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Izjava o avtorstvu

Mladi v občini Hrastnik: uresničitev in postavitev razvojnih strategij
Razvoj mladinske politike in mladinskega sektorja je v Sloveniji v zadnjih letih pospešeno v
porastu. Število mladih, ki so vključeni v različne mladinske organizacije, narašča, prav tako
pa so se lokalne oblasti začele zavedati pomena aktivnega mladega prebivalstva. Pri mladih iz
neperspektivnih občin je opaziti porast bega možganov v perspektivne in napredne občine oz.
lokalna okolja. Če želijo občine ustvariti privlačno okolje in mlade zadržati v lokalnem okolju,
jim morajo ponuditi nekaj več, predvsem pa pripraviti ukrepe za aktivacijo in participacijo
mladih v lokalnem okolju. Diplomsko delo se ukvarja z omenjeno problematiko ter s
postavitvijo in uresničitvijo Strategije za mlade v občini Hrastnik. Analizira strateške cilje in
ključne odločevalce pri postavitvi strategije in predstavi njihov pomen pri oblikovanju
strategije. Diplomska naloga v empiričnem delu podaja izsledke in ugotovitve, ki so bili
pridobljeni s pomočjo polstrukturiranih intervjujev in metode sodelovanja z udeležbo. Namen
intervjujev je bil ugotoviti razloge za vključenost oziroma nevključenost mladih v oblikovanje
strategije v občini Hrastnik. Rezultati raziskave so pokazali, da so mladi apatični, pasivni in
nepravilno informirani o vsebini, pomenu, oblikovanju, nastanku in sprejetju Strategije za
mlade v občini Hrastnik.
Ključne besede: mladi, mladinska lokalna politika, strategija za mlade, mladinska lokalna
participacija, politični odločevalci.

The youth in municipality of Hrastnik: realization and installation of development
strategies
The development of youth policy and the youth sector has accelerated in recent years in
Slovenia. The number of young people involved in various youth organizations is increasing,
and local authorities have become aware of the importance of an active young population. We
have seen an increase in brain drain of young people from non-perspective municipalities and
local environments into prospective and advanced municipalities. If they want to create an
attractive environment and keep young people in the local environment, they have to offer
something more and, above all, prepare measures for activation and participation of young
people in the local environment. The diploma thesis deals with the aforementioned issues and
the establishment and implementation of the Strategy for Youth in the Municipality of Hrastnik.
It analyzes the strategic objectives and key decision makers in setting up the strategy and
presents their importance in shaping the strategy. In the empirical part of the thesis we present
the findings that were obtained through semi-structured interviews and the method of
cooperation with participation. The purpose of the interviews was to determine the reasons for
the inclusion or non-inclusion of young people in the development of the strategy in the
municipality of Hrastnik. The results of the research have shown that young people are
apathetic, passive and incorrectly informed about the content, meaning, design, creation and
adoption of the Youth Strategy in the Municipality of Hrastnik.
Key words: youth, local youth policy, strategy for young people, local youth participation,
political decision makers.
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1

UVOD

V zadnjih letih se je mladinska politika uveljavila kot ena najpomembnejših politik v sodobnem
demokratičnem svetu. Skozi njeno upravljanje in določanje ciljev ter ukrepe za dosego ciljev
se po eni strani odražata položaj in vloga mladih v družbi, po drugi strani pa uresničevanje in
spoštovanje zastavljenih temeljnih ustanovnih pravnih načel v družbi (Bakovnik in drugi, 2012,
str. 10). Mladi so ključni akterji razvoja prihodnosti, zato je nujno potrebno, da se vključujejo
v področja mladinskih politik, da v njih participirajo in izrazijo svoje mnenje. Na mladih svet
stoji. Pomen napisanega stavka je veliko globlji, kot se zdi na prvi pogled. Probleme in globalne
težave v prihodnosti bodo reševali mladi, mladi so in bodo ključni akter oblikovanja prihodnosti
družbe.
Razvoj mladinske politike in mladinskega sektorja v Sloveniji se je v zadnjih petnajstih letih
začel premikati v pozitivno smer. Opaziti je, da se število mladih, ki se vključujejo, sodelujejo
in delujejo v mladinskih organizacijah in mladim namenjenih organizacijah, iz leta v leto
povečuje. Vzporedno pa naraščata tudi število in kvaliteta projektov in programov, ki niso več
družabne narave, ampak je njihov primarni vir izobraževanje mladih. Skozi sodelovanje mladih
v teh programih se tem večajo kompetence, postanejo bolj aktivni v družbi in lokalnem okolju,
pozitivno pa vpliva tudi na posameznikovo rast in oblikovanje njegove identitete (Lebič, 2011).
Lokalna skupnost je ključni akter pri prepoznavanju potreb mladih. Opaziti je, da lokalne
skupnosti oziroma občine velikokrat uporabijo predloge oziroma rešitve, ki zadovoljujejo samo
začasne potrebe mladih. Občine nimajo pripravljenega celostnega in sistemskega predloga
reševanja mladinskih vprašanj. Prepoznati je mogoče trend, da lokalne skupnosti izzive na
mladinskih področjih zgolj opredelijo kot problematiko, njeno reševanje pa prepuščajo
strokovnim službam, ki jo rešujejo kurativno. Trenutni pogledi in parcialno reševanje težav
oziroma problematike na področju mladih v lokalni skupnosti predstavljajo zelo veliko in
bistveno oviro napredku na tem področju. Potreba po celoviti sistemski ureditvi mladinske
politike na lokalni ravni je nujna. Lokalne skupnosti oziroma občine morajo izkoristiti
instrumente, ki jih imajo na voljo, če želijo reševati vprašanja mladih na bolj kompleksen način,
saj si bodo tako zagotovile, da bodo mladi ostali v lokalnem okolju oziroma občini in
pomembno prispevali k razvoju, življenju in trajnostnem razvoju občine (Bakovnik in drugi,
2012, str. 263). Sprejetje in implementacija strateških programov in usmeritev sta ključnega
pomena za razvoj in večjo vključenost lokalnega prebivalstva v njeno dogajanje.
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Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, se pojavijo prve strategije trajnostnega razvoja, v katerih
so opredeljena in predstavljena ključna področja, na katera se morajo osredotočati strategije
trajnostnega razvoja. Slovenija je sprejela evropsko strategijo trajnostnega razvoja, v kateri so
opredeljeni ukrepi za izboljšanje življenjskih pogojev, skrb za okolje in socialno povezanost ter
pogoj zagotavljanja trajnostnega razvoja v družbi (Svet Evropske unije, 2006). S sprejetjem
strategije trajnostnega razvoja so nevladne organizacije v Sloveniji oblikovale projekt Plan B,
ki ima opredeljene ključne strategije razvoja v Sloveniji do leta 2020 (Umanotera, b. d.).
Strategija trajnostnega razvoja je pod svoje okrilje prevzela tudi področje mladih, njegovo
delovanje in razvoj. V ospredje se je začelo postavljati pomen mladih za družbo in lokalno
skupnost. Tu je treba opozoriti na odprtost strategije, ki je pogoj za uspešno izvedbo strategije.
Javnost mora imeti vpogled v oblikovanje in izvajanje strategije, vendar pa so nujno potrebne
omejitve odprtosti strategije. Prevelika informiranost javnosti o samem procesu strategije lahko
vodi do negativnih učinkov.
Program, ki ga morajo občine sprejeti, če želijo zagotoviti razvoj mladinskih politik, mladih in
aktivnega vključevanja teh v lokalno skupnost, je strategija za mlade. Pri oblikovanju in
nastajanju strategije lokalne skupnosti oziroma občine pridobijo ustrezen strateški razvojni
program na področju mladih (Bakovnik in drugi, 2012, str. 277). Vendar pa je treba opozoriti,
da vsak program, ki ga sprejme občina, ni nujno uspešen in usmerjen v dejanski razvoj mladih
v lokalnem okolju. Treba je ločevati med normativno in dejansko močjo strategije. Pri
oblikovanju osnutka strategije in kasneje same strategije moramo nujno upoštevati, da na
strategijo vplivajo različni dejavniki. Najpomembnejši so politični interesi, moč in število
mladim namenjenih organizacij, nivo motivacije predlagateljev, splošni interes javnosti ter
število in moč drugih akterjev, vključenih v oblikovanje strategije. Zelo pomembno je, da v
procesu priprave in oblikovanja strategije upoštevamo vse naštete dejavnike (Bakovnik in
drugi, 2012, str. 266). V pripravo in oblikovanje strategije moramo vključiti tudi vse pomembne
odločevalce. Ključen in najbolj pomemben akter pri oblikovanju strategije za mlade so mladi
sami, saj so dejavnik družbenega razvoja.
V teoretičnem delu diplomske naloge se bom osredotočal na strategije občin, njihov pomen in
zakaj je ključno, da se začnejo razvijati in vzpostavljati. Predstavil bom pomen trajnostnega
razvoja pri oblikovanju in pripravi strategij, analiziral pa bom tudi trajnostni razvoj v Sloveniji.
Glavno področje preučevanja v teoretičnem delu diplomske naloge so mladi. Osredotočal se
bom na mlade in lokalno mladinsko politiko. Zanima me predvsem pomen mladinskega
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organiziranja in kakšne so prednosti občine oziroma lokalnega okolja, če ima vzpostavljene
pogoje za mladinsko organiziranje. Razvoj lokalne mladinske politike je vsekakor velika novost
21. stoletja v slovenskem prostoru. Področje poskuša sistematično analizirati in preučiti široko
polje mladinskih politik, ki do sedaj niso imele prostora v slovenskem akademskem prostoru
(Bakovnik in drugi, 2012, str. 15).
V empiričnem delu diplomske naloge bo moj glavni predmet preučevanja analiziranje nastanka
Strategije za mlade v občini Hrastnik. Predstavil bom občino Hrastnik, razvojne ukrepe, ki jih
je sprejela v zadnjih nekaj letih, in področje mladih v občini Hrastnik. Osredotočal se bom
predvsem na njihovo organiziranost v občini. Glavni namen diplomske naloge je analizirati
nastajajočo strategijo za mlade, predstaviti in analizirati oblikovanje strategije ter ključna
področja in strateške ukrepe za mlade, ki smo jih pri nastajanju strategije prepoznali kot
najpomembnejše. Analiziral bom vpliv mladih na oblikovanje, pripravo in sprejetje Strategije
za mlade v občini Hrastnik.
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2

OPREDELITEV RAZISKOVALNE NALOGE IN CILJEV

Tematika Strategija za mlade prinaša v sociologijo nova polja raziskovanja mladinskega
področja in vpliva mladih na samo strategijo. Oblikovanje, sprejetje in implementacija
strategije so procesi, v katere morajo biti vključeni mladi. V njih morajo aktivno sodelovati in
biti eden izmed ključnih akterjev pri oblikovanju. Sprejetje strategij za mlade v občini oziroma
lokalnem okolju pozitivno vpliva na položaj mladih, njihovo aktivno udeležbo in sodelovanje
pri oblikovanju lokalnega okolja. Nujno potrebno pa je, da je strategija za mlade usklajena z
ostalimi strategijami, kot so ekonomske, razvojne, nacionalne, evropske itd. Namen diplomske
naloge je ugotoviti, kakšen vpliv imajo mladi na postavljanje, oblikovanje in implementacijo
Strategije za mlade v občini Hrastnik. Prepoznati je treba, kdo so ključni akterji pri sprejemanju
strategije za mlade in katerim ključnim področjem mora Strategija za mlade v občini Hrastnik
nameniti največjo pozornost. Diplomska naloga bo imela znanstveni in akademski doprinos k
področju raziskovanja predstavljene tematike. Treba je opozoriti na bistveno razlikovanje med
normativno stvarnostjo in dejanskim družbenim dogajanjem v lokalnem okolju pri oblikovanju
strategije. Če je na normativni in teoretični ravni strategije upoštevala vse ukrepe in določila,
še ne pomeni, da se bo strategija tudi izvedla. Normativna in dejanska moč strategije nista vedno
enaki. Kljub temu je vredno opozoriti, da mladi ne delujejo vedno znotraj smernic in načrtov,
ki jih lokalne ali nacionalne oblasti pripravijo zanje.
V nalogi se bom osredotočil na področja, ki so ključna za uspešno postavitev in izvedljivost
strategije. Namen diplomske naloge je tudi, da se na osnovi ugotovljenih rezultatov analize
postavi vizija, ki bo mladim omogočila: a) uspešen zagon strategije; b) nadaljnji razvoj orodij,
dokumentov in praks, ki bodo mladim v občini omogočili uspešno in dolgoročno sodelovanje
– ne samo vključevanje, temveč tudi iniciativo za celosten razvoj občine.
Cilj diplomske naloge je preučiti in analizirati nastajajočo Strategijo za mlade v občini Hrastnik.
V nalogi se bom v empiričnem delu osredotočil na organiziranost mladih v občini Hrastnik ter
skozi to analiziral njihov vpliv na postavljanje in implementacijo Strategije za mlade. Skozi
celoten empiričen del bom z ustrezno metodologijo kritično ocenjeval razvoj in izvedbo
strategije, na koncu pa na podlagi rezultatov zaključil z objektivno analizo. Želim, da je slednja
osnova za nadaljnjo vizijo vključevanja mladih v vse segmente delovanja občine. Treba je
izpostaviti pomen aktivnega sodelovanja mladih pri izgrajevanju lokalne mladinske politike kot
ene pomembnejših javnih politik. V procesih odločanja se krepi posameznikova identiteta, prav
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tako se osebnostno socializira ter nadgrajuje svoje znanje in kompetence. Ključnega pomena
je, da občina in lokalne skupnosti sprejmejo strategijo, ki je usmerjena v potrebe mladih,
predvsem pa je nujno, da so v sam proces oblikovanja in priprave strategije vključeni mladi.
2.1

RAZISKOVALNE METODE V DIPLOMSKI NALOGI

Diplomska naloga je razdeljena na dva dela, teoretični in empirični. Takšno strukturo naloge
sem izbral z namenom, da vanjo vključim vse poglede in področja, za katere menim, da so
ključni pri oblikovanju, postavljanju in implementaciji strategij za mlade v lokalnem okolju.
Spodaj naštete raziskovalne metode sem izbral na osnovi kompleksnosti tematike diplomske
naloge:
-

Analiza primarnih in sekundarnih virov: Pri primarni virih bom analiziral predvsem
zakonodajne dokumente, pri sekundarnih pa članke, knjige, podatke iz občine Hrastnik,
razvojne publikacije ter gradiva nevladnih in vladnih organizaciji.

-

Metoda sodelovanja z udeležbo: V lokalno skupnost občine Hrastnik in v področje
mladinske politike sem intenzivno vključen že več kot 5 let. Moja participacija se je
začela z prevzemom funkcije predsednika Študentske organizacije Hrastnik, nadaljevala
pa z aktivno udeležbo v Mladinskem centru Hrastnik. V sklopu delovanja v MCH-ju
sem sodeloval pri prijavi in pripravi mednarodnih projektov, organizaciji delavnic in
strokovnih izobraževanj. Zadnji dve leti sem intenzivno vključen v pripravo osnutka
Strategije za mlade v občini Hrastnik. Z mesecem oktobrom mi bo dodeljena funkcija
predsednika Mladinskega sveta Hrastnik.

-

Metoda polstrukturiran intervju: Da bi podrobneje analiziral in predstavil poglavje
''Vpliv mladih na postavljanje strategije v občini Hrastnik'', sem opravil dva kratka
intervjuja z glavnima akterjema priprave osnutka strategije v občini Hrastnik – prvega
z direktorjem mladinskega centra Hrastnik, drugega pa z delavko Mladinskega centra
Hrastnik, ki je odgovorna za pripravo osnutka strategije.

-

Primerjalno raziskovanje oziroma primerjalna metoda: Metodo bom uporabil z
namenom analize slabih in dobrih praks strategije za mlade. V diplomski nalogi bom
zato predstavil primer dobre prakse Strategije za mlade v občini Ajdovščina in ga
impliciral na Strategijo za mlade v občini Hrastnik.
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-

Zgodovinska metoda oziroma zgodovinska analiza: Zgodovinsko metodo bom uporabil
pri poznavanju stanja v občini Hrastnik. Zgodovinske vplive na razvoj občine Hrastnik
bom primerno umestil v diplomsko nalogo.

-

Interdisciplinarni strokovni pristop: Z namenom konkretnejšega raziskovanja področja
strategije za mlade bom uporabil pristop za preučevanje socioloških in politoloških
vsebin. Združil bom sociološke in politološke pristope raziskovanja.

2.2

HIPOTEZE

V diplomski nalogi sem postavil štiri osnovne hipoteze, ki mi bodo pomagale pri pojasnitvi
ključnih segmentov oblikovanja Strategije za mlade v občini Hrastnik. V sklepnem delu bom
vsako hipotezo potrdil oziroma zavrgel in podal analizo mnenja, zakaj je bila sprejeta ali
ovržena. Ugotovitve hipotez bodo pozitiven prispevek akademskemu področju:
1. Strategija za mlade v občini Hrastnik je ključen dokument za spodbujanje vključevanja
mladih v lokalno okolje in aktivacijo drugih dejavnosti mladih v občini. Z uspešno
izvedbo strategije mladi dobijo priložnost večjega soodločanja in vplivanja na razvoj
občine ter so s pomočjo strategije bolj enakovredni sogovorniki in iniciatorji potrebnih
sprememb v občini.
2. Aktivno sodelovanje mladih v mladinskih politikah spodbuja proces izobraževanja,
prav tako pa pripomore k oblikovanju posameznikove identitete.
3. Kakšna je vključenost mladih v oblikovanje Strategije za mlade v občini Hrastnik ter
poglavitni razlogi za njihovo vključenost oziroma izključenost v njeno pripravo in
izvedbo? Teza: Mladi so pasivni in nimajo želje biti vključeni v oblikovanje, razvijanje
in implementacijo strategije.
4. Kdo postavlja prioritete pri izdelovanju strategije za mlade, kakšen je vpliv mladih na
njen nastanek in vsebino? Kako lahko mladi vplivajo na postavitev in nadaljnjo
izvedljivost strategije za mlade, kako predlagati ali podati predlog, ki bo skozi strategijo
izvedljiv in uresničljiv? Teza: Pri postavljanju in oblikovanju strategije poteka
demokratičen proces odločanja pri pomembnih odločitvah. V odločanje so vključeni
tudi in predvsem mladi.
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3

