodajalci in uspešnimi podjetniki 

Ukrep predvideva ustvarjanje prostora za širjenje informacij in nasvetov o lokalnem trgu dela, 

povezovanje mladih z lokalnimi delodajalci, predstavljanje ter spoznavanje poklicev in 

spodbujanje načrtovanja kariere med mladimi v lokalni skupnosti. Do izvedbe ukrepa lahko pride 

v različnih oblikah (npr. lokalni zaposlitveni sejem, obiski mladih v lokalnih podjetjih, spoznavanje 

želenih poklicev v delovnem okolju) in ta je pomemben za zagotovitev razvoja karierne in 

življenjske orientacije mladih. Organizacija tovrstnih dogodkov je z vidika zagotavljanja socialne 

vključenosti pomembna tudi za brezposelne mlade, saj jim omogoča vzpostavitev stika s 

potencialnimi delodajalci in učenje praks uspešnih podjetnikov. 

Občina Sevnica je v preteklosti že podprla projekte povezovanja mladih z delodajalci in uspešnimi 

podjetniki (npr. festival Bizifest, Zavezništvo za mlade) in v nadaljevanju tendira k razvoju večjega 

števila kakovostnih izvedb teh z več udeleženci in sodelujočimi. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Število dogodkov, ki so namenjeni 

povezovanju mladih in delodajalcev oz. 

uspešnih podjetnikov. 

 X X X X X 

2. Število udeleženih mladih in podjetij na 

dogodkih povezovanja mladih in delodajalcev 

oz. uspešnih podjetnikov. 

 X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Občina Sevnica. 

- KŠTM Sevnica. 
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- Zavod RS za zaposlovanje, Območna Služba Sevnica. 

- Srednja šola Sevnica. 

- Osnovne šole. 

- Zainteresirana podjetja. 

 

Ukrep 3.3: Sofinanciranje prvih rednih pogodbenih zaposlitev 

Občina Sevnica že sedaj v okviru javnega razpisa za gospodarstvo pri ukrepu odpiranja novih 

delovnih mest na območju občine subvencionira strošek zaposlitve registrirano brezposelnega 

iskalca prve zaposlitve srednje strokovne, višje, visoke ali univerzitetne izobrazbe za čas 

zaposlitve najmanj 12 mesecev za polni delovni čas. Ukrep je bil prepoznan kot ustrezen in se zato 

njegovo izvajanje načrtuje tudi v prihodnje, pri čemer je treba poudariti, da se prilagaja 

aktualnemu stanju trga dela. Prav tako se načrtuje izboljšanje promocije obstoječega ukrepa. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Število mladih oseb, vključenih v 

sofinanciranje prvih rednih pogodbenih 

zaposlitev.  

X X X X X X 

2. Višina sredstev, namenjenih sofinanciranju 

prvih rednih pogodbenih zaposlitev za 

mlade. 

X X X X X X 

3. Število promocijskih aktivnosti o ukrepu 

sofinanciranja prvih rednih pogodbenih 

zaposlitev za mlade. 

 X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Občinska uprava. 

- Podjetja. 

- Zavod RS za zaposlovanje, Območna Služba Sevnica. 

 

Cilj 4: Razvoj podjetništva in podjetnosti mladih 

 

Ukrep 4.1: Spodbujanje izobraževalnih in svetovalnih programov ter projektov za podjetništvo 

mladih 

Ukrep obsega sofinanciranje programov in projektov informiranja, izobraževanja in svetovanja za 

samozaposlovanje ter podjetništvo mladih v lokalni skupnosti. Sofinanciranje teh vsebin se 
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zagotovi z vsakoletnim razpisom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter 

programov za mlade v občini, kar predstavlja novost. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Sprememba Pravilnika za sofinanciranje 

mladinskih programov in projektov ter 

programov za mlade v Občini Sevnica z 

umestitvijo podjetniških vsebin za mlade kot 

predmeta sofinanciranja. 

 X     

2. Število izvedenih izobraževalnih in 

svetovalnih programov ter projektov za 

podjetništvo mladih. 

  X X X X 

3. Število vključenih mladih v izobraževalne in 

svetovalne programe ter projekte  za 

podjetništvo mladih. 

  X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Lokalne organizacije v mladinskem sektorju. 

- Občinska uprava. 

- Podjetniki. 

- Regionalna razvojna agencija Posavje. 

- Območna obrtno-podjetniške zbornica Sevnica. 

 

Ukrep 4.2: Spodbujanje podjetnosti in podjetništva med mladimi v izobraževalnih ustanovah 

Občina Sevnica od leta 2016 sofinancira izvajanje podjetniškega krožka na osnovnih šolah po 

občini, ki se izvaja pod okriljem Ustvarjalnika, tj. pospeševalnika mladinskega podjetništva. Učenci 

se v okviru krožka spoznajo z osnovnimi podjetniškimi pojmi, različnimi metodami za delo v 

skupini in se učijo podjetnega ravnanja. 

Ukrep v nadaljevanju predvideva izvedbo vsaj enega organiziranega dogodka v povezovanju z 

osnovnimi šolami in/ali s srednjo šolo (bodisi obstoječega bodisi povsem novega). 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Izvedba dogodka, namenjenega spodbujanju 

podjetnosti in podjetništva med mladimi v 

povezovanju s šolami. 

X X X X X X 
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Nosilci in sodelujoči: 

- Občina Sevnica. 

- Osnovne šole. 

- Srednja šola Sevnica. 

8.3 Stanovanjska politika 
Reševanje stanovanjske problematike mladih je prvi korak k omogočanju samostojnega življenja 

mladih oseb, torej zahteva prednostno obravnavo. Raziskave kažejo, da materialne možnosti 

mladih pri tem predstavljajo izjemno pomemben dejavnik, kar pomeni, da se mladim prijazna 

občina trudi ustvariti ugodne razmere z ukrepi, s katerimi mladim stopi nasproti pri reševanju 

njihovega stanovanjskega vprašanja v lokalnem okolju (npr. z olajšanjem dostopnosti do 

stanovanj ter hiš in z zagotovitvijo ustreznih bivalnih razmer). Večina sevniške mladine še vedno 

živi pri starših in želja po odselitvi od staršev s starostjo narašča, kar pomeni, da je najstarejši 

starostni skupini mladih treba nameniti še toliko večjo pozornost. Ne glede na to, da je bilo v 

raziskavi izpostavljeno nepoznavanje nekaterih že obstoječih možnosti (tj. ukrepov), bodo 

stanovanjske razmere mladih v prihodnje morale biti deležne še večje raziskovalne in politične 

pozornosti. Priložnosti za urejanje te problematike obstajajo in temu med drugim priča tudi 

dejstvo o neuporabi ene četrtine stanovanjskih stavb znotraj območja občine. Posebna spodbuda 

občini k učinkovitemu reševanju stanovanjske problematike mladih pa predstavlja možnost in 

izražena namera odselitve sevniške mladine v okolje, ki te problematike ne zanemarja. 

