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POVZETEK
Kakovostno preživljanje prostega časa mladih je zelo pomembno za nadaljnji razvoj
osebnosti mladega človeka, česar se zavedamo vsi. V letu 2004 je Slovenija pričela
aktivno sodelovati z EU na področju mladine. Vsaka lokalna samoupravna skupnost
izvaja naloge, povezane s kakovostnim preživljanjem prostega časa mladih, in sicer v
povezavi z Vlado RS, uradi, mladinskimi organizacijami, društvi in tudi z EU preko
evropskih programov. Prostočasne aktivnosti so dokaj dobro organizirane v občini Brežice.
V Brežicah deluje veliko športnih klubov, kulturnih društev, prostočasne aktivnosti pa so
organizirane tudi v javnih zavodih. Za izvajanje programov in dejavnosti ter vzdrževanje
objektov se namenjajo proračunska sredstva, sredstva pa se pridobivajo tudi iz EU. Za
še kakovostnejše preživljanje prostega časa in zmanjševanje razlik med vasjo in mestom
pa je potrebna tudi udeležba staršev otrok.
Ključne besede: prosti čas mladih, prostočasne aktivnosti, lokalna skupnost, družbena
dejavnost, mladinski center, šport, kultura
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SUMMARY
THE ROLE OF MUNICIPALITY IN THE FINANCING OF FREE TIME
ACTIVITIES OF YOUNG PEOPLE
We are all aware of the fact that young people should spend free time qualitatively. This
has positive effects for their future development as well. In 2004 Slovenia started active
cooperation with EU in the field of youth. In connection with Government of the RS,
offices, youth organizations, societies and EU (through European programmes) each local
self-governing community carries out tasks connected with qualitative free time. In
Brežice municipality free time activities are well-organized. There are a lot of sports clubs,
cultural societies, but public institutes organize them as well. Budget funds are meant for
carrying out these programmes and activities as well as for maintenance of buildings.
Funds can be also received from EU. To spend free time qualitatively and reduce
differences between towns and villages parents' participation is needed as well.
Key words: free time of young people, free time activities, local community, social
activity, youth centre, sport, culture
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1 UVOD
Kaj je za nas prosti čas in čemu ga potrebujemo? Živimo v času hitenja, ko imamo polno
obveznosti, hkrati pa nam primanjkuje časa, namenjenega sprostitvi. Za vsakega
posameznika je pomembno, da ima nekaj prostega časa, ki ga preživi po svoji volji, da
napolni svoje »baterije«, da lahko v naslednjem trenutku uspešno premaguje ovire, ki jih
nenehno postavlja življenje. Tako mladi kot odrasli se moramo sprostiti ob klepetu med
svojimi prijatelji, ob poslušanju dobre glasbe, ob branju knjige, gledanju predstave, a tudi
ob športni aktivnosti.
Kakovostnemu preživljanju prostega časa mladih se daje vse večji poudarek, saj le tako
mladi dozorijo in se oblikujejo v odraslo osebo s pozitivnim pogledom na svet, pozitivno
izoblikovano samopodobo, svojim mišljenjem in pa občutkom do sočloveka. V današnjem
času nas vse bolj obkrožajo tehnično dovršene materialne stvari, internetne povezave,
socialna omrežja, ki nadomeščajo druženje mladih v pravem pomenu besede.
V Sloveniji je bilo izvedenih že kar nekaj raziskav o preživljanju prostega časa mladih. Z
izvedbo in obdelavo ankete med brežiškimi osmošolci in devetošolci sem hotela preveriti,
kako se občina Brežice vključuje v aktivno preživljanje prostega časa šolskih otrok in
mladine.
Glede na način življenja, z vse več obveznosti v šoli, sem postavila hipotezo, da mladi
nimajo prostega časa več kot eno ali dve uri na dan. Zaradi dejstva, da so v Brežicah
obnovili in zgradili objekte, kjer potekajo aktivne dejavnosti za prosti čas, sem
predvidevala, da se veliko otrok in mladih ukvarja s športnimi dejavnostmi. Postavila pa
sem tudi hipotezo, da se veliko mladih pogovarja s svojimi vrstniki preko računalnika in
mobilnih telefonov ter da svoj prosti čas preživijo z igranjem igric na računalnikih. Hotela
sem preveriti tudi hipotezo, ali se mladi družijo v gostinskih lokalih in na ulicah.
Predvidevala sem, da se mladi ne morejo udeleževati nekaterih aktivnosti zaradi
oddaljenosti in pomanjkanja denarja. Preverila sem tudi hipotezo vpliva staršev, sošolcev,
vzornikov, učiteljev na preživljanje prostega časa mladih, saj sem mišljenja, da imajo
vzorniki in prijatelji največji vpliv na način preživljanja prostega časa mladih.
Namen diplomskega dela je ocena možnosti vključevanja lokalne skupnosti v preživljanje
prostočasnih aktivnosti šolskih otrok in mladine v kraju. Želela sem ugotoviti, ali nudi
Občina Brežice svojim otrokom in mladim dovolj programov za kakovostno preživljanje
prostega časa. Cilj pa je ocena načinov, ki bodo prispevali k povezovanju organizacij in
društev na ravni občine k dvigu kakovosti preživljanja prostega časa mladih. Zanima me,
ali namenja lokalna skupnost dovolj svojih sredstev za uspešno delo vseh društev,
organizacij, zavodov na področju mladih.