RAZVOJNA STRATEGIJA OBČIN

Slovenija je samostojna in neodvisna država šele 26 let, vendar ima zelo dolgo tradicijo priprave
in oblikovanja ter izvajanja nacionalnih razvojnih načrtov, programov in strategij. Tradicija se
je razvila že v okviru nekdanje skupne države Jugoslavije. Pri vzpostavitvi in postavitvi
nacionalne neodvisne države Slovenije je bil ob njeni osamosvojitvi pripravljen prvi samostojni
dokument, ki je jasno opredeljeval strateške cilje gospodarstva in družbenega razvoja Slovenije.
Ta strategija se je imenovala Strategija gospodarskega razvoja, sprejeta pa je bila leta 1995. V
strategiji je mogoče opaziti, da je bil velik poudarek namenjen tudi razvoju lokalnega okolja
oziroma občin. Ena od glavnih predstavljenih prednostnih nalog je bilo spodbujanje skladnega
regionalnega razvoja. Določeni ukrepi se nanašajo na krepitev regionalnega gospodarstva,
izboljšanje prometnih povezav in krepitev vključenosti lokalnega prebivalstva v občine.
Bistveni cilji strategije so bili naslednji: a) hitrejša gospodarska rast in dohitevanje razvitih
evropskih držav, b) večja konkurenčnost slovenskega gospodarstva, c) vključitev v evropsko
integracijo, d) trajnost gospodarske rasti z vidika okolja. Vredno je opozoriti, da strategija ni
imela začrtanih jasnih ukrepov politike za dosego zastavljenih ciljev (Jerina, 2004).
Razvojna strategija je glavni razvojni dokument občine, države ali mednarodne skupnosti. V
njem so navedeni, opisani in predstavljeni glavni razvojni cilji, področja in ukrepi, ki se bodo
v strategiji izvajali. Strategija v svojem dokumentu opredeljuje in predstavlja strateške
prioritete, zastavljene programe in projektne cilje, skozi katere so opredeljeni ukrepi za
uresničevanje in izpolnjevanje zastavljenih ciljev. Vsaka novodobna razvojna strategija
lokalnega okolja je oblikovana na način petih razvojnih strateški prioritet, ki se med seboj
povezujejo in dopolnjujejo. Prva prioriteta je razvoj gospodarstva, turizma in kmetijstva; druga
varstvo okolja in posledično ureditev komunale, energetike, telekomunikacijske in prometne
infrastrukture; tretja prioriteta je razvoj družbenih dejavnosti; četrta medobčinsko središče;
zadnja prioriteta pa povezovanje in prepoznavnost v lokalnem okolju ter lokalnega okolja. Če
občina in lokalno okolje pri postavljanju razvojnih strategij upoštevata navedene prioritete, to
vodi do skladnejšega razvoja občine kot celote in posameznikov v njej (Pfajfar, 2006, str. 85).
Razvojna strategija mora biti odprta in navzven zazrta strategija razvoja. To je edina mogoča
usmeritev, kakršna koli drugačna usmeritev je lahko zelo nevarna, vendar to še ne pomeni, da
morata biti priprava strategije in njeno izvajanje vsakomur odprta in dostopna. Odprtost je nujno
potrebna vendar le v tolikšni meri, da je pri pripravi razvojnih strategij ustvarjeno zdravo okolje
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sodelovanja in diskusije. Zavzemanje za razvojne strategije mladih ne pomeni zavzemanja za
oblikovanje nekega dokumenta. V tem primeru gre za oblikovanje spleta ciljev in sredstev za
njihovo realizacijo. Če na kratko povzamemo, gre za ustvarjanje ustreznega okolja za delovanje
subjektov pri pripravi strategije. V preteklosti smo bili večkrat priča dejstvu, da vsakdanjih
praks ne moremo reševati z dokumenti. Jasno moramo začrtati temeljne dolgoročne vsebinske
cilje, ki jih želimo doseči (Nendl, 1992, str. 94).
Nujno je, da oblikujemo navzven naravno fleksibilno strategijo, ki temelji na konkurenčnih
prednostih. Strategija mora biti realistična in pragmatična, izogibati pa se mora panožni
specializaciji, prehitrim spremembam, visoki stopnji interpesonalizacije, preveč ambiciozni
inovacijski strategiji in previsoki zaščiti. Skozi proces priprave strategije moramo odgovoriti
na vse globalne izzive, prav tako pa moramo v najkrajšem možnem času izkoristiti ponujene
(Nendl, 1992, str. 95).
Strateške prioritete v občini imajo opredeljene svoje razvojne programe in ukrepe. Če gre za
dolgoročno strategijo, morajo biti ti programi in ukrepi zastavljeni dovolj široko, da je vanje
mogoče vključiti različne projekte in ukrepe, skozi katere bodo dosegli zastavljen razvojni cilj
v občini. V sklopu projektov so prav tako določene aktivnosti oziroma predlogi za realizacijo
in uspešno izvedenost ciljev. Pri pripravi razvojnih strategij se je treba zavedati, da bodo
nekateri ukrepi in programi potekali v časovnem terminu, drugi pa bodo usmerjeni v trajnostni
razvoj občine in bodo potekali z neomejenim rokom trajanja. Projekti in ukrepi, ki nimajo jasno
opredeljenega terminskega načrta, se po večini osredotočajo na trajnostni razvoj občine in
posameznikov v njej. Če želimo spremljati strategijo in jo ovrednotiti, moramo pripraviti nabor
kazalcev, po katerih se bodo merili uspešnost, vpliv in izvajanje strategije. Prav tako pa moramo
pri kazalcih opredeliti ukrepe, ki jih bomo izvajali v sklopu strategije (Pfajfar, 2006, str. 85).
Strategija je uradni dokument, v sklopu katerega moramo preverjati rezultate z namenom
dopolnitve in izboljševanja ukrepov, podanih v strategiji. Izvajanje strategije preverjamo skozi
poročila o njenem izvajanju, dodatno pa pripravimo dopolnitve in spremembe vsebinskih
opredelitev in ukrepov, če so strategija in njeni ukrepi navedeni na neprimeren in neuspešen
način. Ključnega pomena je, kot sem že omenil, da preverjamo dejansko izvedbo razvojne
strategije in njenih ukrepov. Če se ukrepi in strategija ne izvajajo po naprej določenih določilih
oziroma so ukrepi neprimerni, to vodi do neuresničitve potenciala same strategije v lokalnem
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okolju. Načrtovanje prihodnosti je odprt proces, strategije so samo del nenehnega iskanja
najbolj primernih rešitev družbenega razvoja (Šušteršič in drugi, 2005).
Pri opredeljevanju občinskih strategij moramo obvezno upoštevati, da je za vsa področja, ki so
navedena v strategiji, pristojna tudi država. Država pripravlja in sprejema ustrezne politike,
strategije, programe in ukrepe, občina pa v okviru svojih pristojnosti oziroma pooblastil to
smiselno vključuje v svoje strategije in razvojne dokumente. Strategije temeljijo na usmeritvah
države in regionalnega razvojnega programa. (Pfajfar, 2006, str. 85–90). Strategija mora biti za
javnost odprta. Javnost mora imeti vpogled v strategijo, njene ukrepe in implementacijo. Če
želi javnost spremljati razvoj strategije in njeno implementacijo, mora občinska uprava javnosti
omogočiti dostop do podatkov, ki jih potrebuje. Vendar moram tukaj opozoriti na omejitve.
Javnost ne sme imeti dostopa do podatkov, ki so zaupane narave. V mislih imam predvsem
dejstvo, da lahko prevelika informiranost javnosti škodi procesu oblikovanja, sprejemanja in
implementacije strategije. Če imajo posamezniki ob vpogledu v strategijo v mislih svoje
zasebne interese, lahko to vpliva na posameznikovo končno mnenje o strategiji. Prevelika
informiranost javnost, ki ima v ospredju zasebne in ne javne interese, negativno vpliva na
oblikovanje, sprejetje in implementacijo strategije v občini.
V zadnjih letih je mogoče opaziti nov trend pri postavljanju in oblikovanju strategij. Država
namenja vedno večjo pozornost sprejemanju in pripravi strategij na lokalnih območjih. Treba
se je zavedati, da morajo biti lokalne strategije usklajene in prilagojene nacionalnim in
mednarodnim strategijam. Sprejetje in priprava strategij sta v lokalnem območju v veliki meri
odvisna od občinskega sveta in občinske uprave. Če je zavedanje o pomenu strategije
uveljavljeno in prepoznano v občini, bo ta pripravila in usmerila svojo pozornost v pripravo te
strategije. Na drugi strani pa mora lokalno prebivalstvo zahtevati in izvajati pritiske na lokalno
skupnost, da sprejme in sproži postopke za pripravo različnih strategij, ki bodo izboljšale
življenje prebivalstva v lokalnem območju.
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4

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Prve obravnave trajnostnega razvoja segajo v 19. stoletje. Takrat so gospodarsko rast in
ekonomski razvoj označevali kot fenomen, ki bo pozitivno vplival na življenjski standard
prebivalstva. Ekonomska rast in njegov razvoj naj bi uspešno odpravila lakoto, bolezen in
brezposelnost. Kljub temu so bili nekateri družbeni problemi še vedno zapostavljeni pod
pretvezo, da bo gospodarska rast odpravila vse probleme in težave, s katerimi so se soočali.
Zelo dober kazalnik njihovega zmotnega prepričanja je bila ugotovitev v državah tretjega sveta,
kjer so na konkretnem primeru videli, da revščina ostaja enaka oziroma se še dodatno povečuje,
kljub povečanju BDP-ja. Ravno zaradi ekoloških, socialnih, gospodarski in ekonomskih
problemov se je v 70. letih 20. stoletja pojavil dvom v neomejeno gospodarsko rast (Vovk
Korže, 2008, str. 18–19).
V Riu de Janeiru so leta 1992 organizirali prvo večjo konferenco Organizacije združenih
narodov na temo trajnostnega razvoja. Zbrali so se predstavniki vseh držav članic Združenih
narodov z namenom, da bi sprejeli številne pomembne mednarodne odločitve, ki so se nanašale
na lokalno skupnost, nacionalne vlade, regionalne in nevladne organizacije, mednarodne
organizacije in nadnacionalne korporacije. Najbolj znan sporazum oziroma sklep, ki so ga
sprejeli, je Agenda 21 (Seljak, 2011, str. 20). Pri sprejetju tega sporazuma je trajnostni razvoj
dobil popolnoma drugačno vlogo in pomen. Postal je splošni cilj in skupna odgovornost družbe
kot celote. V njem so določili, da je ekonomska rast popolno nasprotje konceptu trajnostnega
razvoja. Trajnostni razvoj in ekonomska rast nimata nič skupnega (Vovk Korže, 2008, str. 20).
Agenda 21 je imela določene osnovne smernice in obveznosti, ki jih morajo države izpolnjevati
za ohranjanje ravnovesja in razvoja v okolju. Vovk Korže (2008, str. 20) jih povzame v štirih
preprostih točkah:
-

trajnostni razvoj življenjskega okolja in prostora;

-

obvezno financiranje lokalnih in razvojnih politik, organizacij ter institucij, ki bodo
ustvarjale nove delovne in ostale kapacitete;

-

priprava, sprejetje in integracija strategij za izboljšanje življenjskega standarda in
trajnostnega upravljanja okolja, med katere se uvršča tudi sprejetje strategije za mlade
v lokalnih okoljih;
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-

priprava in izvajanje nacionalnih načrtov ter financiranje ruralnih in slabo razvitih
urbanih območji;

-

dodatno navede tudi pomoč šibkejšim družbenim skupinam.

Na vrhu zasedanja Združenih narodov so svetovni voditelji med 25. in 27. septembrom 2015
sprejeli nov dogovor, imenovan Agenda 2030, ki se usmerja in je usmerjen v trajnostni razvoj.
Sprejeti mednarodni dogovor se zavzema in si prizadeva za zmanjšanje družbene neenakosti,
odpravo revščine in skrb za okolje. Agenda 2030 vključuje tudi spoštovanje človekovih pravic
in skrb za razvoj blaginje celotne mednarodne skupnosti. V dogovoru je zapisanih 17 ciljev
razvoja, ki morajo biti uresničeni in izvedeni do leta 2030 (United Nations, 2015).
Koncept in pojem trajnostnega razvoja je glede na družbeno politične sfere in različne akterje,
ki sodelujejo pri njem, različno opredeljen oziroma definiran, seveda pa se te opredelitve in
definicije med seboj izključujejo. Lahko bi dejali, da pojem zajema vse od načel in določil
svobodnega trga, do načel in predpostavk radikalnih družbenih sprememb (Banjac in drugi
2015, str. 7–8). Na začetku je diskusija o trajnostnem razvoju vključevala okolijske spremembe
in probleme ter z njimi povezana politična vprašanja oziroma dejanja, ki so vplivala na
nadaljnje širjenje naštetih problemov. Politični akterji so iskali ustrezne politične rešitve za
nasprotja med sociološko-ekonomskim sistemom in ekosistemom, medtem pa se je znanstveni
proces lotil boljšega in racionalnejšega trajnostnega razvoja (Lukšič, 2011, str. 423).
Najbolj splošno sprejeta in uporabljena definicija pojma trajnostnega razvoja je naslednja:
trajnostni razvoj je oblika razvoja ali napredka, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi
ogrožal zmogljivosti zadovoljevanja potreb prihodnjim generacijam. Definicijo je objavila
Svetovna komisija za okolje in razvoj pri Združenih narodih leta 1987 .V definiciji je pojem
trajnostnega razvoja označen kot proces, ki poskuša preko institucionalnih sprememb zmanjšati
izkoriščanje virov in spodbuditi investiranje v okolju prijazne dejavnosti (Lukšič in Bahor,
2007, str. 29).
Trajnostni razvoj je pojem oziroma vodilni razvojni koncept, ki v svojo definicijo
poimenovanja poleg družbenih in gospodarskih ravni vključuje še skrb za okolje. Mednarodne
organizacije in nacionalne države so v tem kontekstu prepoznale rešitev za dve med seboj
nasprotujoči si področji. To sta ekonomija in okolje (Lukšič in Bahor, 2007, str. 30).
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4.1

SLOVENIJA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Slovenija je prvi zakon na področju varovanja okolja sprejela že leta 1993. V njem so bili
navedeni temeljni cilji o ohranjanju biološke raznovrstnosti, kakovosti naravnih dobrih in
zmanjševanju uporabe in rabe naravnih virov. Leta 2004 je slovenska vlada uskladila zakon z
direktivami s strani Evropske unije in drugih mednarodnih organizaciji. S tem je prišla v veljavo
novela Zakona o varstvu okolja, ki je bila v zadnjih nekaj letih spremenjena, dopolnjena in
prilagojena glede na tehnološke spremembe v družbi (Klun in drugi, 2001, str. 19).
Nevladne organizacije v Sloveniji so se s konceptom trajnostnega razvoja seznanile šele leta
1995. Takrat je več deset organizacij izdalo strategijo za trajnostni razvoj Slovenije.
Poimenovali so jo Agenda 21 za Slovenijo – prispevek nevladnih organizaciji (Banjac in drugi,
2015, str. 10). V takratnem prispevku so nevladne organizacije opredelile tri vidike trajnostnega
razvoja v Sloveniji, in sicer kulturni, institucionalni in gospodarski vidik. Velik pomen so
pripisovali izobraževalnem procesu in izobraževanju nasploh ter razvoju posameznika v
svobodno bitje, kar mu bo omogočilo drugačen način življenja, ki je v skladu z načeli
trajnostnega razvoja. Nujno potrebno je oblikovati zakonski okvir in zagotoviti enakost pred
roko zakona za vse posameznike.
Leta 2007 se je 34 nevladnih organizaciji odločilo za sodelovanje v projektu Plan B za
Slovenijo, pobuda za trajnostni razvoj. Projekt je bil in je usmerjen v trajnostni razvoj Slovenije,
potekal pa je v štirih fazah oziroma sekcijah (Umanotera, b. d.). Zadnji oziroma najnovejši Plan
B je bil sprejet leta 2014. Zajema in obravnava strategije razvoja za Slovenijo vse do leta 2020.
Glavni namen izvedbe programa in njegove uresničitve je izhod iz krize. Ravno s tem namenom
pa se v strategijo vključuje napredne rešitve, ki bodo zagotavljale neodvisnost države ter njeno
večjo konkurenčno in gospodarsko stopnjo rasti napram drugim državam (Umanotera, b. d.).
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5

MLADI IN LOKALNA MLADINSKA POLITIKA V SLOVENIJI

Mladi in njihov družbeni položaj so se v zadnjem desetletju zelo spreminjali. Od leta 2000
naprej se je družbeni položaj mladih v Sloveniji začel drastično slabšati. Povečala se je stopnja
brezposelnosti med mladimi, pojavile so se manj kakovostne in posledično tudi slabše plačane
oblike dela. Glavna sprememba, ki jo je bilo mogoče opaziti, je, da se je začela uveljavljati
praksa zaposlovanja za krajše obdobje, posledično pa je to vodilo do visoke finančne odvisnosti
mladih od svojih staršev. Slednji so namreč postali finančni skrbniki mladih, opaziti pa je bilo,
da se povečuje tudi občutek negotovosti, ki ga je pri mladih mogoče povezati s časovnim
zamikom pri ustvarjanju in oblikovanju lastne družine ter posledično tudi z odselitvijo od doma
(Bakovnik in drugi, 2013, str. 7).
Pri obravnavi mladih bi rad opozoril na kar nekaj protislovji v samih definicijah teh. Na prehodu
iz mladosti v odraslost je kar nekaj ovir, ki ta prehod preprečujejo. To so družbene, ekonomske,
politične in kulturne ovire. Po analizi ekonomske definicije mladih lahko ugotovimo, da so
mladi samostojni že pri 15. letu starosti. Lahko si poiščejo službo in živijo samostojno
neodvisno življenje. Po politični definiciji mladih ugotovimo, da so pri 18. letu starosti mladi
neodvisni ter imajo pravico do politične udeležbe in svobodnega izražanja. Prav tako ni opaziti
kulturnih ovir, ki bi zaustavljale prehod mladih v dobo odraslosti. Splošno uveljavljena
definicija mladih pravi, da so to vsi, ki so mlajši od 29. leta starosti. Ravno zaradi tako sprejete
družbene definicije se prehod iz mladosti v dobo odraslosti povečuje. Splošno uveljavljeno
dejstvo je, da se starostna doba prehoda mladih v dobo odraslosti povečuje, kar pomeni, da se
mladi vedno bolj pozno ekonomsko, politično in kulturno osamosvajajo. Razlogi za to so zelo
kompleksni.
V obdobju iskanja in čakanja na prvo zaposlitev se številni mladi, ki so uspešno zaključili
srednjo in višjo šolo, zaposlijo v centralnem zaposlitvenem področju. Ostali se lahko preskušajo
le v pomožnih zaposlitvenih prostorih, v t. i. manj varnih strukturah zaposlovanja in v perifernih
segmentih slovenskega trga dela. Veliko mladih poleg tega išče tudi zaposlitve v sivih conah
(Kramberger in Pavlin, 2007, str. 100). Zelo dober primer sive cone so študenti in dijaki, ki so
samo vpisani v študijski program z namenom, da pridobijo status za opravljanje študentskega
dela. Takšno zaposlitev pa Kramberger (2007) opisuje kot uradno čakalnico iskalcev prve
zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje. Prav tako na to področje uvrščamo še razna
pomožna, pripravniška in sezonska dela, v sklopu katerih mladi nadomeščajo začasno odsotne.
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Tisti mladi, ki ne morejo in ne želijo vstopiti v pomožne delovne prostore, pa se umaknejo v
neaktivnost – moški največkrat na črni trg in pomoč v domu, ženske pa v gospodinjska
področja (Kramberger in Pavlin, 2007, str. 100).
Znanje mladih, ki so ga pridobili skozi procese izobraževanja v Sloveniji, na slovenskih trgih
dela trenutno ni zares izkoriščeno. Razlogi za takšno stanje so strukturni, ekonomski in politični
ukrepi, sprejeti v času slovenske tranzicije. Trg dela v Sloveniji sprejme v najboljšem primeru
med 5.000 do 8.000 mladih diplomantov. Preostali, ki se jih vsako leto nabere skoraj 20.000,
pa si svojo pot do prve zaposlitve in do prvega zaslužka utirajo in oblikujejo, kot sami vedo in
znajo. Opaziti je, da se v današnjih dneh povečujejo delovna mesta samo v gradbeništvu in
poslovnih storitvah (Kramberger in Pavlin, 2007, str. 100–102).
Ob tem se mi porajajo razna vprašanja. Kam bomo z vsem mladim izobraženim prebivalstvom,
ga bomo lahko zaposlili, ali pa je zanje bolje, da poiščejo zaposlitev v tujini? Občine in lokalna
okolja pridobivajo velik pomen pri privabljanju tujih podjetji, ki bodo igrala veliko vlogo pri
novem zaposlovanju lokalnega izobraženega mladega prebivalstva.
Po podatkih, predstavljenih v Mladini, se je brezposelnost med mladimi v Sloveniji v zadnjih
letih znižala. Brezposelnost znaša približno 15 % aktivne mlade delovne sile, ki je usposobljena
za delo. Opaziti je mogoče, da se je trend negotove oblike zaposlitve kot prakse zaposlovanja
mladih za določen čas še povečal in utrdil. Na ta račun se je dodatno zmanjšala zaposlitev za
nedoločen čas. Predstavljeni trendi zadnjih nekaj let pa tako kot trendi izpred skoraj 20. let še
dodatno povečujejo finančno odvisnost mladih od staršev. Kot posledice lahko opazimo
negotovost, pozen vstop v dobo odraslosti in osamosvojitve. Obstaja kar nekaj dejavnikov, ki
vplivajo na avtonomijo mladih, in sicer: zaposlitev, izobraževalni proces, stanovanjske
razmere, informiranost mladih ter v veliki meri tudi njihova participacija v različnih institucijah
in interesnih skupinah. Opaziti je mogoče, da znatno velik delež mladih ni deležen pogojev, ki
bi jim omogočili trdno, uspešno in predvsem odločno pot proti odraslosti (Bakovnik in drugi,
2013).
Mladim je treba zagotoviti in vzpostaviti okolje, ki bo njim prijazno in jih bo uspelo motivirati
za bodoče uspehe. Treba jim je zagotoviti okolje, v katerem bodo imeli boljši položaj v družbi,
večjo družbeno odgovornost in družbeno vpetost. Če bo takšno okolje vzpostavljeno, bo to
vodilo in zagotavljajo trajnostni razvoj v družbi oziroma v lokalni skupnosti. Če pobližje
analiziramo položaj mladih, ugotovimo, da so mladi tretjega tisočletja dandanes zelo vpeti v
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globalizirane družbene spremembe in okoliščine. Šola je zelo pomemben socialni sistem in
svetovna institucija, primorana zagotavljati in skrbeti za celovito kakovost izobraževanja
mladih. Izobraževalni sistem oziroma šola mora poskrbeti za kakovostno uresničitev
zastavljenih izobraževalnih in edukativnih ciljev oziroma stebrov. Ti stebri so naslednji:
izobražujemo se zato, da bi vedeli, znali kakovostno delati, kakovostno sobivati in kakovostno
živeti. Vsi stebri se med seboj prepletajo (Židan, 2009, str. 19).
Zelo velike posledice za mlade je imela tudi minula gospodarska kriza. V raziskavi, ki jo je
izvajal Evropski parlament v letu 2016, je bilo moč opaziti, da je skoraj 70 % mladih v Sloveniji
mnenja, da so zaradi gospodarske krize izključeni iz družbenega in gospodarskega razvoja
oziroma življenja. V primerjavi z ostalim evropskim povprečjem se slovenska mladina počuti
za 10 % bolj izključene kot njihovi evropski vrstniki. Nestabilen položaj mladih je treba
obravnavati v celostnem kontekstu, zelo pomembno vlogo pri tem pa igrajo tudi lokalne
skupnosti, ki so mladim najbližje v obdobju odraščanja. V slovenski družbi je mogoče opaziti
dobre in slabe primere praks vključevanja mladih v družbo. Obstajajo redki primeri dobrih
praks, ko so mladi sodelovali z lokalno skupnostjo in bili v njo vključeni. Praksa je pokazala,
da vseobsegajoče sodelovanje mladih v lokalnem okolju z lokalnimi oblastmi krepi in spodbuja
kakovost življenja v občini. Pozitivno pripomore tudi k trajnostnem razvoju družbe v lokalnem
okolju. Rezultat slabih praks vključevanja mladih v lokalno okolje pripelje do bega možganov.
Mladi začnejo zapuščati lokalno okolje v želji po boljši vključenosti v družbo in vpetosti v
lokalno okolje. Posledično to povzroči izgubo enega izmed najbolj ključnih človeški virov, ki
pripomore in skrbi za uspešnost trajnostnega razvoja lokalne skupnosti (Občina Domžale,
2017).
Izključenost mladih iz družbe in lokalnega okolja je glavni problem v občini Hrastnik in
Sloveniji na splošno. Beg mladih oziroma preseljevanje mladih iz manjših občin oziroma
lokalnih okolij v večje občine oziroma lokalna okolja je pojav, ki je v družbi prisoten že nekaj
časa. Lokalna okolja oziroma občine morajo mladim ponuditi priložnost za karierni, ekonomski
in osebnostni razvoj ter pogoje za ustvarjanje lastne družine. Mladi so, kot je bilo že večkrat
omenjeno, ključni dejavnik trajnostnega razvoja družbe in lokalnega okolja v občini.
Družbene institucije in organizacije morajo mladim ponuditi možnost večjega nadzora na
dogajanjem. To lahko storijo na več načinov: s posvetom, skozi sodelovanje ali pa jim ponudijo
možnost, da se sami udejstvujejo. Mladim morajo ponuditi priložnost, da izrazijo svoje mnenje
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in da njihovo mnenje upoštevajo pri odločitvah. Mladi imajo pravico do informaciji in idej vseh
vrst. Če želimo, da bi bilo družbeno udejstvovanje mladih uspešno in učinkovito, moramo
vzpostaviti možnost, da se mladi vključijo v procese vplivanja, odločanja, oblikovanja,
načrtovanja ter prispevanja k politiki in razvoju lokalnega okolja (Gril in drugi, 2009, str. 7).
5.1