 

Cilj 5: Povečanje dostopnosti stanovanj za mlade 

 

Ukrep 5.1: Povečanje števila neprofitnih najemniških stanovanj, ki se jih dodeli preko javnega 

razpisa, ki uvršča mlade med posebno skupino upravičencev 

Ukrep predvideva obnovitev stanovanj, ki so v javni lasti, in posledično povečanje števila teh v 

vsakoletnem javnem razpisu. Prav tako se predvideva spremljanje povpraševanja mladih po 

neprofitnih najemniških stanovanjih, kar bo predstavljalo podlago za prihodnje načrtovanje 

prenov. 

Občina Sevnica v razpisu za dodelitev neprofitnih najemniških stanovanj že uvršča mlade med 

posebno skupino upravičencev. Zaradi izražene potrebe po povečanju števila takih stanovanj v 

vsakoletnem javnem razpisu trenutno poteka prenova objekta, ki bo osnova za prenovo 

posameznih stanovanjskih enot za ta namen. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Število mladih, ki se prijavi na javni razpis za 

dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. 

X X X X X X 

2. Število dodeljenih neprofitnih stanovanj 

mladim prosilcem. 

X X X X X X 
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Nosilci in sodelujoči: 

- Občinska uprava. 

- Zasebni lastniki. 

- Stanovanjski sklad Republike Slovenije. 

 

Ukrep 5.2: Subvencioniranje komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem 

za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini Sevnica 

Občina Sevnica navedeni ukrep že izvaja, vendar je ta glede na ugotovitve raziskave ne dovolj 

promocijsko podprt, kar bo treba v prihodnosti izboljšati. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Število dodeljenih subvencij komunalnega 

prispevka za gradnjo mladim družinam. 

X X X X X X 

2. Število dodeljenih subvencij komunalnega 

prispevka za gradnjo mladim investitorjem. 

X X X X X X 

3. Število promocijskih aktivnosti o ukrepih, ki 

se nanašajo na reševanje stanovanjskega 

vprašanja mladih. 

X X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Občinska uprava. 

- KŠTM Sevnica 

 

Ukrep 5.3: Priprava raziskave za preučitev možnosti mladim ustreznih načinov reševanja 

stanovanjske problematike 

Ukrep pomeni novost in predvideva podrobnejšo preučitev potreb in želja mladih na tem 

področju ter iskanje ustreznih rešitev. V raziskavi se mora zagotoviti zastopanost mladih iz 

različnih območij Občine Sevnica, saj se ti srečujejo z različnimi težavami pri reševanju svojega 

stanovanjskega vprašanja. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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1. Preučitev možnosti mladim ustreznih načinov 

reševanja stanovanjske problematike. 

X      

2. Vključenost mladih iz različnih delov območja 

občine pri osnovanju ukrepov stanovanjske 

politike. 

X      

 

Nosilci in sodelujoči: 

- KŠTM Sevnica. 

- Občina Sevnica. 

 

Ukrep 5.4: Sprejetje in uresničevanje lokalnega stanovanjskega programa, v katerem so mladi 

izpostavljena ciljna skupina 

Občina Sevnica že pripravlja Stanovanjski program do leta 2025 in ugotovitve raziskave iz 

predhodnega ukrepa bodo lahko pripomogle k osnovanju ukrepov, ki bodo podprti s strani 

mladih. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Izdelan in sprejet lokalni stanovanjski 

program, v katerem so mladi izpostavljena 

ciljna skupina. 

 X     

2. Spremljanje učinkov uresničevanja 

stanovanjskega programa občine za mlade. 

  X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Občina Sevnica. 

- KŠTM Sevnica. 

8.4 Organiziranje in informiranje 
Z organiziranjem mladih v formalne in tudi neformalne mladinske strukture se potencialno 

ustvarja okolje, ki je spodbudno za osebni in socialni razvoj mladih oseb. Mladinske organizacije 

s svojim delovanjem omogočajo oddajanje prispevka mladih k večji kvaliteti življenja v okoljih, 

kjer delujejo, kar med drugim bogati tudi ponudbo prostočasnih aktivnosti v občini. Za večje 

spodbujanje družbene participacije mladih je znotraj občine nujno tako finančno kot prostorsko 

podpreti lokalne mladinske strukture, ki so mladim najbližje. Navedeno je potrebno za opravljanje 

kakovostne mladinske dejavnosti in razvoj slednje, kar lokalni skupnosti prinaša številne 

prednosti (npr. mladi se znotraj struktur učijo demokratičnih procesov, so aktivni, pri 

vključevanju v strukture jim je omogočen bolj viden oz. neposreden vpliv). Ravno tako je treba 
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mladim prek različnih kanalov zagotoviti dostop do informacij, ki so zanje pomembne. Pri tem pa 

je treba poskrbeti za najustreznejši pristop obveščanja, ki je mladim blizu in ga ti sprejemajo. 

Posebno pozornost gre v tem kontekstu nameniti tudi t. i. neorganizirani mladini, pri kateri je 

zaradi večinske pripadnosti še toliko bolj pomembno, da se doseže zadostno stopnjo 

informiranosti in to v obliki, ki je manj klasična oz. bolj inovativna. 

 

Cilj 6: Izboljšanje razmer za delovanje lokalnih organizacij v mladinskem sektorju 

 

Ukrep 6.1: Sprememba obstoječega oz. priprava novega Pravilnika za sofinanciranje mladinskih 

programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica 

Ukrep predvideva preučitev obstoječega pravilnika, namenjenega sofinanciranju mladinskih 

programov ter projektov, in po potrebi priprava sprememb k obstoječemu oz. priprava novega 

pravilnika, ki bo upošteval naslednje točke. 

Z namenom razvoja mladinskih programov in projektov se pred objavo prenovljenega razpisa 

izvede dogodek v obliki letnega izobraževanja za organizacije potencialne prijaviteljice, udeležba 

na katerem prinaša dodatne točke pri kandidiranju za sofinanciranje. Organizacijo izobraževanja 

prevzame KŠTM Sevnica. 

V prenovljenem razpisu bo predvidena izpostavitev letnih vsebinskih poudarkov za omogočanje 

in spodbujanje raznovrstnih aktivnosti za mlade, kar stimulativno deluje na razvoj. 