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V prvem delu diplomskega dela bom preverila teoretična izhodišča družbene dejavnosti
slovenske občine, kakšna je zakonska podlaga financiranja prostočasnih aktivnosti, kaj so
prostočasne aktivnosti ter kako so organizirane slovenske lokalne samoupravne skupnosti.
V drugem delu se bom osredotočila na Občino Brežice, njeno organizacijo, javne zavode,
društva in zavode, ki delujejo na področju prostočasnih aktivnosti mladih, ter proračunski
vidik podpiranja prostočasnih aktivnosti v Brežicah.
V tretjem delu bom s pomočjo izvedbe in obdelave rezultatov ankete med učenci tretje
triade brežiških osnovnošolcev ugotovila, kako mladi v Brežicah preživljajo svoj prosti čas,
kaj pogrešajo, kdo vpliva na njihove odločitve o načinu preživljanja prostega časa ter kaj
jim sploh pomeni prosti čas.
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
SLOVENSKE OBČINE
Občina je lokalna samoupravna skupnost, kar je zapisano v 139. členu Ustave RS. V tem
členu je tudi določen postopek ustanovitve konkretne slovenske občine ter njena sestava.
Občino sestavlja naselje ali več naselij, ki so med sabo povezana zaradi skupnih interesov
in potreb prebivalcev oziroma občanov. Občina se ustanovi z zakonom po prej
opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem ozemlju.
V 140. členu Ustave RS pa je opredeljeno delovno področje samoupravne lokalne
skupnosti. Lokalne zadeve, ki zadevajo le občane in jih občina lahko ureja samostojno,
spadajo med pristojnosti občine. Občina pa lahko opravlja tudi naloge, prenesene iz
državne pristojnosti, vendar mora država zagotoviti potrebna sredstva. Tudi to je
določeno z zakonom. Naloge, s katerimi zadovoljuje potrebe svojih prebivalcev, so
naslednje:
- upravlja občinsko premoženje,
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine,
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega
sklada stanovanj,
- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe,
- pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo
otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide, ostarele,
- ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte,
- pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno,
turistično, kulturno in drugo dejavnost na svojem območju,
- pospešuje razvoj športa in rekreacije,
- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne
površine,
- opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč,
- organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
- sprejema statut občin in druge splošne akte,
- organizira občinsko upravo.
V Ustavi RS je v 145. členu opredeljena samouprava na področju družbenih dejavnosti. Tu
je opredeljeno, da se lahko za uveljavljanje svojih interesov državljani samoupravno
združujejo. »Politika prostočasnih in družbeno-kulturnih dejavnosti predstavlja vse ukrepe,
strategije in mehanizme družbene oblasti, ki so namenjeni zagotavljanju podpornega
okolja za obstoj in razvoj strukturiranih prostočasnih in družbeno-kulturnih dejavnosti v
skupnosti ter spodbujanju mladih h kakovostnemu preživljanju prostega časa. Aktivne in
strukturirane prostočasne aktivnosti mladih naj bi torej prispevale k večji fleksibilnosti,
samorefleksiji in sposobnosti obvladovanja konfliktov, obenem pa naj bi mladi v prostem
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času pridobivali dodatno znanje jezikov, dela z računalnikom, socialnih veščin itd« (Kuhar
2007, 469).
Področje prostega časa je v pristojnosti lokalnih skupnosti. Spodbujanje društvene
dejavnosti, ki je eden od središčnih elementov politike prostočasnih in družbeno-kulturnih
dejavnosti, je namreč ena od izvirnih nalog občine v skladu z Zakonom o lokalni
samoupravi (ZLS, 21. člen). Posebnih predpisov, ki bi razmejevali pristojnosti med državo
in občino, ni. Iz tega razloga lahko občina na podlagi in v okviru 140. člena Ustave
Republike Slovenije nalogo spodbujanja društvene dejavnosti uresničuje popolnoma
suvereno in na različne načine ter pomembno prispeva k prostočasni in družbeno-kulturni
aktivnosti mladih.
»S prostočasnimi aktivnostmi ljudje zadovoljujemo različne potrebe, ki se z leti
spreminjajo. Mladi so v zadnjih desetletjih podvrženi številnim spremembam, ki so
posledica spremenjene logike delovanja vseh področij, ki vplivajo na kakovost njihovega
življenja. V postmoderni družbi je življenje mladih zaznamovano z negotovostjo; mladi so
postavljeni pred nove izzive in tveganja, ki vplivajo na njihov identitetni razvoj in prehod v
svet odraslih. Izobrazba, znanje in kompetence so vrednote, h katerim mladi stremijo, da
si zagotovijo svoj položaj v družbi. Identitetni razvoj postaja projekt posameznika,
katerega rezultati določajo uspešnost integracije v odraslo socialno okolje. Ravno prosti
čas in prostočasne aktivnosti predstavljajo področje, v katerega lahko posegamo za
spodbujanje pozitivnega identitetnega razvoja mladih. S tem ko mladim omogočimo varno
raziskovanje svojih talentov, sposobnosti in aspiracij, veliko pripomoremo k njihovemu
identitetnemu razvoju in iskanju vloge v družbi. Mladi razvijajo svojo samopodobo, se
zavedajo sebe in svojih sposobnosti in tako pridobijo samospoštovanje, osebni nadzor in
odgovornost, torej lastnosti, ki jih potrebujejo za vstop v svet odraslih« (Mužica, 2013).