LOKALNA MLADINSKA POLITIKA

Mladinska politika je politika za mlade. Še pred nekaj časa je bilo veliko govora o odsotnosti
mladinskih politik v Sloveniji, sedaj pa tega praktično ne slišimo več. Področje mladinske
politike se je v zadnjih letih zelo razvilo in napredovalo. O mladinskih politikah se je naprej
šepetalo, potem pisalo, danes pa so uzakonjene v Zakonu o javnem interesu v mladinskem
sektorju (Bakovnik in drugi, 2012, str. 20). Definicija pravi, da je mladinska politika usklajen
nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik z namenom spodbujanja in lajšanja integracije
mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti, pa tudi nabor ustreznih
podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela in delovanja mladinskih organizacij, ki
poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki
mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijam (Bakovnik in drugi, 2012, str.
19). Če definicijo analiziramo, ugotovimo, da je mladinska politika sistem dejavnosti države in
lokalnih skupnosti, ki mladim omogočajo oziroma zagotavljajo čim hitrejši in preprost prehod
v dobo odraslosti. Lahko bi dejali, da je namen mladinske politike olajšati in lajšati prehode iz
izobraževalnega procesa na trg dela oziroma iz enega bivalnega okolja v drugega (Bakovnik in
drugi, 2012, str. 19–21). Po pregledu in analizi definicije mladinske politike ugotovimo, da sta
v mladinski politiki odprti dve usmeritvi. Ukrepom, ki se osredotočajo in so usmerjeni
predvsem v integracijo mladih v ekonomsko življenje skupnosti, pravimo horizontalna
mladinska politika. Ukrepi, ki so lastni prostoru mladine ter ponazarjajo podporne mehanizme
za napredek in razvoj mladinskega dela, mladinskih organizacij, formiranja in združevanja
mladih, pa pravimo vertikalna mladinska politika (Bakovnik in drugi, 2012, str. 21).
Čeprav država na področju mladinske politike že izvaja in je izvedla vrsto ukrepov, pa sta
izvajanje in implementacija vseh ukrepov mladinske politike na ravni lokalnih skupnosti in
samouprav ključnega pomena za doseganje in uresničevanje ciljev mladinske politike. Ključno
načelo mladinske politike je tudi subsidiarnost, ki državi nalaga skrb za izvedbo ukrepov, ki jih
je nemogoče in neizvedljivo izvajati na lokalni ravni oziroma na ravni občin. Nujno potrebno
je, da so državni ukrepi in komplementarnost lokalnih okolji usklajen sistem skupnih ukrepov,
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ki se povezujejo in dopolnjujejo. Leta 2003 je Kongres lokalnih in regionalnih skupnosti Evrope
na področju lokalne mladinske politike sprejel temeljni evropski dokument, ki je osnova in
usmeritev na različnih področjih delovanja mladinske politike. Vse vsebine in področja, ki jih
mladinska politika prevzema pod svoje okrilje, so zelo jasen rezultat in posledica njenih ciljev.
Glavni in zagotovo najbolj splošno prepoznan cilj v dokumentu je načrtno vlaganje v mlade na
vseh področjih in segmentih (Bakovnik in drugi, 2012, str. 21–22).
Ključnega pomena je naslednje zavedanje: ''Resolucije, ki izpostavljajo odgovornosti in
pristojnosti lokalnih ravni do mladih, mladinske politike in mladinskega dela, poudarjajo, da bi
morale lokalne skupnosti same ugotoviti posebnosti svoje mlade populacije in iz tega izvesti
ustrezne ukrepe'' (Bakovnik in drugi, 2012, str. 23). Če analiziramo situacijo v Sloveniji,
ugotovimo, da je to uspelo že kar nekaj občinam, npr. Ljubljani, Mariboru, Velenju in
Ajdovščini. Te občine predstavljajo zgled ostalim občinam, ki morajo za prihodnost lokalne
skupnosti in trajnostnega razvoja v občini ugotoviti, kakšne so potrebe mladih. V vsaki občini
posebej so se razvili posebni sistemi ukrepov, ki prepoznavajo potrebe mladih, zato lahko z
gotovostjo trdimo, da enotnega koncepta za izvedbo ukrepov ni.
5.2

MLADINSKO ORGANIZIRANJE

Treba je preučiti delovanja in določila različnih organizaciji v mladinskem sektorju, če želimo
vplivati in izvajati ukrepe, ki bodo vodili do uspešnega mladinskega organiziranja in
povezovanja v lokalnem okolju. Če želimo v lokalnem okolju in občini imeti aktivno,
izobraženo in usposobljeno mlado prebivalstvo, moramo najprej raziskati njihov nastanek v
samem jedru organiziranja. Z namenom boljšega poznavanja zakonodajne ureditve
mladinskega sektorja in akterjev na področju oblikovanja mladinske strategije sem v Prilogi A
pripravil daljšo zakonodajno pojasnitev in predstavitev področja mladinskega sektorja in
njegovih akterjev. Podrobneje sem jih analiziral z namenom, da njihovo interpretacijo
implementiram v nadaljnja poglavja.
Na področju mladinskega sektorja obstaja več vrst organizacij in več načinov oziroma tipov
organiziranja. Organizacije razdelimo na mladinske organizacije in organizacije, ki so
namenjene mladim (Programski dokument Mladinsko organiziranje, 2010). Mladinski svet
Slovenije je definiral mladinsko organizacijo kot avtonomno demokratično prostovoljno
združenje mladih. S svojim delovanjem mladim omogoča pridobitev načrtnih in nenačrtnih
učnih izkušenj, prav tako pa pripomore k oblikovanju in izražanju mladinskih stališč. Izvaja
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aktivnosti, ki so v skladu z njihovo interesno kulturo, politično usmeritvijo in njihovim
nazorom. Upravljanje mladinske organizacije temelji predvsem na aktivnem udejstvovanju
vseh njenih članov, vendar pa je pogoj za uspešno delovanje zagotovitev enakih možnosti
sodelovanja pri upravljanju organizacije. Organizacijsko so organizacije oblikovane kot
društva, zveze društev ali avtonomne mladinske organizacije. Organizacija mora imeti najmanj
90 % članov, ki so mlajših od 29 let, najmanj 70 % članov vodstva pa starosti od 15 do 29 let.
Glede na delovanje ločimo mladinske organizacije, ki delujejo na nacionalnem nivoju – njihova
glavna značilnost je, da imajo svoje enote v večini statističnih regiji v Sloveniji – in lokalne
organizacije, ki večinoma delujejo na lokalnem nivoju in na nivoju lokalne skupnosti
(Programski dokument Mladinsko organiziranje, 2010).
V občini Hrastnik sta dve mladinski organizaciji, ki sta zelo prisotni in aktivni v lokalnem
okolju. Prva je Študentska organizacija Hrastnik, katere predsednik sem bil nekaj let tudi sam.
Študentska organizacija v Hrastniku ima v lokalni skupnosti zelo dober ugled, predvsem pa je
znana po svoji aktivni vključenosti v lokalno politiko. Več o njenem pomenu, nastanku in
vplivu na nastajanje Strategije za mlade v občini Hrastnik bom predstavil v nadaljnjih poglavjih.
Druga organizacija, ki je trenutno še v nastajanju in bo svoj status v družbi pričela uveljavljati
z oktobrom, je Mladinski svet občine Hrastnik oziroma Svet za mlade, ki ga bom prav tako
podrobneje predstavil v prihajajočih poglavjih.
V Sloveniji so se v primerjavi z drugimi evropskimi državi dodobra razvile organizacije za
mlade, ki se v načinu financiranja, starostnih omejitvah, programski osredotočenosti na mladino
in (ne)prostovoljnosti članstva razlikujejo od mladinskih organizaciji. Mladinski center je
najbolj značilen tip mladim namenjenih organizacij na področju mladinskega dela. Po definiciji
MSS je mladinski center redno organizirano funkcionalno središče v občini, katerega temeljna
dejavnosti je upravljanje z infrastrukturo, namenjeno mladim do 29. leta starosti. Nudi tudi
prostorske pogoje, material in opremo za izvajanje mladinskega dela. V svoji organizaciji ima
usposobljene kadre za podporo in izvajanje mladinskega dela (Programski dokument
Mladinsko organiziranje, 2010).
5.2.1 Pomen mladinskega organiziranja
V obdobju mladosti naj bi mladi pridobili kompetence za avtonomno in individualno življenje,
ki poleg socialne in ekonomske neodvisnosti vključujejo še kompetence za aktivno in
odgovorno državljanstvo. Izkušnje za ekonomsko in socialno neodvisnost mladi pridobijo v
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formalnem in neformalnem izobraževalnem procesu, v družini in drugih socialnih krogih ter
institucijah. Mladinske organizacije mladim zagotavljajo pridobitev kompetence za aktivno in
odgovorno državljansko participacijo. Mladinske organizacije so unikaten in edinstven prostor
demokratičnih procesov. Svoje člane spodbujajo k aktivnemu vključevanju v demokratične
postopke, kar dosežejo s popolno informiranostjo svojih članov, izobraževanjem in aktivno
participacijo v postopkih odločanja (Programski dokument Mladinsko organiziranje, 2010).
V javnem in lokalnem interesu je, da so mladi organizirani in se povezujejo v organizacije. To
lahko podkrepimo s tezo, da skozi organiziranje mlade izobražujemo in pripravljamo na vlogo
aktivnega in odgovornega državljana, kar predstavlja temelj demokratične družbe, ki je
zasnovana na odgovornih državljanih. Demokratična struktura mladinskih organizacij omogoča
in spodbuja sodelovanje vseh članov na različnih ravneh. Dokazano je tudi, da mladinske
organizacije izboljšujejo kakovost življenja v lokalnem okolju. Vse kompetence, znanja,
vrednote in družbene odgovornosti, pridobljene v mladinski organizaciji, pozitivno vplivajo na
uspešnost posameznikovega razvoja na vseh življenjskih področjih.
Mladinsko organiziranje in mladinske organizacije prav tako pozitivno vplivajo na mednarodno
udejstvovanje mladih. Nacionalne in lokalne mladinske organizacije so v večini primerov
vključene v mednarodne krovne organizacije oziroma imajo skupno projektno sodelovanje z
drugimi mednarodnimi organizacijami. V mednarodnih mladinskih organizacijah je prav tako
mogoče opaziti element učenja aktivnega državljanstva, ki predstavlja temelj mladinskega
organiziranja. Na mednarodni ravni so procesi oblikovanja skupnih politik, izmenjava mnenj
med deležniki in odločevalci ter javne razprave zelo dobro razviti. Skozi sodelovanje lokalnih
organizaciji z mednarodnimi mladi pridobivajo pomembne kompetence s področja
medkulturnega učenja in razumevanja raznolikosti. Začnejo se zavedati kritičnega pomena
sodelovanja med državami ter sodelovanja lokalne skupnosti in države (Programski dokument
Mladinsko organiziranje, 2010).
Mladinsko organiziranje v lokalni skupnosti pozitivno vpliva na razvoj mladih v občini. Potreba
po sodelovanju in vključenosti mladih v mladinske organizacije je zelo velika, če želi lokalno
okolje oziroma občina imeti napredno, izobraženo in aktivno mlado prebivalstvo. Ključnega
pomena je, da se mladi vključujejo v organizacije, saj je to edina pot, po kateri lahko mlade
informiramo in jim predstavimo delovanje lokalnega okolja, v katerem živijo. Pri oblikovanju
strategije za mlade v občini je ključnega pomena, da so ti vanjo vključeni in vpeti. Samo
25

mladinske organizacije v občini lahko povežejo mlado prebivalstvo z namenom oblikovanja
uspešne trajnostne strategije za mlade v občini.
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6