Uvedbo možnosti elektronske oblike prijave na razpis ter oddaje poročila za sofinanciranje 

mladinskih programov in projektov se bo v prihodnje obravnavalo kot prednostno rešitev. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Sprememba obstoječega oz. priprava novega 

pravilnika, namenjenega sofinanciranju 

mladinskih programov in projektov. 

 X     

2. Uvedba možnosti elektronske oblike prijave 

na razpis za sofinanciranje mladinskih 

programov in projektov. 

  X    

3. Število udeležencev letnega izobraževanja v 

mladinskem delu. 

  X X X X 

4. Število vseh sofinanciranih mladinskih 

programov in projektov organizacij. 

X X X X X X 

5. Število novih sofinanciranih mladinskih 

programov in projektov organizacij. 

X X X X X X 
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6. Število vseh organizacij, ki uspešno 

kandidirajo na razpisu. 

X X X X X X 

7. Število mladih, vključenih v sofinanciranje 

aktivnosti mladinskih programov in 

projektov. 

X X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Občina Sevnica. 

- KŠTM Sevnica. 

- Lokalne organizacije v mladinskem sektorju. 

 

Ukrep 6.2: Postopno povišanje sredstev, predvidenih za izvajanje in sofinanciranje mladinskih 

programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica 

Ukrep predvideva okrepitev programov in projektov mladinskih struktur v občini, in sicer še 

posebej tistih, ki izkazujejo večje učinke in so bolj prilagojeni aktualnim potrebam mladih v 

primerjavi s programi in projekti drugih organizacij. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Višina sredstev za izvajanje in sofinanciranje 

mladinskih programov in projektov. 

 X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Občina Sevnica. 

 

Ukrep 6.3: Sofinanciranje delovanja lokalnega mladinskega sveta 

Ukrep bo nudil podporo rednemu delovanju in stabilnosti lokalnega mladinskega sveta – 

Mladinskega sveta občine Sevnica (MSOS) –, ki se krije iz občinskega proračuna. MSOS je 

namenjen spodbujanju aktivne participacije mladih, neformalnega izobraževanja, prostovoljstva, 

aktivnega državljanstva mladih, njihove integracije v družbo ter zastopanju interesov mladih in 

mladinskih organizacij oz. organizacij za mlade. 

MSOS bo v prihodnje na letni ravni napovedal plan dela in poročal o izvedenih programih in 

projektih ter drugih aktivnostih v preteklem letu. 

MSOS načrtuje tudi vzpostavitev stika z ostalimi mladinskimi organizacijami, ki trenutno niso 

članice, za zagotovitev večje reprezentativnosti. 
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Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Višina sredstev, namenjenih sofinanciranju 

dejavnosti lokalnega mladinskega sveta. 

 X X X X X 

2. Število mladinskih organizacij, ki so članice 

lokalnega mladinskega sveta. 

X X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Mladinski svet občine Sevnica. 

- Občina Sevnica. 

 

Ukrep 6.4: Vzpostavitev mladinskega središča DoMladih 

Ukrep predvideva zagotovitev primernega prostora za delovanje lokalnega mladinskega sveta. 

Primeren prostor se trenutno nahaja v obstoječi stavbi na naslovu Prvomajska 15 v Sevnici, ki ga 

ima MSOS v brezplačni uporabi od oktobra 2018. Brezplačna uporaba pomeni, da za uporabnika 

storitev ni plačljiva, stroški uporabe pa so pokriti iz javnih sredstev. V nadaljevanju se bo prostor 

prenovil in preverila se bo možnost nadaljnje uporabe oz. po potrebi možnost preselitve na drugo 

lokacijo. 

Primerni prostor za delovanje lokalnega mladinskega sveta mora biti v skladu s potrebami 

druženja mladih in izvajanja aktivnosti organizacij članic, MSOS pa bo z vsebino poskrbel, da bo 

prostor zaživel. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Aktivno delovanje mladinskega središča 

DoMladih. 

X X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Mladinski svet občine Sevnica. 

- Občinska uprava. 

 

Ukrep 6.5: Podpora pri zagotovitvi ustreznih prostorov za delovanje aktivnih mladinskih 

organizacij na območju občine 

Ukrep je primarno namenjen aktivnim mladinskim organizacijam izven Sevnice, ki se zaradi svoje 

oddaljenosti od prostorov mladinskega središča DoMladih in Mladinskega centra Sevnica teh ne 
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morejo posluževati. Pripomogel bo k rednemu delovanju mladinskih organizacij, ki se pogosto 

srečujejo s težavo nezmožnosti plačevanja najemnin oz. pomanjkanjem prostora za izvajanje 

dejavnosti. 

Ukrep povsem na novo predvideva preverbo možnosti obstoječih neuporabljenih občinskih 

prostorov na območju občine in po presoji oddajo teh v brezplačno uporabo mladinskim 

organizacijam, ki prostore potrebujejo in imajo status organizacije v javnem interesu na področju 

mladine. Oddaja prostora v brezplačno uporabo je mogoča na podlagi 65. in 68. člena Zakona o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018). 

Brezplačna uporaba pomeni, da za uporabnika storitev ni plačljiva, stroški uporabe pa so pokriti 

iz javnih sredstev. 

V izvajanje ukrepa se bo vključilo mlade, da ocenijo primernost lokacije in infrastrukture za 

izvajanje mladinske dejavnosti oz. mladinskega dela. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Število mladinskih organizacij s statusom 

organizacije v javnem interesu na področju 

mladine, ki brezplačno uporabljajo občinske 

prostore. 

X X X X X X 

2. Število občinskih prostorov, ki so v brezplačni 

uporabi mladinskim organizacijam s 

statusom organizacije v javnem interesu na 

področju mladine. 

X X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Mladinske organizacije. 

- Občinska uprava. 

 

Ukrep 6.6: Povečanje števila nevladnih organizacij, ki imajo pridobljen status organizacije v 

javnem interesu na področju mladine 

V okviru izvajanja ukrepa je potrebno evidentirati nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za 

pridobitev statusa, jih informirati o prednostih, ki jih status prinaša, in jim nuditi podporo pri 

oddaji vloge in vsakoletnega poročila na pristojni urad. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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1. Število lokalnih organizacij s statusom 

organizacije v javnem interesu na področju 

mladine. 

 X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Nevladne organizacije na področju mladine. 

- KŠTM Sevnica. 

- Zavod Dobra družba. 