Definicija, kako občina izvaja mladinsko politiko, se glasi: »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« (ZJIMS, 27. člen).
»Organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna skupnost ali druga
pravna oseba javnega ali zasebnega prava, v katerem se izvajajo programi v mladinskem
sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni, predstavlja mladinski center« (ZJIMS, 27.
člen).

2.1

ZAKONSKA PODLAGA FINANCIRANJA PROSTOČASNIH
AKTIVNOSTI

Da bi mladi čim bolj kakovostno preživljali svoj prosti čas, pa je v javnem interesu. Mladi
naj bi postali odgovorni pripadniki različnih zasebnih, lokalnih, državnih in mednarodnih
skupnosti, pri tem pa jim pomaga mladinska politika in mladinsko delo. Za to poskrbi tako
država kot same lokalne skupnosti – posamezne občine v RS. Država je v sklopu
Ministrstva za šolstvo in šport ustanovila Urad RS za mladino (URSM). Urad opravlja
4

naloge in izvaja ukrepe, s katerimi spodbuja in razvija organiziranost mladih, njihovo
participacijo v družbenih procesih, neformalno izobraževanje mladih, informiranje in
svetovanje za mlade, mobilnost in mednarodno sodelovanje mladih ter boljše poznavanje
mladine. Urad spremlja aktivnosti mladinskih in drugih organizacij, evalvira njihovo delo,
izobražuje in usposablja izvajalce dejavnosti za mladinsko delo na nacionalni in lokalni
ravni. Urad izpolnjuje mednarodne obveznosti in zagotavlja izvajanje mednarodnih
sporazumov in programov. V skladu z evropskimi normami mladinskega dela si prizadeva
za uravnotežen razvoj mladinskih struktur in mladinske politike tudi na lokalnem nivoju.
Za zagotavljanje boljših sistemskih pogojev za mladinsko delo Urad pripravlja ustrezne
pravne oziroma zakonske podlage. Pri sofinanciranju mladinskih programov daje URSM
prednost programom, ki se odvijajo na nacionalnem nivoju, čeprav nudi tudi pomembno
podporo lokalnim mladinskim organizacijam. Delež sredstev sofinanciranja nevladnih
organizacij s strani urada običajno znaša 10–30 % proračuna posamezne organizacije.
Preostanek sredstev organizacije običajno pridobijo s strani lokalne skupnosti, drugih
ministrstev, sponzorjev, članarin in lastne dejavnosti. Poleg sofinanciranja mladinskih
programov in projektov zagotavlja URSM tudi sredstva za delovanje krovnih mladinskih
organizacij v Sloveniji in servisnih organizacij (Mladinski svet Slovenije, Nacionalna
agencija MOVIT, program MLADINA, Mreža mladinskih centrov MAMA) ter izvajanje
evropskih programov EURODESK, ERYICA, EURO26. Urad vsako leto objavi javni
razpis/poziv, katerega cilj je sofinanciranje delovanja in programov mladinskih organizacij
ter mladinskih programov in programov za mlade, ki jih izvajajo za to usposobljene
organizacije. Sredstva se na podlagi predloženih vlog dodelijo po skupinah upravičencev,
ki so: nacionalne mladinske organizacije, mladinski sveti lokalnih skupnosti, mladinski
centri in druge nevladne organizacije (Urad za mladino 2012). V letošnjem letu je URSM
objavil Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letu 2013. Namen
tega razpisa je podpora mladinskemu delu in razvoju mladinskega sektorja v Sloveniji.
Objavljeni so že rezultati poziva. Znesek dodeljenih sredstev je 1.240.000,00 EUR (višji
kot je bil v prejšnjih letih) sofinancirano bo 92 mladinskih organizacij, med temi je 13
nacionalnih mladinskih organizacij, 51 mladinskih centrov ter 28 drugih nevladnih
organizacij.
Kakšen pa je način uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju, pa je
opredeljeno v Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju. V 5. členu tega zakona je
določeno, da javni interes zagotavlja finančno podporo mladinskim programom in
programom za mlade, kar vključuje tudi mladinsko infrastrukturo. Nosilec javnega
interesa na državni ravni je upravni organ, pristojen za mladino, na lokalni ravni pa so
pristojni organi samoupravne lokalne skupnosti. Za sodelovanje pri oblikovanju in
izvajanju mladinske politike Vlada RS imenuje posvetovalno telo za mladino.To je Svet
Vlade Republike Slovenije za mladino. V 8. členu ZJIMS so določene naloge Sveta Vlade
RS za mladino, in te so naslednje: spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj mladih v družbi;
spremlja in ocenjuje upoštevanje predlogov mladih na družbene spremembe; predlaga
ukrepe v mladinskem sektorju in spremlja uresničevanje interesov mladine v drugih
politikah na državni ravni;
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obravnava predloge zakonov in drugih predpisov ter ukrepov vlade, ki se nanašajo na
področje mladinskega dela, mladinskih politik in življenja mladih nasploh ter daje mnenje
k predlogom zakonov; razpravlja o aktualnih vprašanjih mladih in daje mnenje pristojnim
institucijam o teh vprašanjih; daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj
na področju mladine; daje predloge in priporočila glede financiranja dejavnosti mladih;
obravnava trende programskih in finančnih načrtov mladinskih organizacij ter drugih
organizacij, ki sodelujejo v mladinskem sektorju; daje vladi ter pristojnim ministrstvom
predloge, pobude in priporočila za uresničevanje zaveze po krepitvi mladinske razsežnosti
v posameznih sektorskih javnih politikah; spodbuja sodelovanje mladih v različnih
posvetovalnih in soodločevalskih telesih na državni in lokalni ravni.