MLADI V OBČINI HRASTNIK IN KLJUČNI ODLOČEVALCI PRI

OBLIKOVANJU STRATEGIJE

6.1

OBČINA HRASTNIK

Najprej je ključno poudariti, da občina Hrastnik mlade obravnava kot enega od največjih
razvojnih potencialov v občini. Pri oblikovanju, pripravi in analizi strategije za mlade v občini
Hrastnik je obvezno poznavanje same občine, njenih karakteristik in statičnih podatkov. Vsi
navedeni podatki so ključni za razumevanje in delovanje občine ter pripravo njenih strategij
oziroma vizij za prihodnost. Občina Hrastnik je eden od ključnih akterjev pri oblikovanju
strategije, saj bo strategijo sprejela in jo posledično tudi izvajala.
V občini Hrastnik je na dan 1. 1. 2016 v 4.317 gospodinjstvih živelo 9.316 prebivalcev. Samo
10 % prebivalstva nad starostjo 15 let ima visoko izobrazbo (Jerič, 2014). To je pokazatelj, da
je prebivalstvo v občini precej neizobraženo oziroma da zaradi različnih razlogov ni imelo
možnosti, priložnosti izobraziti se. Stopnja brezposelnosti v občini je 15,6 % – za primerjavo
naj navedem, da je povprečna brezposelnost v Sloveniji 11,2 %. Delovno aktivnega
prebivalstva je 3.300, skupno pa je v občini na voljo le 2.288 delovnih mest (SURS, 2016).
Razlika med ponujenimi delovnimi mesti v občini in aktivnim delovnim prebivalstvom je
1.002. Ta podatek je zelo pretresljiv in kot tak pokazatelj, da v občini ni dovolj zaposlitev za
celotno delovno prebivalstvo. Ravno to je glavni razlog, zakaj se mladi in ostalo prebivalstvo
odločajo za preselitev. Potreba po delovnih mestih v občini je zelo velika in nujna. Po drugi
strani pa je občina med letoma 2012 in 2017 pridobila 19,2 milijona EUR sredstev Evropske
unije, kar je zelo spodbuden podatek in nakazuje na uspešno delo občine pri pridobivanju
zunanjih sredstev za razvoj občine in njene lokalne skupnosti (Jerič, 2014).
Hrastnik še vedno močno karakterizira industrijski in rudarski zgodovinski razvojni značaj.
Skozi zgodovino je imela vzpostavitev rudarske kolonije največji vpliv na razvoj občine in
njenega prebivalstva. Med mladimi je še vedno opaziti prevladovanje industrijske značajne
karakteristike. To lahko povežemo tudi z zgodovinskem preseljevanjem prebivalstva iz bivših
jugoslovanskih držav v Slovenijo. Takšno prebivalstvo se je preselilo zgolj z namenom, da si v
Sloveniji, torej Hrastniku, zagotovi delo, prisluži pokojnino in se potem preseli nazaj v izvorno
državo. Pojav je v občini Hrastnik precej običajen in splošno prepoznan. Opaziti je mogoče tudi
dejstvo, da se veliko mladih po končani osnovni, v večini primerov pa po končani srednji šoli,
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odloča za takojšno zaposlitev v industrijski panogi. V Zasavju in Hrastniku je še vedno moč
opaziti, da večina na novo ponujenih delovnih mest izhaja iz industrijske panoge. Ostala
delovna mesta za mlade so predvsem zaposlitve za določen delovni čas. Mladi v Hrastniku
nimajo svetle prihodnosti, v primeru da bi se želeli zaposliti v tehnološko naprednih, storitvenih
in ostalih bolje plačanih panogah. Na drugi strani opazimo, da se večina izobraženega mladega
prebivalstva odloča za preselitev v večja mesta oziroma na območja z večjim gospodarskim in
tehnoloških napredkom oziroma razvojem. Takšna območja so zelo privlačna za mlade, saj jim
nudijo okolje za ustvarjanje družine ter ob enem tudi dobro plačana in napredna delovna mesta
(Jerič, 2014).
Občina je v zadnjih letih sprejela veliko ukrepov, da bi mlade zadržala, jim ponudila boljše
zaposlitve in boljše pogoje za ustvarjanje življenja. S strani vlade so bili pripravljeni dodatni
finančni razpisi za oživitev gospodarske regije. Treba pa je poudariti, da se Hrastnik klasificira
kot kritična občina oziroma regija, saj se še vedno spopada z najvišjo brezposelnostjo – tudi
med mladimi – napram slovenskemu povprečju brezposelnosti.
Zelo pomembno je, da ima občina značilnosti lokalnega samoupravljanja, kar je ključno za
večjo vključitev prebivalstva v lokalno okolje in posledično tudi vključitev mladih v lokalno
okolje. Z namenom boljšega razumevanja bom na kratko predstavil koncept lokalnega javnega
upravljanja občin. Avtorji na tem področju označujejo prehode vladanja iz lokalnega
upravljanja v lokalno javno upravljanje občine. To je zgodovinski prehod od tradicionalne ideje,
''vsak ima svoje'', do sodobnejše definicije, ''skupaj lahko storimo vse''. Koncept javnega
upravljanja se v svojem bistvu nanaša na načine, kako delujejo občine, kako vplivajo na lokalno
okolje, kako se sprejemajo odločitve, pobude in strategije v lokalnih okoljih, občinah (Haček,
Brezovšek in Bačlija, 2008). Napredne in moderne občine, ki so odprte in imajo uveljavljen
koncept javnega lokalnega upravljanja v lokalnem okolju, dosegajo večjo uspešnost pri
aktivaciji lokalnega prebivalstva za aktivno sodelovanje in particijo v občinski mladinski
politiki in v lokalnem okolju nasploh.
Moderna javna uprava postaja zelo pomemben pojav današnje sodobne družbe. Naraščala in
razvijala se je 10-krat hitreje, kot je naraščalo prebivalstvo, zato je ključnega pomena, da se
javna občinska uprava razvija sistematično in enakomerno. Na podlagi dosedanjih izkušenj je
mogoče ugotoviti, da je razvoj upravnega sistema predpogoj splošne družbeno-gospodarske
rasti (Bezgovšek in Haček, 2003, str. 71).
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Primer dobre prakse pri javnem lokalnem samoupravljanju je sprejetje Razvojnega programa v
občini Hrastnik. V tem postopku je vidno, kako se pri pomembnih strateških odločitvah občina
poveže z lokalno skupnostjo z namenom postavitve boljšega razvojnega programa. Občinski
svet Občine Hrastnik je na redni seji v maju leta 2014, sprejel Razvojni program občine
Hrastnik do leta 2020. Pri pisanju programa in v procesu priprave so podrobno analizirali
preteklo stanje in pretekle izkušnje, pripravili so delovne sestanke z občani, društvi, podjetji in
zavodi z namenom, da ugotovijo kakšne so njihove potrebe in kako lahko lokalno skupnost
nadgradijo in jo izboljšajo. Pri pripravi programa so upoštevali tudi izhodišča novega
regionalnega razvojnega programa Zasavja in finančno usmeritev Evropske unije za delovno
obdobje 2014–2020. Dodatno so analizirali posebne vladne ukrepe za območje občine Hrastnik,
Radeče in Trbovlje ter vplive zunanjih dejavnikov (Jerič, 2014).
Kakor že omenjeno je razvoj občine Hrastnik v veliki meri zaznamovala rudniško industrijska
preteklost. Vendar pa se doba industrijske prevlade v občini Hrastnik počasi in vztrajno
končuje. Lokalno okolje ima velik potencial za razvoj, nove smernice razvojnega programa pa
bodo omogočale pozitivne spremembe v prihodnosti. Ključne priložnosti v razvojnem
programu občine Hrastnik so naslednje: spodbujanje podjetništva in samoiniciativnosti, raba
različnih objektov in površin rudnika za nove gospodarske dejavnosti in rekreacijo, izkoristiti
načrtovane državne naložbe za razvojne interese občine, izkoristiti etnološko dediščino za
razvoj turizma v občini, vzbuditi interese mladih za razvoj kraja. Razvojna smer občine
Hrastnik je z sprejetim razvojnim programom postala vidnejša in opaznejša. Osredotočena je
na gospodarski in tehnološki razvoj v regiji. Razvojno stanje v občini zahteva radikalnejšo
spremembo, zato so razvojno pot v občini poimenovali ''Preobrazba''. Razvojni program
spodbuja celotno lokalno populacijo v večjo samoiniciativnost, v uresničevanje poslovnih idej
in aktivno udeležbo v razvoju lokalne skupnosti. Sorazmerno se bo ob tem gradilo pozitivno
podjetniško okolje in skrbelo za splošen dvig kakovosti življenja v lokalni skupnosti. Pri analizi
programa sem ugotovil, da ima veliko vlogo tudi priprava Strategije za mlade v občini Hrastnik.
Strategija bo ob končanju glavni razvojni dokument in orodje mladih za doseganje boljšega in
bolj privlačnega življenja za mlade v občini (Jerič, 2014).
Občina mora predvsem pri pripravi dokumentov in strategije upoštevati vidik preobrazbe
podobe občine in njenih dejavnosti. Občina mora postati privlačna za investitorje in za turiste,
predvsem pa mora privabiti novo prebivalstvo, ki se bo priselilo in ostalo v občini. Poleg
navedenih ukrepov je občina v zadnjih letih sprejela še dodatno število ukrepov, da bi mlade
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zadržala, jim ponudila boljše zaposlitve in boljše pogoje za ustvarjanje življenja. S strani vlade
so bili pripravljeni dodatni finančni razpisi za oživitev gospodarske regije. Treba pa je poudariti,
da je Hrastnik klasificiran oziroma označen kot kritična občina oziroma regija zaradi najvišje
brezposelnosti na splošno, tudi med mladimi, napram slovenskemu povprečju brezposelnosti.
Ključnega pomena za pripravo in izvedbo trajnostnih oziroma razvojnih infrastrukturnih,
izobraževalnih in mladinskih strategij v občini je dialog med lokalno skupnostjo (občinsko
upravo in odločevalci) in mladimi (mladinske organizacije in neorganizirane skupine mladih)
(Lebič, 2011).
V pripravo strategije morajo biti na ravni občine vključeni župan, direktor občinske uprave,
vodja oddelka za mlade in posamezni svetovalci, ki so strokovnjaki na specifičnih področjih
(Lebič, 2011). Njihovo znanje in izkušnje bodo ključne za pripravo in implementacijo
strategije. Brez občinske podpore mladinska strategija ne more dosegati svojih potencialov, kar
pa je še dodaten razlog za njihovo vključenost v zadnjo stopnjo – fazo sprejemanja strategije.
6.2

MLADI V OBČINI HRASTNIK

Pri postavitvi in oblikovanju strategije je ključnega pomena analiza statistike na področju
mladine v občini Hrastnik. Z analizo statičnih podatkov bomo dobili realne podatke, ki jih bomo
uporabili pri postavitvi in oblikovanju strategije za mlade. V Občini Hrastnik je po podatkih na
dan 1. 1. 2016 prebivalo 1.138 mladih, starih med 15 in 29 let, od tega največ mladih med 19.
in 26. letom, tj. kar 600 mladih. V prilogi C je predstavljena analiza statistike na področju
mladine in prebivalstva v občini Hrastnik. V statistiki so predstavljeni tudi podatki o
brezposelnosti med mladimi v omenjeni občini in razlogi za takšno oziroma spreminjajočo se
statistiko podatkov. Statistična analiza in interpretacija podatkov iz priloge sta osnovi za
nadaljnje ugotovitve, predstavljene v sledečih poglavjih.
Začetki organiziranosti mladih v občini Hrastnik segajo v leto 1999. Takrat je bila ustanovljena
Študentska organizacija Hrastnik. Njen vpliv, naloge in namen bom podrobneje predstavil v
naslednjem poglavju, kjer se bom osredotočil na vlogo študentske organizacije pri oblikovanju
mladinske strategije v Hrastniku. Ustanovitev študentske organizacije je predstavljala samo
začetek mladinskega organiziranja v Hrastniku. Po ustanovitvi so mladi dobili prostor za
druženje, povezovanje in razvoj idej. Takrat so se v občini pojavili tudi redki aktivni
posamezniki, ki so s svojimi pogledi želeli vplivati in so vplivali na oblikovanje dejavnosti na
področju mladih v občini. Po opravljeni analizi dokumentov in publikacij dogajanja v Hrastniku
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od leta 1999 do leta 2017 sem ugotovil, da je dogajanje v občini Hrastnik po letu 1999 postalo
bolj živahno. Mladi so ob posebnih priložnostih začeli pripravljati prireditve, dogodke,
delavnice, okrogle mize, javne diskusije in dejavnosti, ki so bile same po sebi večinoma
namenjene prav mladim.
Ker je v občini Hrastnik samo osnovna šola, je pomembno, da ustvarimo center oziroma
zbirališče nadaljnjega izobraževanja v občini. Občina Hrastnik je vedno podpirala razvoj
mladinske lokalne skupnosti, zavedajo se namreč pomena mladih ter njihovih vplivov na
trajnostni razvoj občine in njene lokalne skupnosti. Ustanovitev Mladinskega centra Hrastnik
je postala eden od prioritetnih razvojnih projektov občine. Projekt je bil umeščen tudi v program
Regionalnega razvojnega programa zasavske regije med leti 2007 in 2013. Izvaja se v okviru
Ukrepa 1: Ukrepi za celostni razvoj mladih in njihovega vključevanja v družbo z namenom
preprečevanja odliva mladih iz regije (Jerič, 2014).
V oblikovanje strategije za mlade morajo biti na ravni mladinskih organizaciji vključeni vsi
predsedniki mladinskih organizacij, bodoči predstavniki mladinskega sveta lokalne skupnosti,
direktor mladinskega centra, drugi strokovni sodelavci in delavci mladinskega centra ter ostali
predstavniki organizaciji za mlade (Lebič, 2011).
Na področju mladih v občini so za pripravo, izvedbo in implementacijo strategije prav tako
pomembni še naslednji ključni akterji – zainteresirane skupine mladih in aktivni mladi
posamezniki, mladi raziskovalci in strokovnjaki z različnih mladinskih področij. Ob tem pa ne
smemo pozabiti na sodelovanje z drugimi organizacijami, ki so prav tako povezane z mladimi,
kot so osnovna šola in njena ravnateljica, strokovni delavci centra za socialno delo, ravnateljica
glasbene šole in ostali relevantni akterji, ki sodelujejo pri pripravi strategije (Lebič, 2011).
6.2.1 Mladinski center Hrastnik
Osnovni nameni ustanovitve Mladinskega centra Hrastnik (v nadaljevanju MCH) so trije. MCH
nudi pogoje za socialno in kulturno aktivnost mladih, s kulturnimi projekti in iniciativami
prispeva k socialnemu in kulturnemu razvoju občine, z organizacijsko, strokovno in prostorsko
pomočjo oblikuje živo kulturno središče (Občina Hrastnik, 2010).
Občina Hrastnik je z ustanovitvijo MCH želela razviti organizirano mladinsko središče, v
katerem bodo mladi našli interes za aktivno sodelovanje v skupni lokalni družbeni prihodnosti.
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MCH je bil ustanovljen z namenom, da mladim zagotovi in nudi vzpodbudo, osnovne pogoje
za razvoj, zglede, znanje, izkušnje in spretnosti.
Po opravljenih analizah lahko ugotovimo, da so apatija, nemotiviranost, socialna izolacija,
občutek nemoči, nasilje, zasvojenost, alkoholizem, negativni vedenjski vzorci in prepričevanje
v neperspektivnost okolja med mladimi v občini Hrastnik vse bolj prisotni. Če občina in lokalno
okolje glede navedenih problematik ostaneta pasivna, se bodo te stiske še poglabljale in širile.
MCH v lokalnem okolju igra pomembno vlogo aktivne družbene organizacije, ki je bila
ustanovljena zaradi naštetih izzivov, hkrati pa je dolgoročno in strokovno usposobljena,
motivirana in podprta s strani lokalne skupnosti (Občina Hrastnik, 2010).
Če opravimo kratko analizo namena, vzpostavitve in nalog MCH, hitro ugotovimo, da ta igra
zelo pomembno vlogo pri postavitvi in oblikovanju Strategije za mlade v občini Hrastnik. Je
povezovalec med lokalno skupnostjo in mladimi v občini, ki so organizirani in združeni v
študentsko organizacijo mladih. Mladinski center je večkrat pozival in aktivno spodbujal mlade
k vključevanju v pripravo strategije. Bil je tudi prvi idejni ustvarjalec osnutka strategije, prav
tako pa je na svojih portalih, družabnih medijih in spletnih straneh mlade obveščal o pripravi in
sodelovanju pri oblikovanju strategije. Njegovi glavni vlogi pri pripravi osnutka strategije sta
oziroma bosta povezovanje in koordiniranje mladih. Trenutno je osnutek strategije že skoraj
končan, pri njegovi pripravi pa je sodelovalo zanemarljivo malo število občanov, mlajših od 29
let. Pri pisanju osnutka strategije sem od mladih v občini sodeloval samo jaz, drugi pa
potenciala in priložnosti za vključitev v pripravo osnutka niso prepoznali. Bodo pa zagotovo
vključeni v Mladinski svet, ki se bo oblikoval v naslednjih mesecih. Njegove naloge in namen
ustanovitve bom predstavil v enem od naslednjih poglavji. MCH je od leta 2017 tudi uradni
partner v projektu Večgeneracijskega centra Zasavje. Uslužbenka na projektu pa kot strokovna
oseba sodeluje pri pripravi in oblikovanju osnutka strategije.
Mladinski center ima v Hrastniku predvsem med mladimi zelo velik pomen, in sicer opravlja
vlogo povezovalca mladih in lokalne skupnosti v občini Hrastnik. Njegov pomen je
neprecenljiv, njegova osredotočenost na aktivacijo in spodbujanje mladih v Hrastniku k
aktivnemu sodelovanju in participaciji v lokalnem okolju prav tako, predvsem pa se je uveljavil
kot primer dobre prakse vključevanja mladih v lokalno okolje.
Opaziti je mogoče, da v izobraževalne procese informacijske družbe zelo hitro prodirajo nove
družbene kurikularne vsebine. Pojavljajo se novi demokratični odnosi, nove izobraževalne
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smeti, nove učne kulture in novi izobraževalni dogodki. Vsem tem spremembam pa mora kot
center neformalnega izobraževanja v občini Hrastnik slediti MCH. Njegove delavce je treba
opremiti z novimi znanji tretjega tisočletja, predvsem pa mora MCH organizirati več različnih
izobraževalnih dogodkov (Židan, 2009, str. 35).
6.2.2 Klub Študentska organizacija Hrastnik
Klub študentska organizacija Hrastnik (v nadaljevanju Klub ŠOHT) je po svoji definiciji
društvo mladih, ki je na mesečni ravni financirano s strani Študentske organizacije Slovenije.
To pomeni, da je Klub ŠOHT mesečno financiran iz javnega denarja. Sredstva, ki jih prejme,
mora po zakonih Zveze ŠKIS porabiti za delovanje kluba ter organizacijo delavnic, dogodkov
in ostalih prireditev za mlade. Svoje člane lahko za opravljeno delo v organizaciji nagradi s
plačilom študentskega dela. Pripravljati mora redna letna finančna in vsebinska poročila o
svojem delovanju, glavni razlog za to pa so zakonska določila Študentske organizacije
Slovenije, s katerimi želijo doseči večjo transparentnost pri razpolagi sredstev.
Kot sem že pojasnil, je bila organizacija ustanovljena leta 1999. Njeni glavni cilji so: izboljšanje
socialnega položaja članov Kluba ŠOHT, spodbujanje športnega in kulturnega udejstvovanja
članov kluba ŠOHT, skrb za izobraževanje članov, zagotavljanje pogojev za kakovostno
preživljanje prostega časa članov, skrb za informiranje in obveščanje članov (Statut Kluba
Študentske organizacije Hrastnik, 2012). V klub ŠOHT je aktivno vključenih 65 članov
študentov in 43 članov dijakov. Podatke sem 9. 6. 2018 preveril na Klubu ŠOHT.
V zadnjih nekaj letih je klub ŠOHT središče za povezovanje in druženje mladih, ki imajo željo
po aktivnem sodelovanju in ustvarjanju glasbenih festivalov oziroma prireditev. Mladi želijo in
tudi aktivno vplivajo na razvoj zabavnega programa v občini. Prav tako pa so aktivni na
športnih, kulturnih in ostalih področjih. Klub ŠOHT je prostor za druženje in povezovanje
različnih generacij mladih, prav tako pa pozitivno vpliva na posameznika in njegovo aktivno
participacijo v lokalnem okolju.
Pri oblikovanju in pripravi strategije se mora Klub ŠOHT zavedati svojih potencialnih
zmožnosti in postati aktiven akter oblikovanja strategije. Mladi dobro vedo, kaj bodo
potrebovali v prihodnosti, saj so najbolj izpostavljeni aktualnim problemom in so ena od najbolj
aktivnih skupin prebivalstva v občini. Zato je ključnega pomena, da se mladi aktivirajo,
povežejo in pripravijo svoje predloge pri postavitvi strategije za mlade v občini. Svoje izkušnje,
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ki so jih pridobili pri delovanju na različnih lokalnih področjih, morajo usmeriti v aktivno
pripravo strategije, ki je ključen dokument za razvoj in vzpostavitev infrastrukture ter drugih
ukrepov za spodbujanje boljšega življenja mladih v občini. Študenti in dijaki morajo imeti v
Mladinskem svetu občine Hrastnik svoj glas in svojega predstavnika, saj bodo le tako lahko
aktivno vplivali na pripravo ukrepov, ki bodo podani v strategiji. Prav tako bodo lahko na
osnovi svoje vključenosti v Mladinski svet občine Hrastnik nadzirali razvoj strategije in
implementacijo njenih ukrepov.
6.2.3 Mladinski svet občine Hrastnik
Mladinski svet občine Hrastnik oziroma mladinski svet lokalne skupnosti je krovno združenje
organizacij, namenjenih mladim v lokalnem okolju. Njegova glavna naloga bo zastopati
interese mladih in mladinskih organizaciji v lokalnem okolju, njegova ključna vloga pa
zagovarjanje mladih na lokalni ravni, kar izhaja iz nalog, ki so navedene v Zakonu o mladinskih
svetih. V zakonu je jasno opredeljeno, da mladinski svet omogoča sodelovanje mladih pri
sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mladih v lokalnem
okolju (Zakon o mladinskih svetih – ZMS, 2000, 5. člen).
Dodatno jim pripisuje pasivno, moralno dolžnost odzivanja na oblikovanje javnih politik v
lokalnem okolju. Lokalni organi morajo pred določanjem predlogov in drugih predpisov, ki
vplivajo na mlade, neposredno obvestiti mladinski lokalni svet (Zakon o mladinskih svetih –
ZMS, 2000, 6. člen). Če poenostavimo – ključni namen mladinskega sveta je zagovarjanje
mladih in spodbujanje njihovega sodelovanja pri oblikovanju politik, ki vplivajo na delo in
življenje mladih v občini. Je osnova za vključevanje mladih v javno življenje v lokalnem okolju
ter glavni nosilec mladinske politike v občini in mladinskega dela na splošno. Kot sem že
omenil, je glavna komunikacijska funkcija sveta, da ustvarja dialog med lokalno skupnostjo in
mladino v lokalnem okolju.
Mladinski svet v občini Hrastnik bo na pobudo Mladinskega centra Hrastnik ustanovljen
oktobra letos. Njegove naloge bodo naslednje: izvajanje in sodelovanje pri implementaciji
mladinskega dela na področjih sektorja mladih v občini Hrastnik, zagotovitev pogojev za razvoj
in delovanje različnih oblik združevanja mladih, informiranost mladih v občini ter uveljavljane
interesov mladih.
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Glavni namen ustanovitve sveta v občini predstavljata sprejetje strategije in njena
implementacija v občini Hrastnik. V lokalnem okolju bo mladinski svet prepoznan kot ključni
akter oblikovanja strategije in bo v nadaljevanju skrbel za implementacijo ukrepov, ki bodo v
strategiji določeni. Nadzoroval bo njen razvoj, opozarjal na napake ter kritično ocenjeval njeno
izvedbo in vplive na mlade. Sestavljen bo iz sedmih članov sveta. Več kot polovica članov mora
biti mlajših od 29. leta starosti, saj je to pogoj za oblikovanje in sestavo mladinskega sveta.
Predlog za sestavo članov je naslednji: predsednik mladinskega sveta, tj. oseba, mlajša od 29
let; predstavnik mladinskih organizacij (Klub ŠOHT), tj. oseba, mlajša od 29 let; predstavnik
organizacij za mlade (MCH), ravnateljica osnovne šole, predstavnik zavoda za zaposlovanje in
še dva predstavnika mladinske organizacije oziroma aktivne skupine mladih v Hrastniku, ki sta
prav tako osebi, mlajši od 29 let.
Mladinski svet je ključni akter pri oblikovanju strategije za mlade v občini. Pri vsebinskih
ukrepih strategije se mora osredotočati na potrebne mladih in njihove želje. Strategija mora biti
privlačna in v svojih ciljih napredna, nujno pa mora biti realno zastavljena in usmerjena v
potrebe mladih ter njihovo aktivno participacijo v lokalnem okolju. Prav tako lahko in morajo
mladi v občini preko mladinskega sveta uveljavljati svoje interese in predloge za izboljšanje
lokalnega področja mladih v občini Hrastnik.
6.2.4 Politične stranke v občini Hrastnik
V občini Hrastnik je prisotnih kar nekaj političnih strank, ki so uveljavljene tudi na nacionalnem
političnem področju. To so SD, SDS, DESUS in SMC ter druge. Treba je opozoriti, da te
stranke v občini Hrastnik nimajo podmladka. Čeprav je za stranke značilno, da na osnovi mladih
uveljavljajo svoje interese, v občini Hrastnik temu ni tako. Po opravljeni metodi sodelovanja z
udeležbo sem ugotovil, da mladi niso aktivni v že uveljavljenih političnih strankah, prav tako
pa ne kandidirajo na nacionalnih volitvah. Njihovo prisotnost je mogoče opaziti na lokalnih
županskih volitvah, saj se mladi velikokrat uvrščajo na liste županskih kandidatov. To so v
večini primerov neodvisne liste in niso povezane z nacionalno uveljavljenimi političnimi
strankami. Razlogov, zakaj mladi niso vključeni v tradicionalne politične stranke, je verjetno
več, z gotovostjo pa lahko to ugotovitev povežem s prej predstavljeno ugotovitvijo, da mladi
nimajo visokega zaupanja v politične stranke, kar je verjetno tudi glavni razlog, zakaj mladi v
občini Hrastnik niso vključeni v politične stranke.