 

Ukrep 6.7: Okrepitev in razvoj Mladinskega centra Sevnica 

Mladinski center Sevnica, s katerim upravlja KŠTM Sevnica, že zagotavlja infrastrukturo, ki 

mladim ponuja prostor za druženje in razvijanje njihovih interesov. Glede na v raziskavi zaznane 

potrebe pa v prihodnje potrebuje tudi umestitev svetovalne podpore interesnim oblikam 

združevanja mladih ter stičišča povezovanja lokalnih organizacij, ki vključujejo mlade. Za 

doseganje kratkoročnih in dolgoročnih učinkov bo treba v prihodnosti izdelati razvojno strategijo 

mladinskega centra in spremljati njeno izvajanje, pri tem pa zagotoviti zadostno in usposobljeno 

kadrovsko podporo, ki ne temelji primarno le na zaposlitvah javnih delavcev, kot sedaj. Zadnji 

namreč lahko nudijo zgolj dodatno podporo mladinski dejavnosti. Trenutno je v okviru mladinske 

dejavnosti KŠTM Sevnica redno zaposlena ena oseba. 

V razvojni strategiji Mladinskega centra Sevnica naj bo določen tudi razmislek o izgradnji novega 

mladinskega centra z mladinskem hostlom. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Izdelava in sprejetje razvojne strategije 

Mladinskega centra Sevnica. 

X X     

2. Trajnostna zaposlitev osebe, ki dela z 

mladimi v Mladinskem centru Sevnica. 

X X X X X X 

3. Trajnostna zaposlitev osebe, ki dela na 

razvoju mladinskega področja in nudi 

podporo mladinskim organizacijam. 

X X X X X X 

4. Število vključenih mladih v programe in 

projekte Mladinskega centra Sevnica. 

X X X X X X 

5. Število izvedenih svetovanj lokalnim 

organizacijam v mladinskem sektorju. 

X X X X X X 

6. Število izobraževanj oz. usposabljanj 

zaposlenih mladinskih delavcev. 

X X X X X X 
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7. Višina sredstev, namenjenih mladinski 

dejavnosti KŠTM Sevnica iz proračuna občine. 

X X X X X X 

8. Višina sredstev, pridobljenih iz drugih virov 

financiranja in namenjenih mladinski 

dejavnosti KŠTM Sevnica. 

X X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- KŠTM Sevnica. 

 

Ukrep 6.8: Preventivne akcije na področju varnosti 

Preventivne akcije v sodelovanju z lokalno policijsko postajo so pomembne za preprečevanje 

deviantnih in kriminalnih dejanj mladostnikov. 

Pomemben korak h krepitvi varnosti je bila ustanovitev Socialno-varstvenega sosveta Občine 

Sevnica, ki je namenjen izmenjavi informacij in vzdrževanju sodelovanja med pomembnimi 

institucijami na tem področju. 

Varne točke, kamor se otroci in mladi že lahko zatečejo, če se znajdejo v stiski, je omembe vreden 

že vzpostavljen program. 

Ukrep tudi v prihodnje predvideva vsakoletno preučitev in izpostavitev ključnih poudarkov na 

področju varnosti, kar bo tema posamezne akcije, ter izvedba slednje ob zagotovitvi zadostnih 

finančnih sredstev. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Izvedba vsakoletne preventivne akcije na 

področju varnosti. 

X X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- KŠTM Sevnica. 

- Policijska postaja Sevnica. 

- Občina Sevnica. 

 

Cilj 7: izboljšanje informiranja mladih 
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Ukrep 7.1: Razvoj in odzivno delovanje osrednjega informacijsko-komunikacijskega sistema za 

mlade 

Ukrep predvideva razvoj v letu 2018 že vzpostavljene osrednje e-info točke Mladi v Sevnici in 

preko slednje reševanje problema razpršenosti informacij ter zmožnosti podajanja informacij na 

za mlade zanimiv način. Vzpostavljena in odzivno delujoča informacijska točka za mlade bo 

mladim poskušala ponuditi aktualne informativne vsebine, povezane z izobraževanjem, s 

poklicnim usposabljanjem, z zaposlovanjem, osamosvajanjem, zdravjem in življenjskim slogom, z 

možnostmi družbene in politične participacije, s pravicami, ki so pomembne za mlade, socialnim 

varstvom, prihajajočimi aktivnostmi v prostem času, z razpisi, itd. 

Prav tako bo v okviru te točke prišlo do vzpostavitve komunikacijskega kanala za oddajo pobud 

in predlogov mladih občanov, ki bodo predmet obravnave na seji reorganizirane Komisije za 

mladino. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Odzivno delovanje e-točke Mladi v Sevnici. X X X X X X 

2. Število promocijskih aktivnosti e-točke Mladi 

v Sevnici. 

X X X X X X 

3. Vzpostavitev komunikacijskega kanala za 

oddajo pobud in predlogov. 

X X X X X X 

4. Posodobitev in uskladitev ostalih 

informacijskih točk. 

X X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- KŠTM Sevnica. 

- Lokalne organizacije v mladinskem sektorju. 

- Organizacije, ki vključujejo mlade oz. so pomembne za mlade. 

8.5 Politična participacija 
Omogočanje ter spodbujanje razprave in soodločanje mladih v zadevah, ki so zanje pomembne, je 

ključnega pomena za razvijanje vsakega avtonomnega ter družbeno odgovornega mladega 

posameznika. Pri tem je treba zagotoviti učinkovito delovanje formalnih struktur in omogočiti 

manj formalizirane oblike participacije, ki označujejo neorganizirano mladino, ta pa pravzaprav 

predstavlja večino. Prihodnje smernice bi morale v gradnji formalnih mladinskih struktur 

upoštevati sedanjo nezadostno informiranost o že obstoječih možnostih političnega 

udejstvovanja. Ta pa se nanaša tudi na šibko informiranost o tem, na koga se mladi lahko obrnejo 

v primeru reševanja konkretnih težav, s katerimi se soočajo. Z večjo informiranostjo in možnostjo 

soustvarjanja dogajanja v občini se lahko tudi okrepi zaupanje do pristojnih institucij. Mladi v 

Občini Sevnica so na splošno izrazili, da obstaja premalo mehanizmov politične participacije (tako 

z vidika možnosti sodelovanja v razpravi kot tudi sprejemanja lokalnih odločitev), in želijo si 
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vzpostavitev organa za mlade, ki bi jim z aktivno participacijo omogočal več vpliva na sprejemanje 

lokalnih odločitev. S tem pa bi se lahko dvignila kvaliteta vključenosti v politiko. 