V 16. členu tega zakona je opredeljen Nacionalni program za mladino, ki je temeljni
programski dokument, s katerim se opredeljujejo prednostne naloge in ukrepi, ki so v
javnem interesu. Nacionalni program za mladino vsebuje: programe, finančni načrt s
prikazom stroškov in virov, nosilce, pričakovane razvojne učinke in kazalnike merjenja
učinkov, obdobje in roke uresničevanja tega programa. Pri oblikovanju nacionalnega
programa se upoštevajo dolgoročne usmeritve, ki presegajo obdobje njegove veljavnosti.
Predlog nacionalnega programa za mladino pripravi ministrstvo v sodelovanju z
organizacijami v mladinskem sektorju. Program je sprejet s strani Državnega zbora
Republike Slovenije na predlog Vlade RS za obdobje devetih let. Na podlagi Nacionalnega
programa za mladino Vlada RS sprejme izvedbene načrte v skladu s sprejetim državnim
proračunom. Vsaka tri leta poda Vlada RS delno poročilo o izvajanju Nacionalnega
programa za mladino, po zaključku obdobja pa odda zaključno poročilo, katerega Državni
zbor RS pregleda ter se do njega opredeli. Programi v mladinskem sektorju se
sofinancirajo na podlagi Nacionalnega programa za mladino. Programi v mladinskem
sektorju se financirajo po tem zakonu na podlagi javnega razpisa (vnaprej lahko določijo
merila za ocenjevanje in vrednotenje predlogov programov) in javnega poziva (za
programe v mladinskem sektorju, ki jih izvajajo organizacije, mladinski sveti ter javni
zavodi v mladinskem sektorju). Finančna sredstva se dodelijo tistim programom, ki se v
postopku obravnave javnega razpisa ali javnega poziva višje ovrednotijo. Kakšno mora biti
besedilo javnega razpisa in javnega poziva, je zapisano v 19. in 20. členu ZJIMS. Sam
postopek objave javnega razpisa in javnega poziva pa je opredeljen v 21. členu tega
zakona. Za izvedbo javnega razpisa in javnega poziva se imenuje razpisna komisija, ki
prijave obravnava in ovrednoti. Pooblaščena oseba pristojnega organa sprejme sklep o
izbiri, na podlagi tega sklepa pa pristojni organ izda odločbo vsakem prijavitelju, v kateri
se določi upravičenost do pridobitve finančnih sredstev in njihov obseg glede na izbrani
program. Pogodba o sofinanciranju izbranega programa v mladinskem sektorju se sklene
z upravičencem, ko odločba postane izvršljiva. S pogodbo se uredijo cilji, merila, roki,
obseg ter način izvrševanja pogodbenih obveznosti.
Večina državnih sredstev, namenjenih kulturi, ustvarjalnosti, prostovoljnosti in prostemu
času, je vezanih na sredstva programov EU. Na območju EU je bil sprejet PRENOVLJENI
OKVIR EVROPSKEGA SODELOVANJA NA PODROČJU MLADINE 2010–2018, in sicer
novembra 2009 s strani Sveta EU. V njem je nadgrajeno in prenovljeno evropsko
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sodelovanje na področju mladine. Tudi Slovenija je bila aktivna pri oblikovanju zgoraj
omenjene resolucije vse od leta 2004. Na podlagi evropskega sodelovanja smo v Sloveniji
sprejeli Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (2010) ter leta 2011 Nacionalni
program za mladino. In kaj je evropsko sodelovanje? »Evropsko sodelovanje na področju
mladine je skupno poimenovanje za politike in ukrepe na področju mladine na ravni EU
ter medsebojno sodelovanje držav članic pri oblikovanju, izvajanju in spremljanju teh
politik. Sodelovanje med državami članicami na področju mladine poteka v obliki odprte
metode koordinacije. Odprta metoda koordinacije ali OMK je relativno nov medvladni
način upravljanja v Evropski uniji, ki temelji na prostovoljnem sodelovanju držav članic na
tistih področjih, ki so sicer v domeni držav članic, na primer na področjih izobraževanja,
zaposlovanja, usposabljanja, socialnega varstva, družbene vključenosti in od leta 2002
tudi na področju mladine« (Bizjak -Zupanc, Škulj, 2010, str. 13, 14).