35

7

STRATEGIJA ZA MLADE V OBČINI HRASTNIK

Strategijo na področju mladih lahko na lokalni ravni opredelimo kot instrument podpore
mladinskemu delu, mladinski politiki in podporo lokalni skupnosti mladih na sploh. Vsebina
strategije ne sme biti enovita – v njej bodo predstavljeni dokumenti, ki se v zaključni fazi morajo
realizirati. Strategijo sestavljajo smernice za pripravo in izvedbo programov oziroma kar
programi sami, ob realizaciji pa se pretvorijo v projekte oziroma druge strateške dokumente na
področju mladih v občini. Ti dokumenti so odmevne narave ter ključni za razvoj mladih in
mladinske politike v občini. Prav tako je treba poudariti, da na mladinsko strategijo vplivajo
različni dejavniki, in sicer politični interesi, moč in število mladinskih organizacij ter
organizacij za mlade, nivo motivacije predlagateljev, splošni interes javnosti, število in moč
drugih deležnikov, kot so šole, nevladne organizacije, vključenost medijev in centri za socialno
delo. Pomembno je, da vse naštete dejavnike upoštevamo pri pripravi strategije, drugače se
bomo pri njeni implementaciji soočali z izključenostjo, kar nam bo otežilo tako realizacijo kot
implementacijo te strategije. V praksi bi strategijo, ki temelji na izključevanju, ocenili kot slabo
prakso (Lebič, 2011, str. 34).
Pri oblikovanju strategije je pomembno, da v pripravo vključimo strokovno javnost, še posebej
pri vsebinskem oblikovanju, ki je strokovne narave. Za uspešno izvedbo in implementacijo
strategije ta področja potrebujejo poglede strokovnjakov, posameznikov in lokalne skupnosti.
Vsi odločevalci in akterji, ki so vključeni v pripravo in kasnejšo implementacijo strategije,
imajo jasno določeno vlogo pri njenem oblikovanju in izvedbi. V prilogi B sem pripravil mrežo
akterjev in determinant, pomembnih za oblikovanje mladinske strategije v občini Hrastnik. V
prilogi sem delovanje akterjev in vplive determinant tudi opisal. Analiza in razumevanje
postavljene mreže bosta osnova za nadaljnjo predstavitev teme v diplomski nalogi.
Še bolj pomembno je naslednje zavedanje: če občina ne zagotovi denarnih sredstev za izvedbo
ukrepov in ciljev, ki so določeni v strategiji, to pomeni, da je strategija zgolj teoretično
priporočilo, ki ne bo nikoli uresničeno. Pomembno je zavedanje, da finančna sredstva določajo
uresničljivost strategije. Če lokalna občinska uprava ne zagotovi finančnih sredstev, strategija
postane neuresničljiva in brez pomena.
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7.1

OBLIKOVANJE STRATEGIJE ZA MLADE V OBČINI HRASTNIK

Mladinski center je že septembra 2015 pripravil prvi delovni osnutek za oblikovanje Strategije
za mlade v občini Hrastnik, ki pa se je razvijal vse do junija 2018. Sedaj je začel dobivati končno
podobo ter bo kmalu pripravljen na sprejetje in obravnavo. Kot je bilo že zapisano, bo ob
ustanovitvi Mladinski svet občine Hrastnik osnutek predloga strategije pregledal, ga dodelal in
na koncu tudi sprejel. V oblikovanje osnutka strategije so bili zadnjih nekaj let vpleteni mladi,
mladinski delavci in ostali ključni akterji s področja mladine. Kot že omenjeno, ima glavno
Mladinski center. V njem je zaposlena Petra, ki v sodelovanju s predstavnikom mladih
pripravlja osnutek. Funkcijo predstavnika mladih v občini sem prevzel sam, saj sem že vrsto let
aktivno vključen v lokalno skupnost. Razvoj, priprava in oblikovanje strategije so potekali v
naslednjih petih fazah.
Prva faza sta obravnava in sprejetje pobude na lokalni ravni oziroma na ravni občine (Lebič,
2011, str. 40). Občina Hrastnik je v sklopu razvojnega projekta za obdobje od leta 2007 do 2013
sprejela pomembno odločitev, da v sklopu svojega razvojnega programa ustanovi mladinski
center, ki bo v prihodnosti še naprej skrbel za razvoj mladih in njihovih strategij. S tem
namenom so v letu 2013 na ravni občine obravnavali in sprejeli pobudo o pripravi strategije za
mlade.
Druga faza je bilo sprejetje sklepa oziroma uradnega dokumenta o oblikovanju strategije
(Lebič, 2011, str. 40). Pri tem procesu gre za politično usklajevanje in analizo dejanskih potreb
mladih. Veliko je pogovarjanja, predvsem pa se prepoznava potreba po oblikovanju strategije
v občini. V to fazo je vključena tudi strokovna javnost oziroma podpora.
Tretja faza je oblikovanje strategije (Lebič, 2011, str. 40). Trenutno smo ravno na drugi stopnji
te faze oziroma pri sami pripravi strategije v občini Hrastnik. Ta faza je tudi najbolj obsežna in
ključna, saj se v njej prepoznavajo potrebe mladih in oblikujejo glavne smernice strategije.
Zgrajena je iz treh delov. Na prvi stopnji moramo opraviti temeljito analizo na področju mladih
v lokalni skupnosti. Treba je prepoznati njihove potrebe. Pozornost je treba nameniti tudi
mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade. V drugi stopnji se začne glavno in najbolj
intenzivno oblikovanje strategije, v sklopu katerega se sprejemajo predlogi, lokalna skupnost
in strokovna javnost pa podata svoji mnenji. Ključno je, da mi kot oblikovalci strategije
upoštevamo, analiziramo in preučimo podana mnenja ter jih – če so bila ključna in pomembna
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– vstavimo v strategijo. Pri zadnji stopnji te faze pa gre za pripravo končnega osnutka strategije
(Lebič, 2011, str. 40).
Četrta faza je tista, v kateri poteka politično usklajevanje strategije. Prihaja do prvih obravnav
strategije na nivoju občinskega sveta, ključno pa je, da občinski svet poda svoje predloge in
mnenja. Temu sledi ponovno oblikovanje strategije in šele potem je v načrtu končno politično
usklajevanje. V tej fazi dobimo s strani občinske skupnosti glede na podane predloge v strategiji
jasen odgovor na to, ali so projekti in ukrepi na predstavljenih področjih sploh izvedljivi ter
kdaj jih bomo lahko začeli izvajati, če je temu tako. Pomembno je, da je strategija zastavljena
realno, je izvedljiva in se osredotoča na dejanske probleme mladih v občini (Lebič, 2011, str.
40–41).
V zadnji oziroma peti fazi sledi sprejem strategije s strani mladinskega sveta (Lebič, 2011, str.
40–42). V tej fazi se strategijo potrdi in sprejme, določijo se postopki njenega izvajanja skozi
potrditve njene vsebine in terminski načrt izvajanja, prav tako pa se določi tudi odgovorne
osebe, ki bodo skrbele za njeno izvedbo. Pri dobrih praksah strategije so odločevalci že vnaprej
določeni in seznanjeni s prejetjem nalog. Potrditev odločevalca je nujna, saj so za realizacijo
strategije v večini primerov vezani na finančna sredstva (Lebič, 2011, str. 40–42).
Seveda ima vsaka občina specifičen postopek oblikovanja mladinske strategije z namenom, da
strategijo pripravi učinkovito in relevantno. V občini Hrastnik bomo strategijo oblikovali na
naslednji način. Občina je njeno oblikovanje prepustila javnem zavodu na področju mladih, v
našem primeru MCH-ju. Končno sprejemanje in usklajevanje strategije pa ostaneta v
pristojnosti občine in mladinskega sveta. V primeru Hrastnika to pomeni, da bodo mladinski
delavci iz MCH-ja in ostali vpleteni pripravili osnutek strategije, ki ga bodo izročili
Mladinskemu svetu, ta pa bo iz osnutka pripravil in oblikoval strategijo za mlade, ki jo bodo
potem usklajevali in analizirali v mestnem svetu oziroma na občinski upravi. Če bo strategija
primerna in realno zastavljena, bo tudi sprejeta. V to sem popolnoma prepričan, saj bo potekalo
tudi že predčasno usklajevanje predlogov strategije z občinskim svetom oziroma občino. V tem
primeru lahko pripravimo konkretno, izvedljivo in realno zastavljeno strategijo za Mlade v
občini Hrastnik. V zadnji fazi bo Mladinski svet občine Hrastnik strategijo izvajal, skrbel za
njeno implementacijo ter spremljal njen razvoj in terminski načrt izvajanja ukrepov, sprejetih
v strategiji.
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Kot sem že navedel, smo trenutno v tretji fazi pripravljanja strategije. Faza oblikovanja
strategije poteka v treh pod-fazah, ki so: raziskava in analiza potreb mladih, sprejemanje
predlogov in soočenje mnenj interesnih skupin ter končni predlog strategije v čistopisu in
dogovorjeni pisni obliki (Lebič, 2011, str. 40–41). V prvi pod-fazi smo se osredotočali
predvsem na raziskavo in analizo potreb mladih, lokalne mladinske politike in mladim
namenjeno organizacijo. Izvaja se daljša anketa, v sklopu katere želimo prepoznati potrebe
mladih, prioritete, ki jih imajo v življenju, in dobiti realen pogled v njihovo življenje v občini
Hrastnik. Zanima nas, kakšen je socialni položaj mladih v občini, kakšne so njihove potrebe v
občini, kaj potrebujejo za boljšo vključenost in aktivacijo v lokalno okolje. Analizirali smo
obstoječe lokalne sistemske usmeritve in ukrepe, ki jih občina na področju mladih že izvaja.
Prav tako smo analizirali vključenost mladih in njihovo aktivno udejstvovanje v lokalno okolje.
Če poenostavim, ta faza oziroma stopnja razvoja mladinske strategije v občini predstavlja
izhodišče in analizirano realno sliko področja mladih v občini. Na tem pa temelji nadaljnje
sprejemanje predlogov in ukrepov, podanih v strategiji.
V drugi pod-fazi bomo sprejemali predloge ter soočili mnenja vseh interesnih skupin in
posameznikov (Lebič, 2011, str. 40–43). Pomembno je, da vključimo vse interesne skupine, še
bolj ključnega pomena pa je, da te izrazijo svoje mnenje in podajo predloge ter predstavijo
možne ukrepe na področju mladih in mladinske politike. Najbolj zanimiva stopnja v tej podfazi bo soočenje vseh udeležencev oziroma interesentov. Porodi se vprašanje, kako bomo
soočili mnenja interesnih skupin mladih in posameznikov, če pa je vključenost mladih in
interesnih skupin majhna?
Zadnja pod-faza oblikovanja strategije je predstavitev končnega dokumenta strategije v
lektorirani in vnaprej določeni obliki (Lebič, 2011, str. 40–42). V tej pod-fazi bo treba sprejeti
odločitev o obliki zapisa strategije, ki mora biti vnaprej usklajena z ostalimi pravnimi
dokumenti, ki so osnova za izvajanje strategije.
Po opravljeni analizi procesa priprave Mladinske strategije v občini Hrastnik lahko pridemo do
zaključka, da je proces priprave zelo dobro zastavljen in zajema vključitev vseh pomembnih
akterjev, če se seveda akterji oziroma odločevalci odločijo za sodelovanje v procesu priprave
strategije. Proces oblikovanja je skrbno preučen in prilagojen lokalnemu okolju, predvsem pa
je treba pohvaliti korektno sodelovanje občinske uprave za pripravo strategije. Občina je
pokazala velik interes za oblikovanje strategije, saj si tudi sama želi večjo vključenost mladih
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v lokalno okolje. Zavedajo se kritičnega pomena trajnostnega razvoja za lokalno okolje in
vključenosti mladih v lokalno okolje. Čeprav je mogoče opaziti, da mladi zelo aktivno delujejo
na različnih področjih v lokalnem okolju, pa svojega zanimanja za strategijo niso pokazali.
Glavni in najpomembnejši akter na področju oblikovanja mladinske strategije so mladi, ki pa v
pripravo strategije ne želijo biti vključeni oziroma se v proces priprave niso vključili, zato lahko
sklepamo, da bo proces priprave strategije neučinkovit, čeprav je bil v svoji teoriji učinkovito
in efektivno zastavljen.

40

8

PODROČJA IN STRATEŠKI CILJI MLADINSKE STRATEGIJE ZA MLADE

V OBČINI HRASTNIK
Pri oblikovanju osnutka strategije smo prepoznali ključna področja za mlade v občini Hrastnik.
Vsako od teh bom podrobneje predstavil, na koncu pa podal tudi ključni strateški cilj in njegov
ukrep, ki ga bo izvajala sprejeta Strategija za mlade v občini Hrastnik. Naj poudarim, da ukrepi
in strateški cilji še niso popolnoma določeni, so zgolj osnutki in se bodo v postopku sprejetja
Strategije za mlade v občini Hrastnik še nadgradili oziroma izpopolnili. Ključna področja za
mlade v občini Hrastnik so izobraževanje, zaposlovanje, svetovanje mladim pri iskanju
zaposlitve in karierni orientaciji ter spodbujanje in financiranje mladinskih projektov. Naj
omenim, da so to zgolj najpomembnejša področja v strategiji, prav tako pa je v trenutni fazi
priprave osnutka strategija najbolj osredotočena ravno na ta področja. Končna sprejeta strategija
bo imela predstavljena še ostala področja, strateške cilje in ukrepe za mlade v občini Hrastnik.
8.1

IZOBRAŽEVANJE

Upravičeno smo začeli govoriti o tem, da je nujno potrebno izobraževati mlado prebivalstvo z
najboljšimi, demokratičnimi učnimi kulturami, da bi družba pridobila aktivne posameznike.
Današnji mladostniki bodo tako postali aktivni državljani tretjega tisočletja, ki se bodo nenehno
spopadali z izzivi modernega časa. Mladi se v svojem izobraževalnem procesu soočajo z
didaktično impulzivnimi učnimi procesi, ki krepijo njihovo avtonomijo kot avtonomijo
odgovornih demokratičnih državljanov tretjega tisočletja (Židan, 2007, str. 23–24). Mladi pa se
ne izobražujejo samo v izobraževalnih sistemih, njihovo izobraževanje poteka tudi v lokalnem
okolju.
Mladi se v izobraževalni sistem vključujejo z namenom pridobivanja novih znanj in kompetenc,
ki jim bodo nudile boljše možnosti za zaposlovanje. Izobraževanje je torej pogoj za
zaposlovanje, kasneje pa tudi za uspešen prehod na samostojno pot in uresničitev ciljev. Če
poenostavimo, izobraževanje mladim omogoča osebnostno rast, večjo stopnjo zaposljivosti in
uresničevanje zastavljenih življenjskih ciljev (Bakovnik in drugi, 2013).
Področje izobraževanja lahko razdelimo na neformalno in formalno izobraževanje,
priložnostno učenje ter vseživljenjsko karierno orientacijo. Formalno izobraževanje je
načrtovan proces učenja in pridobivanja znanja. Sledi vnaprej določenim ciljem in poteka v
formalnih institucijah (Programski dokument Mladinsko organiziranje, 2010, str. 9). Formalno
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izobraževanje zajema osnovnošolsko, srednješolsko in visokošolsko izobraževanje, medtem ko
neformalno izobraževanje na drugi strani formalnega dopolnjuje. Odvija se zunaj formalnih
sistemov in ni nujno, da vodi do formalno priznanih rezultatov. Bistven poudarek pri
neformalnem učenju je na samoiniciativnosti posameznikov in na njihovi aktivnosti. Če ga
primerjamo s formalnim, ugotovimo, da je neformalno bolj prožno, fleksibilno, ker se prilagaja
trenutnim potrebam v določeni situaciji (Programski dokument Mladinsko organiziranje, 2010,
str. 9). Zagotavljajo ga razne organizacije, zasebne institucije in delodajalci.
Zelo pomembno je zavedanje, da živimo v globalnem svetu oziroma globalni družbi, zato se
tukaj vzpostavlja zahteva po globalnem izobraževanju, ki je povezovalni koncept med
izobraževanjem o človekovih pravicah, izobraževanjem za kakovostni globalni družbeni razvoj,
izobraževanjem za mir, za aktivno državljanstvo in tako dalje. Na globalno učenje je treba
gledati kot na odgovor na družbene izzive sodobnega globalnega sveta. To lahko podkrepimo
s tezo, da sodobni svet postaja nekakšna globalna vas, kjer smo vsi med seboj povezani (Židan,
2015, str. 32). Zato moramo pri postavljanju strateškega cilja in določanja ukrepa imeti v mislih
celostni koncept in pomen izobraževanja.
Strateški cilj strategije je vzpostaviti kakovostno neformalno izobraževanje in usposabljanje za
mlade v občini. To bo vodilo v zelo velik prispevek k lokalni skupnosti ter k ekonomskemu in
družbenemu razvoju lokalnega okolja. Učinki vsakršnega izobraževanja so namreč ključnega
pomena za lokalni trg dela, zmanjševanje neenakosti in socialne vključenosti občanov ter druge
dimenzije življenja v občini. Pomembno je, da mladi, ki jim je v lokalnem okolju omogočeno
kakovostno izobraževanje, tam tudi ostanejo in tako prispevajo k napredku lokalne skupnosti.
V tam namen bomo izvajali naslednji ukrep: utrdili bomo status Mladinskega centra kot centra
neformalnega izobraževanja. Treba je utrditi status MCH-ja kot centra neformalnega
izobraževanja za mlade v občini. MCH mora nuditi kakovostno neformalno izobraževanje.
Osredotočati se mora predvsem na mlade in njihove potrebe na različnih področjih. Prepoznati
mora potrebe mladih, predvsem pa jih mora aktivno vključevati v proces neformalnega
izobraževanja v občini. Svoj letni programski načrt delovanja mora oblikovati glede na potrebe
mladih, prav tako pa mora te potrebe prepoznati in organizirati različne delavnice, predavanja,
okrogle mize, javne debata in podobno. Organizirati mora več neformalnih izobraževanj za
mlade, ki pa morajo biti privlačna in zanimiva ter predvsem obiskana s strani mladih.
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8.2