 

Cilj 8: Bolj učinkovita politična participacija mladih 

 

Ukrep 8.1: Reorganizacija in redno sestajanje Komisije za mladino 

Marca 2018 je prišlo do ustanovitve Komisije za mladino, katere člani so trenutno predstavniki 

petih mladinskih organizacij in organizacij za mlade. Komisija mladim omogoča aktivno udeležbo 

in vplivanje na odločitve, povezane z življenjem ter delovanjem mladih znotraj občine. Glede na 

trenutno premajhno zastopanost ključnih lokalnih akterjev na mladinskem področju v sestavi 

komisije v prihodnje načrtujemo reorganizacijo komisije, ki bo po novem v čim večji meri 

sestavljena iz predstavnikov: 

- mladinskih organizacij, 

- organizacij za mlade, 

- mladinskega sveta lokalne skupnosti, 

- neorganizirane mladine, 

- občinskega sveta in 

- občinske uprave. 

Komisija za mladino v novi sestavi bo z rednim srečevanjem in obravnavo mladinskih vprašanj 

pripomogla k razvoju lokalne mladinske politike. 

Z namenom približanja lokalne mladinske politike mladim se bo v prihodnje Komisija za mladino 

predstavila širši javnosti ter na spletni strani Občine Sevnica se bo objavilo kontaktne podatke 

članov. Na istem mestu se bo mlade spodbujalo k oddaji predlogov in pobud. Prejete predloge in 

pobude s strani mladih, ki se bodo zbirali tudi preko e-točke Mladi v Sevnici, bo obravnavala 

reorganizirana Komisija za mladino in jih posredovala v obravnavo in opredelitev ustreznim 

organom. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Reorganizacija Komisije za mladino. X      

2. Število sej Komisije za mladino. X X X X X X 

3. Število obravnavanih predlogov in pobud s 

strani mladih na seji Komisije za mladino. 

 X X X X X 

4. Število realiziranih predlogov in pobud s 

strani mladih. 

 X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 
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- Župan. 

- Komisija za mladino. 

- Lokalne organizacije v mladinskem sektorju. 

- Občinski svet. 

- Občinska uprava. 

- Neorganizirana mladina. 

 

Ukrep 8.2: Skupni projekti mladih in Občine Sevnica 

Ukrep predvideva tesnejše sodelovanje med mladimi in Občino Sevnica z izvedbo dogodkov, ki 

delujejo motivacijsko na vključevanje mladih oz. participacijo in vplivajo na širšo skupnost. 

Dogodki obsegajo organizacijo okroglih miz, razprav, izdelavo raziskav, priprave strategij in tudi 

organizacijo prireditev, ki z vključevanjem mladih in odraslih krepijo pomen povezovanja ter 

razumevanja in prepoznavanja dela enih ter drugih. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Število projektov mladih in Občine Sevnica, ki 

spodbudno delujejo na participacijo mladih. 

X X X X X X 

2. Število mladih, vključenih v projekte mladih 

in Občine Sevnica, ki spodbudno delujejo na 

participacijo mladih. 

X X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Lokalne organizacije v mladinskem sektorju. 

- Občina Sevnica. 

- Komisija za mladino. 

 

Ukrep 8.3: Populariziranje lokalne politike 

Ukrep, ki je namenjen izboljšanju trenutno šibke politične participacije sevniške mladine, 

predvideva približevanje dela župana, občinske uprave in občinskega sveta mladim z izvedbo 

dogodka (npr. dan odprtih vrat Občine Sevnica, pogovor z županom na osnovnih šolah, promocija 

participativnega proračuna). Od ukrepa se pričakuje tudi pozitiven učinek na izboljšanje 

informiranja na področju možnosti politične participacije. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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1. Število dogodkov, ki so namenjeni 

populariziranju lokalne politike. 

 X X X X X 

2. Število mladih udeležencev dogodka, ki je 

namenjen populariziranju lokalne politike. 

 X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Občina Sevnica. 

- KŠTM Sevnica. 

- Mladinski svet občine Sevnica. 

- Komisija za mladino. 

- Osnovne šole. 

 

Ukrep 8.4: Participacija mladih v organih KŠTM Sevnica 

Gre za nadaljevalni ukrep, in sicer ima MSOS že zagotovljenega svojega predstavnika v svetu 

zavoda in v programskem svetu javnega zavoda. V prihodnje se bo spremljala dejanska udeležba 

mladih v organih javnega zavoda in po potrebi umestila dodatna spodbuda k zagotovitvi večje 

udeležbe. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Udeležba mladih v organih javnega zavoda 

KŠTM Sevnica. 

X X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- KŠTM Sevnica. 

- Mladinski svet občine Sevnica. 

8.6 Prosti čas in zdravje 
Prosti čas je čas v življenju mlade osebe, v okviru katerega se ta ukvarja z aktivnostmi, ki ji v kar 

največji meri omogočajo izražanje sebe in običajno niso povezane z opravljanjem šolskih ali 

delovnih obveznosti. Mladim prijazna je tista občina, ki ponuja okolje, v katerem je dovolj 

kakovostne in pestre ponudbe, ki je finančno dostopna ter posameznim mladim osebam v čim 

večji meri omogoča svojstven identitetni ter socialni razvoj. S čim se bo posameznik ukvarjal v 

svojem prostem času je odvisno od njegovih potreb in interesov, ki pa se v nadaljevanju lahko 

precej omejijo glede na ponudbo dotičnega okolja. Najboljša ponudba je tista, ki upošteva želje 

mladih in te vključi že v fazi načrtovanja. Ponudba prostočasnih aktivnosti v občini pa ne more biti 

fiksna, temveč se mora spreminjati v skladu s potrebami mladih, ki živijo v določenem času in 

prostoru, kar pristojnim organizacijam nalaga odgovornost konstantnega spremljanja potreb ter 
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sprememb. Raziskava sedanje sevniške mladine je pokazala na vzorec pretežno individualnega 

preživljanja prostega časa oz. preživljanje prostega časa v ožjem prijateljskem krogu. 

 

Cilj 9: Povečanje možnosti za aktivno preživljanje prostega časa mladih 

 

Ukrep 9.1: Sofinanciranje preventivnih programov in projektov za zdravje mladih 

V zadnji raziskavi tako slovenske nasploh kot tudi sevniške mladine je bilo ugotovljeno, da so 

mladi vse bolj pogosto izpostavljeni stresu in da se slabša njihovo duševno zdravje. Ne glede na 

navedeno je zdravje zanje vrednota, tako da jim skrb za zdravje predstavlja pomembno življenjsko 

usmeritev. 