»Resolucija poudarja, da je pomembno vsem mladim omogočiti, da kar najbolje izkoristijo
svoje sposobnosti, ter opozarja, da za uresničitev navedenega ni dovolj zgolj vlagati v
mlade in zagotoviti več sredstev za razvoj področij politik, ki vplivajo na vsakdanje
življenje mladih in večajo njihovo blaginjo, temveč je treba tudi krepiti vlogo mladih s
spodbujanjem njihove neodvisnosti in njihovega potenciala za prispevanje k trajnostnemu
razvoju družbe ter evropskim vrednotam in ciljem. Zagotoviti je treba tudi boljše
sodelovanje med mladinskimi politikami in ustreznimi področji politik, zlasti
izobraževanjem, zaposlovanjem, socialno vključenostjo, kulturo in zdravjem« (Bizjak Zupanc, Škulj, 2010, str. 23). V resoluciji dajejo zelo velik poudarek mladinskemu delu, ki
je definiran kot posebna dejavnost
v prostem času, katerega vodijo strokovno
usposobljeni ali prostovoljni mladinski delavci in vodje mladinskih organizacij. V zgoraj
omenjeni resoluciji sta bila sprejeta dva skupna splošna cilja, ki naj bi ustvarila več
priložnosti in enake možnosti za vse mlade v izobraževanju in na trgu dela ter spodbujala
aktivno državljanstvo, družbeno vključevanje in solidarnost vseh mladih. Sprejeti pa so bili
tudi področni cilji in ukrepi, ki na področju prostovoljnih dejavnosti podpirajo mlade v
prostovoljnih dejavnostih in v večji meri priznavajo njihovo vlogo v smislu pomembne
oblike neformalnega učenja ter spodbujajo čezmejno mobilnost mladih. V resoluciji je
objavljen tudi program »Mladi v akciji«, katerega namen je podpreti mlade v njihovih
prizadevanjih, da postanejo državljani v pravem pomenu besede. Program „Mladi v akciji“
kot del strategije za zaposlovanje in socialno vključevanje podpira sodelovanje med
različnimi akterji, ki so dejavni na področju mladine, spodbuja izmenjave med mladimi in
jim omogoča, da se udeležijo prostovoljnih dejavnosti, da bi tako oblikovali aktivno
državljanstvo. Prednostne naloge tega programa so naslednje: evropsko državljanstvo,
participacija mladih, kulturna raznolikost ter vključevanje mladih z manj priložnostmi. Ta
program krije do 75 % vseh upravičenih stroškov, prijavijo pa se lahko lokalne, regionalne
javne organizacije ali organizacije, dejavne na evropski ravni na področju mladine.
Financiranje prostočasnih aktivnosti v RS pa je podprto tudi z Zakonom o športu. Športna
vzgoja je ena izmed oblik preživljanja prostega časa otrok in mladine, saj se s športom
ukvarjajo prostovoljno izven obveznega vzgojno-izobraževalnega programa. Javni interes
v športu uresničujeta država in lokalna skupnost s tem, da zagotavljata sredstva za
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realizacijo nacionalnega programa, spodbujata in zagotavljata pogoje za opravljanje in
razvoj športne dejavnosti, načrtujeta, gradita in vzdržujeta javne športne objekte.
Sredstva se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalne skupnosti.
Uresničevanje javnega interesa v športu se opredeli v Nacionalnem programu športa, ki
ga sprejme Državni zbor RS na predlog Vlade RS. Izvajanje Nacionalnega programa pa se
določi z letnim programom, ki ga sprejme Vlada RS in lokalne skupnosti. Letni program
določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti
ter obseg sredstev, zagotovljenih iz proračuna. V zakonu je tudi določeno, da lahko letni
program športa izvajajo športna društva, panožne športne zveze, zavodi, vrtci, šole,
ustanove itd.

2.2

ORGANIZIRANOST OBČINE

Organiziranost občin v RS ureja Zakon o lokalni samoupravi, ki je bil sprejet 31. 12. 1993
in objavljen v Uradnem listu št. 72/93. Sam zakon je bil do leta 2010 velikokrat
spremenjen in dopolnjen, sama pa sem črpala informacije iz uradnega prečiščenega
besedila Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB2).
Občina je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki v okviru ustave in zakonov
samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge. Zraven občin imamo tudi
mestne občine, ki so ustanovljene na področju mesta na podlagi zakona. Slovenija ima
212 občin (SURS, 2013), od katerih jih ima status mestne občine 11, in sicer so to občine
Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj,
Slovenj Gradec in Velenje, ter 201 navadno občino. Zaradi skupnega urejanja in
upravljanja lokalnih zadev javnega pomena občine med sabo prostovoljno sodelujejo ter
se povezujejo v združenja, ustanavljajo zveze, združujejo sredstva in v skladu z zakonom
ustanavljajo skupne organe, sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove. V sedmem
členu ZLS je občina opredeljena kot oseba javnega prava s pravico posedovati,
pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občine se financirajo iz lastnih
virov, država pa zagotovi potrebna dodatna sredstva tistim občinam, ki zaradi slabše
gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti izvajanja z zakonom določenih nalog.
V devetem in desetem členu ZLS je opredeljen sedež in ime občine ter uporaba lastnega
grba in zastave. Člani občine oziroma občani so osebe, ki imajo na območju občine stalno
prebivališče. Občani odločajo o lokalnih zadevah posredno preko svetov, sestavljenih iz
članov, ki jih volijo svobodno in tajno na podlagi splošne volilne pravice ter neposredno
na svojih zborih, z referendumom ter preko ljudske iniciative. V 12. členu ZLS je določeno
območje občine, ki obsega območje naselja ali več naselij, ki so povezana s skupnimi
potrebami in interesi prebivalcev. To pa je določeno tudi z Zakonom o ustanovitvi občine.
Območje občine se lahko spremeni, lahko se ustanovi nova občina, kar pa je pogojeno z
referendumom občanov, na katerem oni sami izrazijo svojo voljo, in pa z zakonom.