ZAPOSLOVANJE

Prvi korak mladih na poti pridobivanja novega znanja in kompetenc je zaključek šolanja v
okviru formalnega izobraževalnega sistema. Naslednji korak pa je osamosvojitev in finančna
neodvisnost, ki ju prinaša zaposlitev. Ker pa je ta korak za mnoge mlade otežen ali nedosegljiv,
se finančno težje osamosvojijo, kar pa posledično vodi v neurejene bivanjske razmere. Mladi
tako nimajo priložnosti pri vzpostavljanju in krepitvi socialnih mrež in so lahko nagnjeni k
socialni izključenosti. Zato je dostop do zaposlitve eden glavnih korakov za ustrezen vstop v
obdobje odraslosti (Bakovnik in drugi, 2013).
V občini Hrastnik pa smo pri analizi zaposlovanja in strukture zaposlovanja prepoznali,
Ujemalni problem, ki ga je zelo nazorno predstavil avtor Anton Kramberger (2007). Ujemalni
problem trga dela se pojavi, v primeru, kadar se mladi oziroma ljudje s podobno izobrazbo
začnejo razporejati po zelo različnih poklicih. Naj njegovo razmišljanje se razširi. V kolikor je
poklicna razpršenost prebivalcev s podobno izobrazbo, ki je seveda merjena z enim izmed
indikatorjev ujemalnega problema, prevelika oziroma previsoka, se pridobljeno znanje v
izobraževalnem procesu, zaradi hitrega in večkratnega usposabljanja hitro izgublja. In ravno
nasprotno, če je merjena razpršenost premajhna, na delovnih mestih prevladuje preveč
specifično znanje. V kolikor pride do teh procesov se lahko pojavijo zastoji v smeri
zaposlovanja. Ujemalni problem pa lahko pojasni in razloži tudi težave pri prehodu mladih iz
šol na trg dela. Naj podam primer, če je izobraževalni program zelo poklicno usmerjen, na trgu
dela pa so potrebe po takšnem kadru zelo majne, to vodi do dolgih čakalnih vrst do teh
zaposlitev (Kramberger in Pavlin, 2007, str. 129). Na korektnem primeru v občini Hrastnik bi
Ujemalni problem pojasnil v naslednjem kontekstu. Občina Hrastnik je imela zelo razvito
industrijsko in rudarsko panogo, prav tako pa je bila zelo velika potreba v občini po kadrih za
zaposlovanje v teh dejavnostih. Prebivalstvo v občini Hrastnik, med njimi je tudi veliko mladih,
se je izobraževalo ravno za ta področja. Vendar pa smo kmalu prenehali z obratovanjem
rudnika, pa tudi ostale panoge težke industrije so prenehale s svojim delovanjem. Sedaj je se
pojavil Ujemalni problem preveč specifičnega znanja v občini. Zelo veliko mladih je
izobraženih za določene kadre, zaposlitev za te kadre pa je zelo malo.
Strateški cilj strategije je: Izboljšanje pogojev za vstop mladih na trg dela. Lokalna politika
zaposlovanja mladih ima velik pomen za celotno lokalno skupnost. Občina Hrastnik lahko z
ustreznim informiranjem mladih, prepreči kopičenje enake delovne sile in s tem spodbudi
prehod iz izobraževalnega sistema na trg dela. S tem bo mlade že v naprej obvestila o potrebah
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v lokalnem okolju. Občina Hrastnik mora spodbujati mlade za izobraževanje na način, da
spodbuja krepitve njihovih kompetenc v skladu s potrebami lokalnega trga dela, ter z
zagotavljanjem raznovrstnih spodbud za zaposlovanje mladih v lokalnih dejavnostih. Tovrstno
ukrepanje nedvomno pospeši proces lokalnega razvoja in pomembno vpliva na kakovost
življenja v občini Hrastnik.
V tam namen bomo izvajali naslednji ukrep, ki se delno navezuje tudi na naslednji ukrep:
Posebna obravnava mladih na vseh področjih zaposlovanja v občini. Ukrep predvideva zelo
posebno in prioritetno obravnavo mladih v vseh področjih zaposlovanja v občini. Občina mora
izvajati dodatne programe za zaposljivost mladih in zagotoviti za te programe zaposlovanja vsaj
25% odstotek finančnih sredstev v kolikor se mladi zaposlijo v teh programih. Zelo dobro pa
bomo lahko tudi spremljali, ali je ukrep učinkovit, saj bomo imeli jasno predstavljene podatke
o mladih, ki so se vključili v programe.
8.3

SVETOVANJE MLADIM PRI ISKANJU ZAPOSLITVE IN KARIERNI

ORIENTACIJI
Zaposljivost je ključni temelj in pogoj za zaposlenost. Zaposljivost je enostavno pojasnjeno,
sposobnost ljudi, ki jim uspe brez večjih težav dobiti novo zaposlitev, novo delovno mesto.
Problem pa se tukaj pojavi, kadar imajo ljudje oziroma mladi to sposobnost veliko slabše
razvito, zaradi tega jih uvrščamo v ranljivo skupino ljudi (Kramberger in Pavlin, 2007, str. 13).
Takšen problem smo prepoznali v občini Hrastnik predvsem med mladimi iskalci prve
zaposlitve, pri starejših, nizko izobraženih, prekarnih oziroma prekvalificiranih delavcih,
invalid in migrantih.
Strateški cilj strategije je: Aktivno svetovanje mladim pri iskanju zaposlitev in karierni
orientaciji. Kakor sem že zgoraj obrazložil, je ključnega pomena, da se izvajajo programi
svetovanja mladim pri iskanju zaposlitve in karierne orientacije. Mladi niso seznanjeni z
aktualnimi potrebami po zaposlitvenih kadrih v občini, zato je ključnega pomena, da so bolj
informirani in obveščeni o zaposlitvah, ki so na voljo v občini. V kolikor so mladih popolnoma
informirani, lahko to vpliva na boljšo in bolj perspektivno izbiro poklica, oziroma smeri
izobraževanja.
Ukrep obsega sofinanciranje programov karierne orientacije, načrtovanje in svetovanje na
področju svetovanja mladim, v skladu s potrebami lokalnega trga dela. Pri tem so upravičenci
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do sofinanciranja programov javni in zasebni zavodi, ki v okviru svojih programov opravljajo
dejavnost informiranja in svetovanja za mlade. Cilj ukrepa je okrepiti mladim prijazno
dejavnost karierne orientacije v lokalni skupnosti, ki temelji predvsem na poznavanju potreb in
razmer na trgu, ter interesov mladih. Namen ukrepa je spodbuditi odgovorno načrtovanje
kariere med mladimi in tudi krepiti njihove kompetence, ki ustrezajo zahtevam na lokalnem
trgu. Ukrep pa obsega tudi postavitev digitalne platforme, ki bo služila in bila glavni vir
obveščanja in posredovanja informaciji mladim. S tem bomo dosegli večjo informiranost
mladih o dogajanju v lokalnem okolju, kar je tudi glavni namen platforme oziroma medijskega
portala za obveščanje.
8.4

SPODBUJANJE IN FINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTOV

V občini Hrastnik, so mladi ključni element organiziranja zabavnih dogodkov. Kakor sem že
zgoraj predstavil, mladi organizirajo največji glasbeni festival v Zasavju. Prav tako pa so zelo
aktivni tudi na drugih področjih organiziranja dogodkov, namenjenim mladim. Ugotovimo
lahko, da organizacija dogodkov in ostalih projektov mlade povezuje in jih združuje. Kar pa
ustvarja zelo aktivno mlado prebivalstvo v občini, predvsem pa so preko organizacije dogodkov
mladi zelo vpeti v lokalno skupnost. Zato je ključno, da prepoznamo potrebo po dodatnem
financiranju mladinskih projektov in zagotovitvi brezplačnega prostora za njihovo delovanje.
Občina Hrastnik je svoj prispevek prepoznala v zagotavljanju prostora, v katerem bodo lahko
mladi razvijali svoje kompetence in veščine ter dosegali svoje cilje, se razvijali v družbeno
odgovorne osebe in aktivno sooblikovali našo skupnost. Za doseganje tovrstnega cilja je
potrebno ohraniti in krepiti sodelovanje z mladimi in mladinskimi organizacijami, ki delujejo
v občini. Pri tem je ključnega pomena sodelovanje in vključevanje mladih v procese
oblikovanja lokalne politike. Na ta način so ukrepi prilagojeni realnim potrebam mladih in kot
taki proizvajajo najbolj optimalne učinke. Prostor, ki ju uporablja MCH in Klub ŠOHT, je
center zbiranja mladih, zato je uporaba brezplačna, najemnina se ne plačuje, v celoti so finančna
sredstva zagotovljena s strani občine.
Strateški cilj ukrepa je spodbujanje in financiranje mladinskih projektov. Vključenost in vpetost
mladih v lokalno okolje bo preko organiziranja dogodkov in ostalih mladinskih projektov večja.
Že primer dobre prakse v občini nam pokaže, da mladi želijo organizirati in pripravljati
mladinske projekte. Zato je ključnega pomena, da prepoznamo njihovo potrebo in jim
omogočimo dodatno financiranje teh.
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Ukrep obsega spodbujanje in sofinanciranje mladinskih projektov v lokalni skupnosti. Pri tem
pa se sofinancirajo programi in projekti, ki so namenjeni mladim oz. vključujejo mlade iz
lokalne skupnosti in zajemajo različna področja. Cilj ukrepa je pospešitev dejavnosti in
aktivnosti mladih in zagotoviti možnost vključevanja čim večjega števila mladih v različne
dejavnosti. Namen ukrepa pa je spodbujanje samoiniciativnosti, samozaposlovanja in tudi
kreativnosti mladih v lokalni skupnosti, kot ene izmed možnosti vzpostavljanja in krepitve
socialne mreže in ustrezne priprave mladih za zaposlitev.
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9

VPLIV MLADIH NA POSTAVITEV IN OBLIKOVANJE STRATEGIJE V

OBČINI HRASTNIK
V želji, da teoretični del, ki je že vključeval lastno sodelovanje z udeležbo, še podkrepim, sem
se odločil da izvedem kratko kvalitativno raziskavo, v kateri bom uporabil pol-strukturirani
intervju.
Kvalitativno raziskovanje je zaradi svojih značilnosti, kot so poudarek na poglobljenem
raziskovanju ter prepoznavanje pojmov in podob, zelo primerno za določitev določenih ciljev
oziroma sklepnih razmišljanj na določeno temo. Raziskovanje zajema pojasnitev kulturnega in
zgodovinskega dogajanja, prav tako pa je orodje za nadaljnjo razvijanje teorij. Uporabil ga bom
za poglobljeno analizo dogajanja v občini Hrastnik. Pomembno je poudariti, da je bistvo
kvalitativne raziskave, preučevanja problema v celotnem kontekstu, zato je nujno, da
raziskovalci povezujejo informacije med seboj, da bi lahko razumeli bistvo celotnega problema
oziroma tematike. Uporabljamo jih za odkrivanje značilnosti določenega primera. V poteku
kvalitativne raziskave, opazimo pojav recipročnega razjasnjevanja osnovnih značajev
določenih pojavov, ki jih raziskujemo in interpretiramo (Ragin, 2007, str. 100–112).
V trenutnem poglavju bom dva intervjuja, ki sem ju opravil z glavnima akterjema pri
oblikovanju osnutka strategije, predstavil in analiziral, na koncu pa bom dodal še svoje sklepno
razmišljanje. Za intervju sem izbral najbolj pomembna akterja in najbolj pomembni osebi pri
oblikovanju strategije za mlade v občini Hrastnik. Prvi intervju sem opravil z direktorjem
Mladinskega centra Hrastnik, Janijem Medveškom. Jani je zelo pomemben akter in eden izmed
ključnih podpornikov mladih v lokalni politiki občine Hrastnik. Njegova neizmerna volja in
želja po izboljšanju položaja mladih v občini, bo s sprejeto strategijo obrodila sadove. Lahko bi
dejali, da je Jani eden izmed glavnih pobudnikov za sprejetje strategije za mlade v občini. Drugi
intervju pa sem opravil z mladinsko uslužbenko Petro Velej, ki – kot je že bilo omenjeno –
sodeluje in je glavni akter pri oblikovanju osnutka strategije. Petra je že več kot 2 leti intenzivno
vključena v pripravo osnutka Strategije za mlade v občini Hrastnik. Oba intervjuvanca zelo
dobra poznata stanje v občini Hrastnik na področju mladih, predvsem pa sta strokovnjaka pri
poznavanju mladinske problematike v občini Hrastnik. Ključnega pomena je, da vključim njuno
mnenje, saj bom preko analize in lastnega poznavanja tematike, lahko prišel do zaključka in
pojasnil vpliv, ki ga imajo mladi na strategijo, njeno oblikovanje in sprejemanje.
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Intervjuja bom sistematično razdelil na 3 sklope. V prvem sklopu sem spraševal o vključitvi in
informiranju mladih na temo strategije za mlade ter o začetku njene priprave. V drugem sklopu
me je zanimalo predvsem na kakšen način so mlade pozvali k sodelovanju pri pripravi
strategije. Tretji sklop vprašanj pa se bo navezoval na izkazan interes mladih za pripravo in
izdelovanje strategije. Predvsem pa me je zanimalo, zakaj so se ali se niso mladi odzvali na
pozive za sodelovanje pri strategiji. Zaključne ugotovitve bom povzel in dodal še svojo lastno
mejne, ki se je oblikovalo skozi metodo sodelovanja z udeležbo.
9.1

INFORMIRANOST MLADIH O STRATEGIJI IN ZAČETKU NJENE

PRIPRAVE
Pri tem vprašanju me je zanimalo predvsem na kakšen način so mlade informirali o strategiji in
začetku njene priprave. Pomembno je, da akterji, ki sodelujejo pri pripravi strategije mlade
dovolj hitro in na različne načine informirajo o priprave ključnega dokumenta za njihov razvoj.
Zastavil sem jima vprašanje: Na kakšen način ste mlade informirali o strategiji in njenem
začetku priprave (Medvešek, osebni intervju, 2018, 7. junij)1?
Za mlade smo pripravili več delovnih sestankov in okroglih miz. Ob začetku priprav smo se
že posvetovali in pripravili nekaj izhodišč z mladimi znotraj mladinskega centra in
predstavniki edine mladinske nevladne organizacije – Študentskim klubom Šoht. Kontaktirali
smo tudi vsa ostala društva v Hrastniku in jih pozvali naj pošljejo na razpravo o strategiji
oziroma željah in potrebah mladih, mlade predstavnike društev. Skupaj s skupino mladih
(aktivnih v MCH) smo si ogledali primere dobrih praks v Velenju in Ajdovščini. Preostalo
javnost smo informirali z obvestili na spletnih straneh MCH in Občine Hrastnik, na družbenih
omrežjih in preko kanalov Študentske organizacije.

''Mladim smo informacije podajali preko družabnih omrežji, spletnih portalov in lokalnih
spletnih strani ter jih osebno vabili na dogodke, na katerih smo jih informirali o pripravah na
strategijo. Ker so se priprave na strategijo pričele v času festivala za mlade, smo bili aktivni
tudi na festivalu in jim preko info točk poskušali približati namen strategije.'' (Velej, osebni
intervju, 2018, 6. junij)2.
Po analizi intervjujev lahko ugotovimo, da so ključni akterji pri priprave strategije mlade dovolj
hitro in učinkovito informirali o njeni pripravi. Razvidno je, da so jim strategijo predstavili na
festivalu, na katerem se zbere skoraj celotna populacija mladih v občini Hrastnik. Izbrali so

1
2

Intervju je hranjen v osebni dokumentaciji avtorja.
Intervju je hranjen v osebni dokumentaciji avtorja.
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zelo dober način informiranja o strategiji, predvsem pa so prepoznali območja oziroma
dogodke, na katerih se mladi zbirajo in so prisotni ter jih na dogodkih informirali o strategiji.
Lahko bi dejal, da so mlade o pripravi in nastanku strategije uspešno informirali. Lahko
poudarim, da sem takrat tudi sam prvič spoznal pojem strategije za mlade in njegov pomen. To
pa je glavni razlog, zakaj sem se kasneje tudi sam vključil v njeno pripravo. Mlade so
informirali na spletnih kanalih, družabnih medijih in prireditvah, dodatno pa so organizirali
oglede primerov dobrih praks izvedene strategije v drugih občinah.
9.2

POZIVANJE MLADIH K SODELOVANJU IN PRIPRAVI STRATEGIJE

Pri vprašanju me je zanimalo, na kakšen način so mlade pozvali k sodelovanju in pripravi
strategije. Pomembno je, da se mladi počutijo zaželene in vključene v pripravo strategije. S tem
namenom morajo ključni akterji ustvariti privlačno atmosfero priprave strategije, če seveda
želijo, da bi mladi prepoznali potrebo po njihovi vključenosti v strategijo. Vprašanje, ki sem ga
postavil, se je glasilo: Kako ste pozivali oziroma na kakšen način ste pozivali mlade k
sodelovanju in pripravi strategije (Medvešek, osebni intervju, 2018, 7. junij)?
Poleg vseh zgoraj omenjenih elektronskih kanalov smo mlade pozivali tudi neposredno na
dogodkih in prireditvah mladinskega centra in študentske organizacije. Skrinjica za zbiranje
predlogov in želja je bila nameščena tudi v prostorih centra. Izvedli smo tudi obsežno anketo
med mladimi – neposredno na terenu (na študentskem festivalu) in pa na spletu.