S sofinanciranjem preventivnih programov in projektov (duševnega) zdravja bo Občina Sevnica  

v sodelovanju z Zdravstvenim domom Sevnica namenila večjo pozornost skrbi za zdravje in dobro 

počutje mladih. S tem se zmanjšuje morebitne negativne vplive zdravju tveganega vedenja mladih 

in vlaga v razvoj delovno sposobnih, zdravih in odgovornih prebivalcev, ki živijo in delajo bolj 

kakovostno. 

Ukrep je namenjen tudi spodbujanju preventivnih akcij ozaveščanja pogosto izpostavljenega 

problema (prekomernega) uživanja alkohola med mladimi. V prenovljenem razpisu za 

sofinanciranje mladinskih programov in projektov bodo predvidene dodatne točke za 

prijaviteljice, ki se bodo v prijavi na razpis zavezale, da se na dogodkih, katere prijavljajo, ne bo 

točilo alkoholnih pijač. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Število sofinanciranih programov in 

projektov, namenjenih zdravju mladih. 

 X X X X X 

2. Višina sredstev za programe in projekte, 

namenjene zdravju mladih. 

 X X X X X 

3. Število sofinanciranih mladinskih dogodkov, 

na katerih se ne bo točilo alkoholnih pijač. 

  X X x X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Občina Sevnica. 

- Zdravstveni dom Sevnica. 

- Družinski inštitut Zaupanje. 

- Organizacije izvajalke. 
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Ukrep 9.2: Omogočanje soustvarjanja javnih površin in spodbujanje opravljanja družbeno 

koristnega dela 

Ukrep bo spodbudno vplival na izražanje mladih na svojstven način, in sicer na primerni lokaciji 

in ob vnaprejšnjem dogovoru (npr. dodelitev površin za grafite, klopi za preureditev in 

ustvarjanje). 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Število dodeljenih javnih površin za 

soustvarjanje mladim. 

 X X X X X 

2. Število vključenih mladih v soustvarjanje 

javnih površin. 

 X X X X X 

3. Izvedba dogodka ob soustvarjanju javnih 

površin. 

 X X X X X 

4. Sprememba pravilnika, namenjenega 

sofinanciranju mladinskih programov in 

projektov z umestitvijo družbeno koristnih 

programov in projektov kot predmeta 

sofinanciranja. 

  X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Neorganizirana mladina. 

- Organizacije v mladinskem sektorju. 

- Občina Sevnica. 

 

Ukrep 9.3: Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti 

Občina Sevnica prepoznava pozitivne učinke medgeneracijskega dialoga, vzajemnosti prenosa 

idej in praks, solidarnosti in sodelovanja med različnimi starostnimi skupinami ter pomena 

prostovoljstva v okviru tega. Na tej osnovi podpira nadaljevanje z izvajanjem tozadevnih akcij in 

jih spremlja. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Število akcij, ki so namenjene krepitvi 

medgeneracijskega sodelovanja ter 

solidarnosti. 

X X X X X X 
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Nosilci in sodelujoči: 

- Mladinske in prostovoljske organizacije. 

- KŠTM Sevnica. 

- Občina Sevnica. 

 

Ukrep 9.4: Izvedba osrednje prireditve za mlade, ki povezuje mlade, organizacije in lokalno 

skupnost 

Občina Sevnica že sedaj podpira organizacijo večjih prireditev za mlade, ki medsebojno 

povezujejo mlade in organizacije. 

V prihodnje se načrtuje organizacijo vsakoletne osrednje prireditve za mlade, v okviru katere se 

bodo predstavljale lokalne organizacije v mladinskem sektorju ter možnosti vključevanja vanje. 

Osrednja prireditev, s katero se bo povečevala prepoznavnost občine po mladinskem dogajanju, 

bo spodbudno vplivala na družbeno participacijo mladih in na prostovoljsko delo. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Organizacija osrednje prireditve za mlade.  X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Lokalne organizacije v mladinskem sektorju. 

- Organizacije, ki vključujejo mlade oz. so pomembne za mlade. 

- Občina Sevnica. 

- Neorganizirana mladina. 

8.7 Mobilnost 
Mobilnost mladih se v prvi vrsti nanaša na mobilnost v lokalnem okolju, povezano z dostopnostjo 

mladih do institucij, ki jih ti vsakodnevno obiskujejo (npr. šole, fakultete), ter do lokacij 

prostočasnih aktivnosti (npr. knjižnice, mladinskega centra, športne dvorane, bazena), kar 

zahteva ustrezno ureditev mestnega in nemestnega prometa (še posebej javnih prevoznih 

sredstev). Občina Sevnica je sicer leta 2017 sprejela celostno prometno strategijo, ki je trajnostno 

naravnana, a mladi v občini še vedno v veliki meri uporabljajo netrajnostne načine premikov. 

Drugačna usmeritev pa zahteva tako izboljšanje infrastrukture kot tudi spremembo v mišljenju 

občanov, do česar lahko pride z umeščanjem spodbud za hojo in uporabo koles ter javnega 

prevoza znotraj občinskega prostora. Ob upoštevanju potreb mladih iz načrtnega urejanja 

mobilnosti pa ne gre izpustiti tudi mednarodne mobilnosti, ki jo spodbuja Evropska unija. Dostop 

do mednarodne mobilnosti mladim omogoča pridobivanje novih medkulturnih učnih ter delovnih 

izkušenj, lokalni skupnosti pa s prihodom raznolikih mladih oseb in s povratkom občanov iz tujine 

omogoča obogatitev obstoječega prostora. 
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Cilj 10: Trajnostna lokalna mobilnost mladih 

 

Ukrep 10.1: Izboljšanje kolesarske infrastrukture 

Kolesarjenje prinaša trajnostni način mobilnosti in je lahko rekreativna ter prostočasna aktivnost. 

Ukrep predvideva ureditev kolesarskih površin v mestu in vzpostavitev kolesarskih površin, ki 

povezujejo ruralno okolje z urbanim. S tem se bo zagotovila tudi prometna varnost kolesarjev in 

izboljšanje razmer za kolesarjenje, kar je prvi korak k prehodu na bolj trajnostne oblike 

mobilnosti. 

Izvajanje ukrepa izboljšanja kolesarske infrastrukture je predvideno tudi v Celostni prometni 

strategiji Občine Sevnica, medtem ko je spremljanje učinkov za mlade predvideno le v tej strategiji. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Število metrov (obnovljenih) kolesarskih poti, 

ki so nastale v tekočem letu. 

X X X X X X 

2. Imena krajev Občine Sevnica, ki so na novo 

povezani s kolesarskimi stezami. 