Ustanovitev občine je pogojena s številom prebivalcev, ki jih mora biti vsaj 5000,
izjemoma je lahko manjše zaradi geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali
gospodarskih razlogov. Občina je ustanovljena z namenom, da zadovolji potrebe in
interese svojih prebivalcev in izpolnjuje tudi druge naloge, ki so določene z zakonom. Da
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pa je občina sposobna uresničevati vse svoje naloge in obveznosti do svojih prebivalcev,
pa mora imeti popolno osnovno šolo, urejeno primarno zdravstveno varstvo občanov,
komunalno opremljenost, poštne storitve, knjižnico, prostore za upravno dejavnost
lokalnih skupnosti.
V tretjem poglavju ZLS so določene naloge občine. »Občina lahko v skladu z zakoni
poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna
podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun« (ZLS, 20. člen). V 4.
poglavju ZLS so opredeljeni organi občine. Ti so občinski svet, župan in nadzorni odbor.
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti
občine. V okviru svojih pristojnosti občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge
občinske akte, prostorske in druge plane razvoja občine, občinski proračun itd. »Občinski
svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če
zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ« (ZLS 29. člen). Občinski
svet šteje od 7 do 45 članov, njihov mandat traja štiri leta. Nadzorni odbor je najvišji
organ nadzora javne porabe v občini, saj opravlja nadzor nad razpolaganjem občinskega
premoženja ter proračunskih sredstev. Njegovo delo je javno. Člane nadzornega odbora
imenuje občinski svet, ki svoje naloge opravljajo nepoklicno.
V 33. členu ZLS je opredeljeno delo župana občine. Župan predstavlja in zastopa občino,
predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice
glasovanja. Občinskemu svetu predlaga sprejem proračuna občine in zaključni račun
proračuna, objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine. Župana se voli na štiri
leta na neposrednih tajnih volitvah, volivci pa so samo občani s stalnim prebivališčem v
določeni občini. Občina ima tudi najmanj enega podžupana, ki ga imenuje župan izmed
članov občinskega sveta. V občini pa je zelo pomembna tudi občinska uprava. Njene
naloge so upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne ter naloge v zvezi z
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Občinsko upravo ustanovi občinski
svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo
organizacijo. Župan tudi nadzira in usmerja občinsko upravo, delo občinske uprave pa
vodi tajnik občine, ki je imenovan s strani župana. Tajnik občine ima lahko tudi naziv
direktor ali direktorica občinske uprave. V 50a. členu ZLS je določeno, da občinska uprava
opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina
ureja zadeve iz svoje pristojnosti, ustanovi se lahko občinska inšpekcija. Za opravljanje
posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine se lahko podeli javno pooblastilo
javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali
posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog, zlasti če
se v celoti ali pretežno financirajo s plačili uporabnikov. To se določi z občinskim
predpisom. Občina je lastnica premoženja, ki ga sestavljajo premične in nepremične
stvari, denarna sredstva in pravice, s tem premoženjem pa mora gospodariti kot dober
gospodar. Vrednost premoženja izkazuje v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
Občina financira lokalne zadeve javnega pomena iz lastnih sredstev, sredstev države in
zadolžitve. Občina si pridobi lastna sredstva z davki in dajatvami (davek od premoženja,
davek od prometa nepremičnin, davek na darila in dediščino, davek od iger na srečo) ter z
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dohodki od njenega premoženja (dohodki od najemnin za zemljišča in objekte, ki so
občinska lastnina, dohodki od vlaganj kapitala, dohodki od vrednostnih papirjev, dohodki
od rent, dobička javnih podjetij in koncesij). V proračunu občine morajo biti zajeti prihodki
in izdatki za posamezne namene javne porabe občine. Občina zagotavlja tudi opravljanje
javnih služb, ki jih določi sama ali pa so določene z zakonom. Lokalne javne službe so
lahko organizirane neposredno v okviru občinske uprave, z ustanavljanjem javnih zavodov
in javnih podjetij, z dajanjem koncesij ter z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb
zasebnega prava. Občina sama predpiše način in pogoje opravljanja lokalnih javnih služb.
Splošni in posamični akti občine so opredeljeni v osmem poglavju ZLS. Vsaka občina
sprejme svoj statut, v katerem so določena temeljna načela za organizacijo in delovanje
občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov, način sodelovanja občanov pri
sprejemanju odločitev v občini. Statut sprejme svet z dvotretjinsko večino vseh članov.
Ostali akti, s katerimi občina ureja svoje pristojne naloge, so odloki, odredbe, pravilniki ter
navodila. Vsi akti morajo biti objavljeni v uradnem glasilu in začnejo veljati petnajsti dan
po objavi. Zakonitost, primernost in strokovnost dela organov občin nadzorujejo državni
organi, kot so Vlada RS ter pristojna ministrstva.

2.3

PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

Prosti čas in z njim povezane prostočasne aktivnosti so predstavljene v mnogih definicijah
različnih avtorjev. Vsak posameznik razume svoj prosti čas po svoje, vsakemu pomeni to
nekaj drugega. Za nekatere je to preprosto čas, ki ga imajo za sebe, za sprostitev, za
druge pomeni to čas, v katerem delajo, kar sami želijo, spet drugim to pomeni druženje s
prijatelji. V nadaljevanju vam bom navedla nekaj definicij prostega časa.