''Želeli smo, da se mladi aktivno vključijo v pripravo in sami izrazijo želje oz. ideje za strategijo.
Tako smo že v času festivala mlade povabili na delavnice oziroma sestanke in odprte debate.
Vabili smo jih osebno, na družbenih omrežjih, lokalnih spletnih straneh in tudi z elektronsko
pošto. Vabilo za sodelovanje smo objavili na spletni strani centra ter ga delili še z nekaterimi
javnimi zavodi in društvi.'' (Velej, osebni intervju, 2018, 6. junij).
Ugotovimo lahko, da so ključni akterji priprave strategije postorili ogromno, da bi mlade
aktivirali. K sodelovanju so jih pozivali na družbenih omrežjih, internetnih straneh, prisotni so
bili na dogodkih, ki jih mladi organizirajo, ustvarili pa so tudi skrinjico za zbiranje predlogov,
ki bi mlade usmerili k strategiji. Lahko povem, da so mladi pri podajanju predlog ohranjali
anonimnost, saj se ni bilo treba navesti imena osebe, ki je podala predlog, seveda pa je obstajala
tudi možnost, da svoje ime navedejo. Takšno zbiranje predlogov je zelo uspešno, saj mladi
dostikrat niso prepričani v svoje mnenje in ga ne želijo javno predstaviti, zato je to popoln način
ohranjanja njihove anonimnosti.
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9.3

VKLJUČENOST MLADIH V PRIPRAVO IN IZDELAVO STRATEGIJE

Kot sem že večkrat omenil, je ključnega pomena, da mladi izkažejo interes ter da so vključeni
v pripravo in izdelavo strategije. Vpliv mladih na oblikovanje in pripravo strategije mora biti
velik. Še enkrat poudarjam, da so mladi ključni akter pri oblikovanju in pripravi strategije.
Mladi morajo izraziti svoje mnenje in predloge, predvsem pa morajo biti vključeni v strategijo.
Zastavil sem vprašanje: Ali so mladi izkazali interes za vključenost v pripravo in izdelovanje
strategije za mlade v občini Hrastnik?
''Sprva je bil odziv velik. Vendar smo kmalu ugotovili, da temu ni tako. Ko pa so delavnice
potekale, se mladi nanje niso odzvali. Obiska na delavnicah s strani mladih ni bilo. Kljub
neodzivnosti, smo delavnico z debato ponovili v upanju, da se interes poveča. Še vedno smo
jih informirali in promovirali pripravo na strategijo. Na naslednji delavnici ponovno ni bilo
odziva mladih.'' (Velej, osebni intervju, 2018, 6. junij).
''Interes je bil, vendar ne tako velik, kot bi si želeli in kot ocenjujemo, da bi moral biti zaradi
same prihodnosti mladih.'' (Medvešek, osebni intervju, 2018, 7. junij).
Ugotovili smo, da mladi niso izkazali interesa za sodelovanje pri pripravi in oblikovanju
strategije, čeprav so ob seznanitvi s strategijo pokazali veliko zanimanja zanjo, pa tega kasneje
niso uresničili in dokazali. Kot ugotovimo, so bile organizirane delavnice, na katere se mladi
niso odzvali. Zastavil sem podvprašanji: Zakaj menita, da se mladi niso odzvali? Kakšni so bili
po vašem mnenju glavni razlogi za neodzivnost mladih na pripravo strategije (Velej, osebni
intervju, 2018, 6. junij)?
Zakaj se niso odzvali, težko rečem. Menim, da se mladi premalo zavedajo pomena Strategije
v občini. Že tako so premalo slišani. Ko pa se jim ponudi priložnost, da bi bil njihov glas slišan
in bi lahko pripomogli k razvoju nečesa novega in pomembnega za mlade v Hrastniku, pa
postanejo pasivni. Razlogov za njihovo neodzivnost je lahko več. Mogoče niso pozorni na te
zadeve, mogoče niso zasledili ali pa jih enostavno ne zanima. Če poziva k sodelovanju niso
zasledili, je na nas, da poskušamo ugotoviti razlog, zakaj je temu tako in biti pri promociji še
bolj vidni. Še vedno smo pozitivno naravnani. Želimo si namreč, da bi se mladi v občini
srečevali s prijatelji, se zabavali, izobraževali, živeli, si poiskali službo in si tu ustvarili
družino. Mladim smo dali besedo in priložnost, ne glede na želje – je to več športnih aktivnosti,
kulturnih dogodkov, spodbud za zaposlovanje ali ustvarjanje samostojnega življenja.

Direktor MCH na vprašanje odgovarja (Medvešek, osebni intervju, 2018, 7. junij):
Na to smo bili deloma že pripravljeni, saj smo poznali izkušnje priprav strategije v drugih
občinah po Sloveniji. V okviru krovne organizacije mladinskih centrov Slovenije – Mreže
MaMa, smo se o določeni, morda bi lahko rekli politični ali pa participativni, apatiji mladih
večkrat pogovarjali v okviru različnih posvetov. Mladi se ne počutijo vključene v odločanje in
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nimajo občutka, da bi s svojo participacijo lahko kaj bistvenega spremenili. Seveda jim
skušamo z različnimi pristopi dokazati nasprotno, kar je tudi eden od glavnih razlogov, da smo
se aktivno lotili oblikovanja strategije. Tudi sam mislim, da se je treba mladim približati morda
na bolj nekonvencionalne načine, bolj ciljno usmerjeno, morda celo individualno. V MCH-ju
se teh pristopov tudi lotevamo, vendar so seveda metodološko težko dokazani. Gre torej bolj
za sestavljanje slike želja in potreb skozi individualne pogovore ob različnih aktivnostih. Tudi
za spremljanje odzivov ob različnih objavah na družbenih omrežjih in sledenju javno dostopne
komunikacije med mladimi na spletu. Dejstvo je tudi, da se vstop v odraslost čedalje bolj
zamika – mladi ostajajo doma do 29 (uradna meja za ''mlade'') in še dlje, brez zaposlitev in
družine. Z realnimi težavami se torej začnejo ukvarjati relativno pozno in zato po mojem
mnenju tudi nimajo tako angažiranega pristopa in izoblikovanih osebnih stališč. Prioriteta jim
je tako osebno zadovoljstvo in izpolnitev individualnih želja (potovanja, zabave, itd.) in tako
kasneje razvijejo čut za družbeno odgovornost in razvoj celotne skupnosti.

Kot sem že ugotovil, mladi niso bili vključeni oziroma do tega trenutka niso vključeni v
oblikovanje strategije. Edini predstavnik mladih pri oblikovanju strategije sem jaz sam. O
strategiji in njeni pripravi so bili večkrat obveščeni, pozvani, naj se pridružijo oblikovanju,
vendar brez uspeha. Podam lahko ugotovitev, da so mladi pasivni, niso vključeni in da jih
vključitev v pripravo strategije za mlade v občini Hrastnik niti ne zanima. Razlogov za to je
verjetno veliko, vendar se na osnovi pogovorov z njimi vedno vračam nazaj do ene same
ugotovitve. V strategijo ne želijo biti vključeni, saj se jim ne zdi pomembna, menijo pa tudi, da
sami s svojim znanjem ne morejo in nočejo vplivati na oblikovanje strategije. Razlog je verjetno
v premajhni izobraženosti in nepoznavanju tematike mladinske strategije v lokalnem okolju.
Kot je navedel Jani Medvešek, sta mladim bolj pomembna osebno zadovoljstvo in uresničitev
individualnih želja. Prav zato kasneje razvijejo čut za družbeno odgovornost in razvoj lokalne
skupnosti, v kateri živijo.
Na drugi strani pa študentska organizacija Hrastnik pripravlja in organizira največje zabavne
dogodke v regiji, kar pomeni, da je zelo aktivno povezana in ima vpliv na lokalno okolje.
Velikokrat je moč opaziti, da se župan in direktor mladinskega centra pohvalita z njihovo
iniciativnostjo in sta zelo ponosna na vključenost študentske organizacije v lokalno okolje.
Študentska organizacija deluje na ključnih področjih, ki jih obravnava strategija, zato je po
mojem mišljenju ključno, da je vpeta in vključena v pripravo strategije. Pomembno je, da člani
študentske organizacije podajo svoje predloge, ideje in razmišljanja. Šele takrat bo strategija
vključevala vse pomembne odločevalce. Toda zakaj se potem ne odzovejo in ne sodelujejo pri
strategiji?
Razlogov zato je verjetno kar nekaj in so zelo kompleksne narave, treba pa je izpostaviti tudi
zaupanje v družbene institucije. Mladi so po raziskavi, opravljeni leta 2009, nezaupanje v
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največji meri izrazili do lokalnih političnih instituciji, do lokalne politike, mestne uprave in
župana ter do državnih političnih instituciji (Gril, Klemenčič in Autor, 2009).
Po opravljeni analizi sodelovanja z udeležbo in intervjujev lahko podam ugotovitev o
vključenosti in vplivu mladih na oblikovanje strategije za mlade v občini Hrastnik. Še enkrat
bom ponovil, da mladi niso vključeni v pripravo, oblikovanje in postavljanje strategije za
mlade. Njihova lastna volja in odločitev sta, da se v strategijo ne bodo vključevali. Čeprav so
jih ključni akterji priprave strategije informirali, pozivali in jih dobesedno prosili, naj sodelujejo
v strategiji, pozitivnega odgovora z njihove strani ni bilo. Kljub želji lokalnega okolja, občinske
uprave in mladinskega centra, da bi mladi imeli vpliv na strategijo, se to do danes še ni zgodilo.
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10

POSTAVLJANJE VIZIJE ZA USPEŠNO IZVEDBO STRATEGIJE ZA MLADE

V OBČINI HRASTNIK
Z nastankom in sprejetjem Strategije za Mlade v občini Hrastnik se ustvari ključen strateški
razvojni program za mlade. Ustvari se orodje in instrument, s katerim mladi neposredno
vplivajo na razvoj, spremembe in delovanje lokalnega okolja občine Hrastnik. Nujno potrebno
je, da mladi to orodje uporabljajo in da skozenj vplivajo na spremembe v občini. Glavna
prioriteta pri postavljanju vizije za uspešno izvedbo strategije v občini Hrastnik je večja
vključitev mladih v pripravo in oblikovanje strategije.
Razvojne usmeritve oziroma strateške cilje, podane v strategiji, je treba v smiselnem zaporedju
pretvoriti v projekte, ki bodo imeli v svoji predstavitvi že začrtan terminski načrt in potrebna
finančna sredstva za izvedbo. Skozi ta ukrep lahko že vnaprej predvidimo čas prvih rezultatov.
Na korektnem primeru v občini Hrastnik je za nastanek in oblikovanje strategije ter vključenost
mladih vanjo nujno potrebna ustanovitev Mladinskega sveta Občine Hrastnik. Če to že vnaprej
predvidevamo, moramo v opisnem in finančnem načrtu Mladinskega sveta Občine Hrastnik
pojasniti vse značilnosti njegove ustanovitve, vlogo, ki jo bo imel med mladimi, namen
njegovega delovanja in začetek njegovega delovanja. Mlade bomo predčasno informirali o
njegovem nastanku in jih pozvali k vključenosti vanj (Bakovnik in drugi, 2013, str. 52). Kot
sem že pojasnil, lahko mladi skozi Mladinski svet Občine Hrastnik močno vplivajo na predloge
in ukrepe, podane v strategiji. Predvsem pa je ustanovitev Mladinskega sveta tudi orodje za
mlade ter njihovo večjo aktivno vključenost v pripravo in oblikovanje strategije. Prvi in glavni
korak za uspešno izvedeno strategijo je vzpostavitev Mladinskega sveta, ki bo mlade aktiviral,
jim približal oblikovanje strategije in jih vključil v njeno oblikovanje.
Implementacija in priprava strategije se kot vsi drugi dokumenti srečuje z nepredvidljivimi
okoliščinami in problemi. V nadaljevanju bom predstavil nekaj ključnih problemov, s katerimi
se srečujemo že v samem procesu oblikovanja strategije. Pri vsakem bom podal konkretno
rešitev in argumentiral, kako se mu lahko izognemo. Ključno je, da postavimo uspešno vizijo
strategije, ki bo predvidevala probleme in imela že pripravljene rešitve zanje.
Izdelovanje in pripravo strategije za mlade ter njenih strateških ciljev in ukrepov morajo voditi
in oblikovati strokovnjaki iz različnih področji za mlade (Lebič, 2011, str. 52). S tem namenom
je občina Hrastnik v pripravo strategije vključila mlade strokovnjake iz različnih mladinskih
organizacij in področij. Strokovnjaki imajo največ strokovnega znanja in pozitivno vplivajo na
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pripravo strategije. Če bomo upoštevali naveden predlog, se bomo v naslednjih fazah strategije
izognili napakam in postavitvi nerealnih ciljev (Lebič, 2011, str. 52).
Drugi problem, na katerega moramo biti pozorni, je priprava projektnih ukrepov za izvajanje
strategije za mlade in zagotovitev vseh finančnih sredstev za nemoteno izvedbo projekta
oziroma ukrepa. Izpeljava in zagon vseh projektov sta vezana na občinski proračun, saj občina
zagotavlja sredstva za izvedbo projektov. To je glavni razlog, da občina Hrastnik in občinski
svet sprejmeta strategijo in njene ukrepe ter zagotovita ustrezna finančna sredstva za njeno
izvedbo (Lebič, 2011, str. 52). Dokument strategije za mlade, mora biti sprejet in vključen v
občinski proračun. Če bo strategija napisana samo na papirju, ne bo pa imela finančnih sredstev
za izvedbo strateških ciljev in ukrepov, bo to pomenilo, da je napisana strategija neučinkovita
in nerealna.
Če želimo oblikovati in kasneje implementirati strategijo v lokalno okolje, potrebujemo
projektno ekipo oziroma tim za obvladovanje sprememb v celostnem strateškem procesu
upravljanja, vodenja in izvajanja projektov. Projektni tim mora biti tudi projektno organiziran
(Lebič, 2011, str. 52–54). Občina Hrastnik in oblikovalci strategije se moramo tega dobro
zavedati, saj je ključnega pomena, da je strategija implementirana in izvaja strateške ukrepe, ki
so v njej določeni. Usposobljena ekipa oziroma organizacijski tim je ključ do uspeha.
Pogoj za uspešno oblikovanje in implementacijo Strategije za mlade v Občini Hrastnik, je
zagotavljanje projektne organiziranosti, ki ne sme vključevati samo strokovnjake. Vzpostaviti
se mora projektna organizacija oz. projektna pisarna. To bo prostor, v katerem se bodo srečevali
strokovnjaki, mladi, občinski predstavniki in ostali, ki so vključeni v oblikovanje strategije
(Lebič, 2011, str. 52–54).
Na nivoju občine je za uspešno izvedbo in njeno implementacijo potrebna ustrezna sestava
projektnega tima oziroma skupine. V njej morajo biti predstavniki občine, predstavniki
mladinskih organizacij, strokovnjaki iz področja mladih, aktivni mladi in strokovnjaki iz
področja mladinske politike. Če bodo projektni tim sestavljali vsi našteti, bo izvedba in
implementacija strategije ter njenih ukrepov zelo učinkovita.
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10.1