X X X X X X 

3. Zadovoljstvo mladih s kolesarskimi 

povezavami znotraj občine. 

     X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Občina Sevnica. 

- Zunanji izvajalci. 

 

Ukrep 10.2: Vzpostavitev mreže koles za izposojo 

S tem ukrepom se bo omogočil dostop do koles iz mreže koles za izposojo. Kolesarnice sistema se 

bodo nahajale na različnih lokacijah in na vsaki bodo na voljo stojala s kolesi. Ukrep predvideva 

tudi promocijo kolesarjenja med (mladimi) občani. 

Vzpostavitev mreže koles za izposojo je predvideno tudi v Celostni prometni strategiji Občine 

Sevnica. Merjenje učinka ukrepa za mlade pa je predvideno le v tej strategiji. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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1. Preučitev možnosti vzpostavitve mreže koles 

za izposojo. 

X X     

2. Vzpostavitev mreže koles za izposojo.   X    

3. Uporaba koles iz mreže za izposojo s strani 

mladih. 

  X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Občina Sevnica. 

- Zunanji izvajalci. 

 

Ukrep 10.3: Finančna spodbuda organizacijam, ki v sklopu svojih prireditev poskrbijo za prevoz 

iz oddaljenih območij 

Ukrep nameni posebno skrb večji dostopnosti mladih iz oddaljenih krajev do lokacije prireditve 

in iz prireditve. Spodbuja organizatorje, ki izvajajo prireditve sofinancirane iz občinskega 

proračuna (še posebej tiste, ki se izvajajo v nočnem času), da z organiziranim prevozom poskrbijo 

za širšo dostopnost občanov z zavezo v prijavi na javni razpis za sofinanciranje mladinskih 

programov in projektov. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Število prireditev in dogodkov za mlade z 

organiziranim prevozom. 

  X X X X 

2. Število mladih, vključenih v organiziran 

prevoz na prireditev oz. dogodek. 

  X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Lokalne organizacije v mladinskem sektorju. 

- Občina Sevnica. 

 

Cilj 11: Mednarodna mobilnost mladih 

 

Ukrep 11.1: Okrepitev mednarodne mobilnosti mladih 
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Ukrep predvideva večje spodbujanje mednarodnih programov in projektov, ki vključujejo 

mobilnost mladih, ter programov, ki spodbujajo izobraževanje in opravljanje prostovoljnega dela 

v tujini. 

Pri okrepitvi mednarodni mobilnosti ima poseben pomen tudi zagotovitev ustreznih prenočišč za 

mlade in prihodnja spodbuda k vzpostavitvi mladinskega hostla bi k temu veliko pripomogla. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Število mladih, ki so vključeni v mednarodne 

programe in projekte. 

X X X X X X 

2. Preučitev možnosti za vzpostavitev 

mladinskega hostla. 

  X    

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Lokalne organizacije v mladinskem sektorju. 

- Občina Sevnica. 

 

Ukrep 11.2: Sodelovanje organizacij v mladinskem sektorju in Občine Sevnica pri projektih 

mednarodnega povezovanja 

Mednarodni projekti povezovanja, preko katerih se izmenja izkušnje, nauči in prenese dobre 

prakse od drugod (npr. pobratenje občin, partnerska mesta), dvigujejo raven sodelovanja med 

občino in organizacijami ter obenem omogočajo vključevanje mladih. Iz navedenega razloga se v 

prihodnosti načrtujejo izvedbe takšnih sodelovanj, do katerih do sedaj še ni prihajalo. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Sodelovanje lokalnih organizacij v 

mladinskem sektorju in Občine Sevnica pri 

projektih mednarodnega povezovanja. 

  X X X X 

2. Število vključenih mladih v projekte 

mednarodnega povezovanja. 

  X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- Občina Sevnica. 

- Lokalne organizacije v mladinskem sektorju. 
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Ukrep 11.3: Sofinanciranje programov in projektov, ki so namenjeni integraciji priseljencev 

Občina Sevnica zaznava pozitivni selitveni prirast s tujino in podpira programe ter projekte, 

namenjene vključevanju priseljencev in integraciji teh v družbo oz. skupnost. 

V Mladinskem centru Sevnica se že sedaj izvaja brezplačen tečaj slovenskega jezika za priseljence, 

ki je pokrit iz javnih sredstev. Ker je učenje jezika pomembno, a ne zadostno za vključevanje 

priseljencev v družbo, bo v prihodnje treba razviti programe oz. projekte, ki celostno obravnavajo 

priseljene in do slednjih gradijo ustrezen odnos. 

Kazalniki in časovni načrt izvedbe: 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Prepoznavanje potreb priseljencev. X      

2. Število izvedenih programov in projektov, ki 

so namenjeni integraciji priseljencev. 

 X X X X X 

3. Število vključenih priseljencev v programe in 

projekte, namenjene integraciji priseljencev. 

 X X X X X 

 

Nosilci in sodelujoči: 

- KŠTM Sevnica. 

- Organizacije izvajalke. 

9 Povzetek ukrepov in časovnega načrta izvedbe 
Preglednica povzema predvideno terminsko obdobje izvajanja ukrepov po posameznih sedmih 

področjih s pripadajočimi cilji. Za podrobnosti gl. predhodno poglavje. 

Št. 

ukrepa 

Ukrep 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 IZOBRAŽEVANJE       

 Cilj 1: Spodbujanje formalnega 

izobraževanja mladih 

      

1.1 Štipendije za dijake in študente v lokalni 

skupnosti 

X X X X X X 

1.2 Podelitev priznanj oz. nagrad za 

posebne dosežke mladih, ki prispevajo k 

razvoju in prepoznavnosti lokalnega 

okolja 

X X X X X X 
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 Cilj 2: Spodbujanje neformalnega 

izobraževanja mladih 

      

2.1 Možnost opravljanja prakse v službah 

občinske uprave in v javnih institucijah 

X X X X X X 

2.2 Uporaba prostora Mladinskega centra 

Sevnica za namen neformalnega 

izobraževanja s strani lokalnih 

organizacij v mladinskem sektorju 

X X X X X X 

2.3 Povezovanje in sodelovanje med akterji 

neformalnega in formalnega 

izobraževanja 

 X X X X X 

        

 ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO       

 Cilj 3: Spodbujanje hitrega prehoda iz 

izobraževanja v zaposlitev 

      