»Definiranje prostega časa sploh ni enostavno opravilo, saj ne gre le za skupek aktivnosti
ali razporeditev časa, ampak ga vsakdo definira glede na lastno percepcijo šolskih in
službenih zahtev, vsakodnevnih obveznosti, odgovornosti v družini, plačanega dela«
(Kuhar, 2007).
»Prosti čas današnje dobe je svoboda, s katero posamezniki razpolagajo po svojih željah
in svoji volji. Prosti čas je svojevrstna potreba v življenju človeka; delo je potreba, da se
zagotovi obstoj; prosti čas pa, da ta obstoj doživi« (Kristančič, 2007, 17).
»Značilnost prostega časa gotovo ni brezdelje, temveč dejavnost, ki poteka v tem času in
rabi predvsem lastnim namenom« (Lešnik, 1982, 14).
»Prosti čas mladih bi lahko definirali kot čas, ki mladim ostane po opravljenih učnih
obveznostih in obveznostih, ki jih predpisujejo zahteve življenja doma in v šoli (pomoč v
gospodinjstvu, domače naloge …), ter čas, ki jim preostane, potem ko zadovoljijo
temeljne življenjske potrebe (spanje, prehranjevanje …)« (Derganc, 2004, 29).
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»Prosti čas je za vsakega posameznika individualen, vsak mladostnik ga preživi po svoje.
To je odvisno od stopnje aktivnosti pri posameznih dejavnostih, njihove vsebine, strukture
in subjektivnega pomena, ki jim ga vsakdo pripisuje. Predvsem za mladostnike, ki si šele
oblikujejo svoje enkratne osebnosti, je pomembna kakovost prostočasnih aktivnosti, kajti
njihov prosti čas obsega skoraj ves čas izven šole« (Gril, 2006, 1).
»Prosti čas ima kot splošen družbeni pojav svoje socialne, zdravstvene, kulturne in
pedagoške funkcije. Za naše razmišljanje je najbolj prikladna funkcionalna delitev
prostega časa, to je glede na funkcije, ki ji opravlja. Te so počitek, zabava in razvoj
osebnosti. Za aktivnosti v prostem času smatramo tiste, ki se uresničujejo izven
vsakodnevnih delovnih, družinskih in družbenih aktivnosti. Te aktivnosti nimajo vedno
točno določenih ciljev. Uresničujemo jih na osnovi nagnjenj, interesov in namer
posameznika. V prostem času svobodno izbiramo dejavnosti. Zanje se odločamo na osnovi
zrelosti ter osebne afinitete« (Hočevar, 1977, 9–10).
»Prosti čas je čas, ki posamezniku daje več vedenja o sebi kot nekatere druge izkušnje
časa (npr. delo, šola …) in s tem bistveno prispeva k njegovi samouresničitvi. Aktivno
preživet prosti čas lahko izboljša samovrednotenje ter psihično in fizično zdravje«
(Derganc, 2004, 36–37).
»Prosti čas kot produkt sodobne družbe in značilnosti civilizacije je najtesneje povezan z
razvojem tehnologije in avtomatizacije, vendar lahko iz sodobnih razlag prostega časa
potegnemo tisto, kar je najbolj bistveno – prosti čas je vrednota osebnosti; prosti čas
lahko reši človeka pred tehnološko zadušitvijo; prosti čas ali rekreacija je splošno
družbeno potrebna; prosti čas je pod vplivom socialno-ekonomskih in političnih pogojev, v
katerih posameznik živi; prosti čas je dopolnitev dela in kot takšen koristi slehernemu
posamezniku tako pri psihičnem in fizičnem zdravju, razvijanju socializacije; pripomore k
oblikovanju medsebojnih odnosov; odpira možnosti kreativnosti, pridobivanja novih
spoznanj in znanj ter omogoča ustvarjalno delovanje« (Kristančič, 2007, 24).
»Prosti čas pa je zelo pomemben, saj ga odrasli potrebujemo za lastno regeneracijo, za
razreševanje konfliktov, ki nastanejo v drugih sferah življenja. To velja v veliki meri tudi za
mlade, ki še niso zaposleni, saj so zaradi storilnostnih pritiskov šolanja tudi njihovi
horizonti vse bolj raznovrstni, kompetitivni, obremenilni in frenetični. Ravnotežje med
prostim in delovnim časom (tudi časom, prebitim v šoli, in časom za pripravo na šolo) se
zaradi zahtevnosti ter spremenljivosti dela in šolanja vse bolj ruši. Večeri in vikendi niso
več povsem prosti, dodatno izobraževanje postaja vseživljenjska stalnica in zahteva
intrinzično motivacijo« (Kuhar, 2007).
»Dejavniki, ki pomembno vplivajo na način preživljanje prostega časa, so: starost, spol,
družinske in socialne razmere, bivališče, obremenjenost mladih, učni uspeh, vrstniki,
sposobnosti in interesi mladih« (Derganc, 2004, 52).
Ena izmed oblik preživljanja prostega časa pa je tudi prostovoljstvo, s pomočjo katerega
zadovoljujemo osnovne potrebe, interese, razvijamo in utrjujemo svojo identiteto in
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individualnost. »Za dejavnosti v prostem času, ko prevladujejo potrebe, interesi drugih
oseb in skrb za njihovo dobrobit, pravimo polprosti čas ali prostovoljstvo« (Kristančič,
2007, 110).