PRIMER USPEŠNE STRATEGIJE IN ANALIZA

V Sloveniji je že veliko občin sprejelo in pripravilo Strategijo za mlade. V vsaki izmed občin
je po analizi stanja mogoče ugotoviti, da so se pogoji življenja, status in položaj mladih v družbi
po sprejetju strategij izboljšali. Predvsem pa se je v vseh občinah, ki so sprejele strategijo za
mlade, povečala vključenost mladih v lokalno okolje. Prva v Sloveniji, ki je sprejela strategijo
za mlade je bila občina Ajdovščina, ki jo bomo v nadaljevanju vzeli za zgled primera uspešne
prakse strategije. Sledile so ji Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, Mestna občina
Velenje, Mestna občina Sežana in Mestna občina Domžale (Bakovnik in drugi, 2012). Trenutno
je občina Ajdovščina v pripravah in sprejetju že druge strategije za mlade v občini. Prvo
zastavljeno strategijo in njene ukrepe so že izvedli, sedaj pa so, kot so nam zaupali, prepoznali
potrebo po oblikovanju druge strategije, ki bo nadaljevanje in nadgradnja prve.
V sklopu prostovoljnega dela, ki sem ga opravljal v mladinskem centru v Hrastniku, smo
obiskali Mladinski center Ajdovščina in Mladinski svet Ajdovščina. Podatki, ki so prestavljeni,
so bili zbrani z metodo sodelovanja z udeležbo. V pogovoru z gospodom Likarjem, ki je član
Mladinskega sveta mladih v občini Ajdovščina, sem hitro ugotovil, da se pri oblikovanju
strategije obe občini srečujeta z velikim problemom, in sicer z apatičnostjo in pasivnostjo
mladih. Obrazložil je, da je bilo sprejetje strategije ključnega pomena za večjo vključenost
mladih v lokalno skupnost. Vsi zastavljeni ukrepi, ki jih je Strategija za mlade v občini
Ajdovščina obsegala, so bili izvedeni, prav tako pa je občina iz svojega proračuna zagotovila
sredstva za njihovo izvajanje. V proces oblikovanja strategije so bili vključeni predstavniki
mladih, strokovnjaki za mlade, izobraževalne ustanove, zavodi in institucije, namenjeni
mladim. Lahko povzamem, da so bili vsi ključni akterji vključeni v pripravo strategije. Kot je
poudaril, je ključnega pomena, da se občina zaveda pomena strategije, še bolj pa je pomembno,
da zagotovi finančna sredstva za izvajanje ukrepov, določenih v strategiji. Po sprejetju
navedenih ukrepov v občini je moč opaziti, da so mladi postali bolj politično aktivni, danes
mladi celo zasedajo vodilne položaje v sami občinski upravi in s tem neposredno vplivajo na
implementacijo in zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje strategije. Prav tako so naslednje
generacije mladih veliko bolj vpete in vključene v oblikovanje lokalnega okolja v občini.
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Mladi so ključni akter oblikovanja mladinske politike in lokalnega okolja. Pomembno
pripomorejo k trajnostnem razvoju lokalnega okolja. So neprecenljiv element oziroma del
prebivalstva v vsaki občini. Brez mladih ni razvoja občine. Lokalne skupnosti oziroma občine
morajo za svoj nadaljnji razvoj in za razvoj svojega prebivalstva pripraviti in sprejeti strategije
na različnih področjih. Strategije morajo biti usmerjene v trajnostni razvoj občine in njenega
okolja. Vsaka občina si v svoji lokalni skupnosti želi aktivnega prebivalstva. Kot sem pojasnil
v teoretičnem delu, je ključnega pomena, da občine razvijajo in prilagajajo ter sprejmejo ključne
strateške dokumente, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj njihovih lokalnih skupnosti in
prebivalstva. Če občine teh strategij ne sprejmejo, bodo zaostale za ostalimi naprednimi
občinami, predvsem pa bodo imele neaktivno prebivalstvo, ki se bo večinoma preseljevalo v
bolj perspektivne in napredno naravnane občine.
Strategija za mlade je ključni strateški in razvojni dokument, ki ga mora sprejeti vsaka občina.
S pripravo in kasneje s samim sprejetjem strategije bo občina pridobila ključni strateški razvojni
dokument na področju mladih. Mladi so ključni odločevalec in oblikovalec relevantne strategije
za mlade v občini, zato morajo biti v njeno pripravo intenzivno vključeni. V postopkih
oblikovanja strategije morajo mladi podajati svoja mnenja, predvsem pa se morajo zavedati
pomena in vloge strategije za mlade. Občina mora vzpostaviti ugodne pogoje za organiziranje
mladih v lokalnem okolju, nuditi jim mora instrumente, ukrepe, s katerimi bo vključila še več
mladih v področja lokalne mladinske politike. Če so pogoji za uspešno organiziranje mladih
vzpostavljeni, to pozitivno vpliva na lokalno mladinsko politiko in vključevanje mladih v
lokalno okolje. Občine oziroma lokalna okolja morajo prepoznati potrebe mladih, predvsem pa
jih morajo aktivno vključevati v procese odločanja. Pri tem postopku je ključno spoznanje, da
pri pripravi in oblikovanju strategije za mlade poteka demokratičen proces, v katerega so
vključeni mladi. Treba je poudariti, da strategija za mlade ne rešuje vseh problemov, ki jih ima
občina na področju mladih. Strategija je pomembno orodje za doseganje zastavljenih ciljev, ni
pa edino orodje, s katerim lahko občina rešuje probleme mladih. Zelo pomembno je spoznanje,
da z večjo lokalno participacijo mladi pridobivajo pomembne izkušnje in kompetence za vstop
na trg dela. Če občina sprejme strategijo, bo sprejeta strategija tudi že delna rešitev za večjo
uspešnost mladih ob vstopu na trg dela.
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Mlado aktivno prebivalstvo v občini je velikega pomena za razvoj občine. Kot sem navedel v
uvodu, na mladih svet stoji. Šele zdaj se dejansko zavedam globljega pomena tega stavka, zato
se mi poraja novo vprašanje. Na čem pa stojijo mladi? Želel bi poudariti primanjkljaj sociološke
teorije v diplomskem delu. Razlog za to je zelo kompleksna in še neraziskana tema mladinske
strategije. Če bi se raziskovanja lotil še enkrat, bi uporabil bolj politično literaturo in proces
opazoval na oddaljen način. Ključno spoznanje je, da je političen pogled na strategijo
konflikten, za njegovimi rešitvami pa so skriti in potlačeni konflikti.
V empiričnem delu sem se osredotočil na oblikovanje Strategije za mlade v občini Hrastnik.
Predstavil in analiziral sem oblikovanje strategije ter njena ključna področja in strateške cilje.
Določil sem tudi ključne akterje oblikovanja strategije in prišel do naslednjih spoznanj.
V občini Hrastnik nastaja strategija od zgoraj navzdol. Občina Hrastnik je tista, ki je prva dala
pobudo za njeno izvedbo in implementacijo, ne pa mladi. Pomembno je poudariti, da poteka
odprto komuniciranje med odločevalci strategije, kar je ključnega pomena za izvedbo uspešne
strategije. Občina Hrastnik se zaveda pomena mladih za njen trajnostni razvoj. V ta namen so
sprejeli več ključnih ukrepov, da položaj mladih v občini izboljšajo. Eden od najbolj
pomembnih dokumentov, ki so ga sprejeli, je Strategija za mlade v občini Hrastnik. Proces
njene priprave poteka zelo demokratično in po navedenih priporočilih. Če bomo upoštevali
zgoraj navedena priporočila in usmeritve, bomo pripravili uspešno in zelo učinkovito strategijo
za mlade. Ključnega pomena je seveda njena implementacija. Če smo v teoriji strategijo
zastavili uspešno, še ne pomeni, da bomo strategijo tudi uspešno izpeljali. Vse navedene ukrepe
moramo nujno izpolniti, biti moramo fleksibilni in pripravljeni ukrep tudi prilagoditi, v primeru,
da bomo prepoznali njegovo neučinkovitost. Strategija za mlade mora biti prožna, odprta,
prilagodljiva in mora v svoje oblikovanje in pripravo vključevati mlade. Najbolj ključnega
pomena v celotnem procesu priprave in sprejetju strategije za mlade sta implementacija in
izpolnitev strateških ciljev, ukrepov, ki jih je občina sprejela v strategiji. Če se ukrepi ne začnejo
izvajati in niso uresničeni, je strategija za mlade brez pomena in je samo še en neuresničen
sprejet dokument, ki na koncu pristane v arhivu. Treba je razlikovati med normativno in
dejansko močjo strategije.
Prvo zastavljeno hipotezo lahko potrdim. Strategija za mlade je ključen dokument vključevanja
mladih v lokalno okolje. Mladi s sprejeto strategijo pridobijo večjo možnost soodločanja in
vplivanja na razvoj občine. Lahko potrdim, da so mladi s pomočjo strategije bolj enakovreden
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sogovornik in iniciator potrebnih sprememb v občini. Drugo hipotezo lahko prav tako potrdim.
Ob opravljenem intervjuju in metodi sodelovanja z udeležbo sem prišel do spoznanja, da so
mladi apatični in pasivi ter ne želijo biti vključeni v proces oblikovanja strategije. V občini
Hrastnik mladi niso vključeni v pripravo in oblikovanje strategije za mlade. Čeprav aktivno
sodelovanje mladih v mladinskih politikah spodbuja proces izobraževanja in pripomore k
oblikovanju identitete posameznika, pa morajo biti mladi v občini Hrastnik dejansko vključeni
v ta proces, če želimo doseči željene rezultate. Zadnjo zastavljeno hipotezo lahko delno
potrdim. Pri oblikovanju strategije za mlade v občini Hrastnik poteka demokratični proces
odločanja o pomembnih odločitvah in sprejetih ukrepih v strategiji, vendar pa mladi v strategijo
niso vključeni. Kljub temu, da bi morali glavne predloge podati mladi, tega na žalost niso storili.
Posledica njihove nevključenosti v proces oblikovanja, sprejemanja in implementacije
strategije, bo rezultat neuspešno zastavljene Strategije za mlade v občini Hrastnik. Kljub temu,
da smo v procesu priprave strategije upoštevali vse smernice in usmeritve, kako uspešno
ustvariti strategijo za mlade, v njeno oblikovanje nismo mogli vključiti mladih. Edina rešitev
in ukrep, ki ga bomo sprejeli v občini, je vzpostavitev Sveta za mlade občine Hrastnik, ki bo
imel ob svoji ustanovitvi zelo pomembno nalogo: približati oblikovanje strategije mladim, kar
pomeni, da bo moral mlade vključiti v oblikovanje strategije, jim približati vsebino strategije,
predvsem pa bo moral vzpodbuditi zanimanje mladih za sodelovanje v procesu priprave
strategije. Zavedati se moramo, da normativna moč strategije in dejanska moč strategije nista
vedno enaki. Če sprejmemo strategijo in z njo ne zagotovimo finančnih sredstev, je izvedba
strategije omejena. Nujno je zagotoviti proračun oziroma finančna sredstva za izvedbo
strategije. To je ključ do uspešno zastavljene in implementirane strategije.
V procesu oblikovanja diplomske naloge sem prišel do naslednjega ključnega spoznanja. Mladi
imajo zelo slabe, površinske informacije o tem, kakšna je funkcija strategije za mlade. Ugotovil
sem, da skoraj nihče ne ve, kakšna naj bi bila vsebina strategije in katera področja naj bi
zajemala. Večina mladih je seznanjenih s pripravo in oblikovanjem strategije v občini Hrastnik,
saj so za njo že slišali oziroma so že prebirali javne pozive za vključitev v strategijo (na spletnih
straneh in družbenih omrežjih), ne poznajo pa njene vsebine. Naj svoje razmišljanje še dodatno
razširim. Mladi ne berejo vsebine javnega poziva za vključitev v pripravo strategijo. Niti ena
oseba, ki je poziv videla, si ni prebrala njegove vsebine. Ta trend opažam med mladimi že nekaj
časa. Tudi sam ob prebiranju javnih pozivov velikokrat preberem le naslov in odebeljen tekst
besedila, njegove vsebine pa ne. Skozi diplomsko nalogo sem neprestano razmišljal o strategiji
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oziroma marketinškem orodju, s katerim bi privabili čim večje število mladih v oblikovanje
Strategije za mlade v občini Hrastnik.
Mladi se večino časa zadržujejo na spletu in socialnih omrežjih, ki jih neprestano in vedno
znova bombardirajo z različno vsebino in informacijami iz različnih področji. Neprestano so
izpostavljeni novim informacijam. Posledica prevelike informiranosti je mlade postavila v
težak položaj. Vedno znova morajo informacije izbirati selektivno glede na njihov interes, kar
pomeni, da izmed sto novih novic in informaciji, selektivno izberejo samo določene, ki jim
namenijo pozornost. Na nas, oblikovalcih strategije, je, da mladim strategijo in njeno vsebino
približamo. V ta namen sem na osnovi opravljanega intervjuja in sodelovanja z udeležbo razvil
marketinško orodje, ki bo učinkovitejše pri prenašanju informaciji do mladih. Orodje bom
uporabil za večjo in učinkovitejšo informiranost mladih o strategiji. Cilj uporabljenega orodja
je večja vključenost mladih v oblikovanje Strategije za mlade v občini Hrastnik. Orodje ima
trženjsko usmerjenost, poimenoval sem ga trženjska metoda posredovanja informacij mladim.
Predstavil ga bom na konkretnem primeru. Mladim je treba prenesti informacije o vseh ključnih
zadevah, zagotoviti moramo njihovo informiranost. Kot pa lahko ugotovimo, zgolj
informiranost in objavljanje pozivov na portalih in spletnih straneh nista dovolj. Mladi morajo
prepoznati lasten interes za sodelovanje pri projektu. Zavedati se morajo, da so njihove
odločitve zelo pomembne ter da lahko vplivajo na življenje v občini in v lokalnem okolju. S
tem namenom bomo pri objavi naslednjega javnega poziva za sodelovanje mladih pri pripravi
strategije za mlade objavili naslednji naslov poziva: ''Želite imeti novo športno igrišče? Bi želeli
imeti najsodobnejši tehnološki center v občini? Bi želeli vplivati na izgradnjo in financiranje
projektov v občini? Občina bo mladim namenila 10 milijonov, kako bi jih porabili vi?
Priključite se oblikovanju Strategije za mlade v občini Hrastnik.''
Informirati jih je treba na zabaven način, vsebino strategije jim je treba približati na zanimiv in
inovativen način obveščanja. Začutiti morajo, da lahko dosežejo spremembo. Predvsem pa jim
moramo vzbuditi zanimanje. Treba je opozoriti, da lahko takšna strategija informiranja privabi
različne interesne skupine mladih, tudi tiste z zasebnimi, privatnimi interesi, ki pa niso v skladu
z javnimi. V razmislek bi bilo treba vzeti tudi selektivno obravnavo predlogov, podanih v
strategiji. To je usmeritev za nadaljnje raziskovanje na tem področju kot nadgradnjo tej
diplomski nalogi. Možnosti za nadaljnjo raziskovanje so vsekakor razvoj tržno marketinške
strategije informiranja mladih in razvoj novih metod ter ukrepov, ki bodo dodelava obstoječim.
Če bo marketinška strategija informiranja doživela uspeh, bomo to lahko spremljali že pri
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novem objavljenem pozivu ob ustanovitvi Mladinskega sveta v mesecu oktobru. Zelo dobro
bomo lahko primerjali odzive glede načina informiranja mladih o strategiji. Dodatno pa bo treba
za razvoj tega orodja opraviti anketo, intervjuje in poglobljene raziskovalne naloge, če bomo
želeli zastavljeno marketinško strategijo potrditi kot uspešno.
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PRILOGE
PRILOGA A: ZAKONODAJNA UREDITEV MLADINSKEGA SEKTORJA IN
NJIHOVI AKTERJI
V prilogi A je predstavljena zakonodajna ureditev mladinskega sektorja v Sloveniji. V
slovenski zakonodaji mladinski sektor urejata dva zakona, in sicer Zakon o javnem interesu v
mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010) in Zakon o mladinskih svetih (Ur. l. RS št. 70/2000,
42/2010).
V prvem členu Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju se opredeljuje mladinski
sektor in določa javni interes v mladinskem sektorju ter način uresničevanja javnega interesa v
mladinskem sektorju.
V 3. členu ZJIMS so opredeljeni izrazi, ki so uporabljeni v zakonu:
-

''mladi'' so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega
29. leta;

-

''mladinski sektor'' so področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja
mladinskih politik ter mladinsko delo, opredeljena pa so v 4. členu tega zakona;

-

''mladinsko delo'' je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za
mlade, v okviru katere mladi na osnovi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu
vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence in prispevajo k razvoju skupnosti –
izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih
ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve;

-

''mladinska politika'' je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik z
namenom spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično
življenje skupnosti ter ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela in
delovanja mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in
demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi
in drugimi organizacijami;

-

''organizacija v mladinskem sektorju'' je subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju in je
organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet;

-

''mladinska organizacija'' je avtonomno demokratično prostovoljno samostojno
združenje mladih, ki s svojim delovanjem mladim omogoča pridobivanje načrtnih učnih
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izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč in izvajanje dejavnosti v skladu z
njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo in je organizirana kot
samostojna pravna oseba, 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;
-

''organizacija za mlade'' je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, a ni mladinska
organizacija in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga;

-

''strukturirani dialog'' je odprt, pregleden, dolgoročen, nenehen in sistematičen dialog
med mladimi in nosilci oblasti na državni in lokalni ravni v mladinskem sektorju;

-

''mladinska infrastruktura'' je fizični prostor (zemljišče ali stavba oziroma del stavbe),
namenjen predvsem mladim, za izvajanje mladinskega dela;

-

''mladinski program'' je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija, in
poteka med vrstniki nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje večje število
izvajalcev in aktivnih udeležencev;

-

''program za mlade'' je program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo
organizacije za mlade z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje
in organiziranost mladih, poteka pa nepretrgano skozi večji del leta in vključuje večje
število aktivnih udeležencev.

Področja mladinskega sektorja se nanašajo na:
-

avtonomijo mladih,

-

neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,

-

dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,

-

skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,

-

prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,

-

mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,

-

zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,

-

dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti
mladih,

-

sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

(4. člen ZJIMS)
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Javni interes na področju mladinskega sektorja se uresničuje z zagotavljanjem:
-

normativnih in drugih pogojev za razvoj področij mladinskega dela ter vključevanja
mladinskega vidika v strategije, politike in ukrepe, ki vplivajo na mlade;

-

finančne podpore mladinskim programom in programom za mlade vključno s podporo
mladinski infrastrukturi.

(5. člen ZJIMS)
Uresničevanje javnega interesa na lokalni ravni je s pristojnostmi samoupravnih lokalnih
skupnosti opredeljeno v 27. členu ZJIMS:
(1) Samoupravna lokalna skupnost izvaja mladinsko politiko na lokalni ravni skladno z lastnimi
interesi, potrebami, zmožnostmi in okoliščinami, kot so število in struktura prebivalcev,
ekonomska moč ter prostorske in kadrovske zmogljivosti v mladinskem sektorju.
(2) Samoupravna lokalna skupnost lahko uresničuje mladinsko politiko na lokalni ravni, tako
da:
-

sprejme lokalni program za mladino,

-

ustanovi delovno ali posvetovalno telo za mladinska vprašanja,

-

finančno podpira programe v mladinskem sektorju in

-

izvaja druge ukrepe v mladinskem sektorju v skladu z zakonom.

(3) Za sofinanciranje programov v mladinskem sektorju na lokalni ravni se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona.
Zakonska ureditev mladinskih centrov
Dejavnosti mladinskega centra so:
(1) Mladinski center je 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 mladinskim sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni.
(2) Mladinski centri:
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-

skrbijo za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov ne
glede na to, ali so člani mladinskih organizacij ali ne, in mladinskih organizacij lokalnih
skupnosti;

-

skrbijo za mladinsko infrastrukturo;

-

zagotavljajo ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela ter
zagotavljajo ustrezno usposobljenost kadrov za podporo mladinskemu delu;

-

nudijo pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov;

-

razvijajo in izvajajo programe na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega
učenja;

-

sodelujejo pri izvajanju mobilnosti mladih, prostovoljnem mladinskem delu, aktivnem
državljanstvu, raziskovalnem delu mladih in pri povezovanju na mednarodni ravni in
dajejo podporo drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju.

(28. člen ZJIMS)
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PRILOGA

B:

MREŽA

AKTERJEV

IN

DETERMINANT

ZA

SNOVANJE

MLADINSKE STRATEGIJE V OBČINI HRASTNIK

Stranke in liste

ŠOS, ŠKIS, aktivni mladi
posamezniki

Občinski svet

Klub študentska
organizacija

MCH

Župan

Hrastnik

Strategija za mlade v
občini Hrastnik

Faktorji in determinante:
- število prebivalstva v občini
- število gospodinjstev v občini
- število mladih v občini
- število dnevnih migrantov v občini
- itn.
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V prilogi B, sem po lastni presoji in razmišljanju narisal mrežo akterjev in determinant za
oblikovanje strategija za mlade v občini Hrastnik. Naj postavitev mreže in njen pomen
pojasnim. Znotraj velikega črnega okvirja so 4 oblike različnih likov, v njem so predstavljeni
ključni akterji oblikovanja strategije za mlade v občini Hrastnik. Zgoraj levo je Župan in
občinski svet, kateri neposredno vpliva na oblikovanje strategije za mlade v občini. Na župana
in občinski svet pa od zunaj vplivajo stranke in liste, katere imajo svoje predstavnike v raznih
odborih in mestnem svetu. MCH je javni zavod financiran s strani občine Hrastnik. Na njegove
odločitve prav tako posredno vpliva župan občine Hrastnik. To lahko podkrepimo z tezo da
direktor MCH odgovarja neposredno županu. Zadnji akter pri oblikovanju strategije za mlade
pa je Klub ŠOHT. Na katerega prav tako od zunaj vpliva študentska organizacija Slovenije in
Zveza ŠKIS. Na oblikovanje strategije v občini pa prav tako vplivajo zunanje determinante, kot
so število prebivalstva v občini, število mladega prebivalstva v občini, število gospodinjstev,
število dnevnih migrantov in tako naprej.
Vsi predstavljeni akterji in determinante ter zunanji vplivi imajo zelo velik vpliv na nastajanje,
sprejetje in implementacijo strategije za mlade v občini Hrastnik.
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PRILOGA

C:

ANALIZA

STATISTIKE

NA

PODROČJU

MLADINE

IN

PREBIVALSTVA NA SPLOŠNO V OBČINI HRASTNIK
Po podatkih Statističnega urada RS je na dan 1. 1. 2016 v občini Hrastnik živelo 9.316
prebivalcev, od tega 4.580 moških in 4.736 žensk. Gostota naseljenosti je 159,0, povprečna
starost pa 45,6 let (vir: Statistični urad RS, Demografsko področje, Prebivalstvo).
V občini Hrastnik je na dan 1.1.2016 1.138 mladih, med 15 in 29 let. Podrobneje:
-

od 15 do 18 let = 309 mladih

-

od 19 do 26 let = 629 mladih

-

od 27 do 29 let = 200 mladih

Študentov je v občini okoli 300 prav tako je nekje tudi 300 dijakov. Točnih številk oziroma
relevantne točne številke ne morem podati, saj se število dijakov in študentov skozi tekoče leto
zmanjšuje. Razlog za to leži v efektivnem vpisu mladih na dijaške in študentske programe z
namenom pridobitve statusa, kateri je namenjen študentskem delu. Med njimi torej največje
število mladih spada v starostno skupino od 19 do 26 let.
Občina Hrastnik ima povprečno starost prebivalstva zelo visoko. V občini pa je zelo malo
mladih, le nekaj več kot 10 % celotnega prebivalstva. Po analizi lahko ugotovimo, da je
Hrastnik ni privlačna občina za mlade, večino mladih se dokaj hitro izseli iz občine. To
negativno vpliva na trajnostni razvoj mladih v lokalnem okolju, čeprav je občina zelo
osredotočena na mlade in njihovo delovanje, pa sama po sebi ni privlačna za mlade družine in
njihovo preseljevanje v Hrastnik iz drugih občin.
Brezposelne osebe po starosti v Hrastniku v letu 2015:
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Leto starosti
Mesec
15 – 24 let

25 – 29 let

Jan 2015

107

124

Feb 2015

103

111

Mar 2015

100

114

Apr 2015

98

115

Maj 2015

91

115

Jun 2015

84

121

Jul 2015

81

117

Avg 2015

80

113

Sep 2015

74

96

Okt 2015

91

104

Nov 2015

84

101

Dec 2015

79

103

Povpr.

89

111

(Vir: Zavod RS za zaposlovanje, statistične informacije, po občinah, stalno prebivališče)
Največja brezposelnost med mladimi je bila prisotna meseca januarja, februarja in marca.
Najmanjša pa novembra in decembra. Zmanjšanje zaposlitve v novembru in decembru lahko
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objasnimo s priložnostnimi deli v občini in njeni okolico oziroma z zaposlitvami za določeno
čas, kratko obdobje. Ta trend pa se počasi spreminja, kar bo dobro vidno pri analizi podatkov
v letu 2016. Po pogovorih z mladimi iz občine, je opaziti, da so bili sprejeti ukrepi z zmanjšanje
brezposelnosti med mladimi.
Brezposelne osebe po starosti v Hrastniku v letu 2016:

Leto starosti
Mesec
15 – 24 let

25 – 29 let

Jan 2016

75

103

Feb 2016

73

97

Mar 2016

72

93

Apr 2016

70

94

Maj 2016

66

91

Jun 2016

60

89

Povprečje

69

95

(Vir: Zavod RS za zaposlovanje, statistične informacije, po občinah, stalno prebivališče)
Analiza in primerjava rezultatov z letom 2015 in 2016 nam je nazorno prikazala, da so ukrepi
za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi učinkoviti in dobro sprejeti. Rezultati so opazni. Na
drugi strani pa je potrebno opozorit, da v občini še vedno ni gospodarsko naprednih podjetji,
katera bi mladim preprečevale odseljevanje in iskanje boljših pogojev za zaposlitev in
ustanovitev družine.
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