3.1 Možnost opravljanja pripravništva v 

službah občinske uprave in v javnih 

institucijah 

X X X X X X 

3.2 Povezovanje mladih z delodajalci in 

uspešnimi podjetniki 

 X X X X X 

3.3 Sofinanciranje prvih rednih pogodbenih 

zaposlitev 

X X X X X X 

 Cilj 4: Razvoj podjetništva in podjetnosti 

mladih 

      

4.1 Spodbujanje izobraževalnih in 

svetovalnih programov ter projektov za 

podjetništvo mladih 

 X X X X X 

4.2 Spodbujanje podjetnosti in podjetništva 

med mladimi v izobraževalnih 

ustanovah 

X X X X X X 

        

 STANOVANJSKA POLITIKA       

 Cilj 5: Povečanje dostopnosti stanovanj 

za mlade 
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5.1 Povečanje števila neprofitnih 

najemniških stanovanj, ki se jih dodeli 

preko javnega razpisa, ki uvršča mlade 

med posebno skupino upravičencev 

X X X X X X 

5.2 Subvencioniranje komunalnega 

prispevka mladim družinam in mladim 

investitorjem za gradnjo individualnih 

stanovanjskih stavb v Občini Sevnica 

X X X X X X 

5.3 Priprava raziskave za preučitev 

možnosti mladim ustreznih načinov 

reševanja stanovanjske problematike 

X      

5.4 Sprejetje in uresničevanje lokalnega 

stanovanjskega programa, v katerem so 

mladi izpostavljena ciljna skupina 

 X X X X X 

        

 ORGANIZIRANJE IN INFORMIRANJE       

 Cilj 6: Izboljšanje razmer za delovanje 

lokalnih organizacij v mladinskem 

sektorju 

      

6.1 Sprememba obstoječega oz. priprava 

novega Pravilnika za sofinanciranje 

mladinskih programov in projektov ter 

programov za mlade v Občini Sevnica 

X X X X X X 

6.2 Postopno povišanje sredstev, 

predvidenih za izvajanje in 

sofinanciranje mladinskih programov in 

projektov ter programov za mlade v 

Občini Sevnica 

 X X X X X 

6.3 Sofinanciranje delovanja lokalnega 

mladinskega sveta 

X X X X X X 

6.4 Vzpostavitev mladinskega središča 

DoMladih 

X X X X X X 

6.5 Podpora pri zagotovitvi ustreznih 

prostorov za delovanje aktivnih 

mladinskih organizacij na območju 

občine 

X X X X X X 
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6.6 Povečanje števila nevladnih organizacij, 

ki imajo pridobljen status organizacije v 

javnem interesu na področju mladine 

 X X X X X 

6.7 Okrepitev in razvoj Mladinskega centra 

Sevnica 

X X X X X X 

6.8 Preventivne akcije na področju varnosti X X X X X X 

 Cilj 7: Izboljšanje informiranja mladih       

7.1 Razvoj in odzivno delovanje osrednjega 

informacijsko-komunikacijskega 

sistema za mlade 

X X X X X X 

        

 POLITIČNA PARTICIPACIJA       

 Cilj 8: Bolj učinkovita politična 

participacija mladih 

      

8.1 Reorganizacija in redno sestajanje 

Komisije za mladino 

X X X X X X 

8.2 Skupni projekti mladih in Občine 

Sevnica 

X X X X X X 

8.3 Populariziranje lokalne politike  X X X X X 

8.4 Participacija mladih v organih KŠTM 

Sevnica 

X X X X X X 

        

 PROSTI ČAS IN ZDRAVJE       

 Cilj 9: Povečanje možnosti za aktivno 

preživljanje prostega časa mladih 

      

9.1 Sofinanciranje preventivnih programov 

in projektov za zdravje mladih 

 X X X X X 

9.2 Omogočanje soustvarjanja javnih 

površin in spodbujanje opravljanja 

družbeno koristnega dela 

 X X X X X 

9.3 Spodbujanje medgeneracijskega 

sodelovanja in solidarnosti 

X X X X X X 
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9.4 Izvedba osrednje prireditve za mlade, ki 

povezuje mlade, organizacije in lokalno 

skupnost 

 X X X X X 

        

 MOBILNOST       

 Cilj 10: Trajnostna lokalna mobilnost 

mladih 

      

10.1 Izboljšanje kolesarske infrastrukture X X X X X X 

10.2 Vzpostavitev mreže koles za izposojo X X X X X X 

10.3 Finančna spodbuda organizacijam, ki v 

sklopu svojih prireditev poskrbijo za 

prevoz iz oddaljenih območij 

  X X X X 

 Cilj 11: Mednarodna mobilnost mladih       

11.1 Okrepitev mednarodne mobilnosti 

mladih 

X X X X X X 

11.2 Sodelovanje organizacij v mladinskem 

sektorju in Občine Sevnica pri projektih 

mednarodnega povezovanja 

  X X X X 

11.3 Sofinanciranje programov in projektov, 

ki so namenjeni integraciji priseljencev 

X X X X X X 

10 Uresničevanje strategije 
Strategijo za mlade v Občini Sevnica 2019–2024, ki sta jo pripravila Občina Sevnica in KŠTM 

Sevnica v sodelovanju z lokalnimi organizacijami v mladinskem sektorju in mladimi, sprejme 

Občinski svet Občine Sevnica za obdobje šestih let. Za njeno izvajanje sta odgovorna Občina 

Sevnica in KŠTM Sevnica. 

Podrobnejši terminski načrt izvajanja strategije opredeljujejo vsakoletni izvedbeni načrti. Z 

namenom doseganja učinkovitosti strategije in izpolnjevanja zastavljenih ciljev, je potrebno 

vzpostaviti mehanizem za njeno spremljanje in evalvacijo. Za pripravo podrobnejših izvedbenih 

načrtov, sprotno spremljanje in evalvacijo učinkovitosti izvajanja strategije se zadolži delovno 

skupino, sestavljeno iz predstavnikov Občine Sevnica in KŠTM Sevnica, ki bo ukrepe vrednotila na 

letni ravni. Podlago za vrednotenje ukrepov predstavljajo v tej strategiji začrtani kazalniki in 

časovni okvirji izvedbe, čemur se doda obrazložitev. 

Do konca leta 2024 delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Občine Sevnica in KŠTM 

Sevnica, pripravi končno analizo realizacije Strategije za mlade v Občini Sevnica 2019–2024 in 

zaključno poročilo ter določi se pripravljalca strategije za mlade za prihodnje obdobje. 
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Komisija za mladino in Odbor za družbene dejavnosti obravnavata ter se opredelita do letnih 

izvedbenih načrtov, letnih poročil o izvajanju strategije za mlade in do zaključnega poročila. 
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