»Mladostniki si izbirajo stvari, ki jih počnejo v prostem času zato, ker jim te dejavnosti
prinašajo zadovoljstvo, so zanimive in v njih lahko uživajo. Radi se sami odločajo za
dejavnosti, zaradi česar jih ne doživljajo kot dolžnosti, temveč so za sodelovanje notranje
motivirani« (Gril, 2006, 2).
»Notranja motivacija vpliva tudi na vztrajanje pri posamezni dejavnosti: če je neka
dejavnost osebno pomembna, se bo mladostnik naučil premagovati ovire in izzive, ki jih
prinaša redno sodelovanje, naučil se bo reševati probleme in ob tem razvil življenjsko
pomembne spretnosti« (Caldwell in Baldwin, 2003 v Gril, 2006, 2).
»Prosti čas ni samo čas neštetih možnosti, temveč tudi tveganja« (Caldwin in Baldwin,
2003, v Gril, 2006, 4).
»Tvegano vedenje lahko predstavljata tudi zabava in zadovoljevanje različnih potreb, ko
je to vedenje povezano z večjim dolgočasjem v prostem času. Zelo je pomembno, da je
prosti časa mladih strukturiran in da imajo podporo in oporo v odraslih takrat, ko jo
potrebujejo« (Gril, 2006, 4).
Tu je zelo pomembno, da starši ne nadzorujejo svojih otrok v preveliki meri ter da nad
njimi ne izvajajo pritiska s tem, da jih vključujejo v dejavnosti, katerih so se sami
udeleževali v svoji mladosti ali pa se jih niso mogli in hočejo sedaj svoje sanje uresničiti
preko svojih otrok. V takih primerih, ko mladostnik nima možnosti lastne izbire
prostočasnih aktivnosti, se pojavijo negativni izidi. Zelo je pomembno, da se vzpostavi
pravilno ravnotežje med strukturiranim prostim časom mladostnikov in prostim časom, v
katerem se mladostniki odločajo po lastni iniciativnosti.
Preživljanje prostega čas mladih je lahko pasivno ali aktivno. Na temo preživljanja
prostega časa mladih je bilo opravljenih že več raziskav, v katerih so ugotovili, da večina
mladih preživlja svoj prosti čas pasivno z gledanjem televizije, poslušanjem glasbe in
druženjem s prijatelji – klepetanje, medtem ko je aktivno preživljanje prostega časa manj
pogosto. Pri takšnem načinu preživljanja prostega časa pa nastajajo razne pasti, kot so
neenakost in izključenost, zatekanje v individualno zasebnost svoje družine, potrošniško
oblikovanje pasivnih, nekreativnih prostočasnih vzorcev.
»K bolj kreativnemu in dejavnemu preživljanju prostega časa mlade lahko usmerjajo
mladinski klubi in centri, ki poleg široke palete možne ponudbe predstavljajo tudi prostor
avtonomnega druženja, vrstniškega združevanja in s tem generacijske solidarnosti«
(Kuhar, 2007).
»Z ustreznimi ukrepi na področju prostočasnih aktivnosti za mlade in s podporo
organizacijam, ki skrbijo za aktivno udejstvovanje mladih v prostem času, lahko
poskrbimo, da prosti čas za mlade ne predstavlja pasti, temveč pomembno priložnost za
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primeren in zdrav razvoj v odgovornega odraslega. Primerno organiziran prosti čas lahko
mladostniku ponudi nove priložnosti in nova znanja, mu pomaga pri razvoju spretnosti in
socialnih izkušenj ter razvija prijateljske odnose s sovrstniki in starejšimi« (Mužica, 2013).
Politika prostočasnih aktivnosti je opredeljena tudi v PROGRAMU ZA OTROKE IN
MLADINO za obdobje 2006–2016 Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. V tem
programu so predstavljeni štirje glavni cilji. Prvi, temeljni cilj je zagotoviti možnosti za
kakovostno preživljanje prostega časa za vse različne starosti otrok in mladine. Drugi cilj
je pripraviti in sprejeti sistemske rešitve za delovanje nepridobitnih organizacij –
vzpostaviti sodelovanje med ministrstvi za usklajeno izvajanje ukrepov na področju
kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladine ter zagotoviti sistemske rešitve
za sofinanciranje programskih stroškov, stroškov investicij ter plačilo prostorov, kjer se
izvajajo prostočasne aktivnosti. V tretjem cilju je opredeljeno informiranje otrok in
mladine o možnostih kakovostnih in nekomercialnih oblik preživljanja prostega časa. V
četrtem cilju pa je posebna pozornost namenjena otrokom in mladim s posebnimi
potrebami, socialno ogroženim otrokom in mladini, otrokom priseljencev in beguncev,
mladim priseljencem in beguncem, otrokom brez spremstva ter otrokom in mladim iz
drugačno kulturno-etničnih okolij.
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3 PROSTOČASNE AKTIVNOSTI V OBČINI BREŽICE
Tako kot večina slovenskih občin omogoča in pomaga pri preživljanju prostega časa
mladih, je to omogočeno tudi mladim v občini Brežice. Aktivnosti in dejavnosti mladih v
prostem času se izvajajo po celotnem območju občine, tako v samem središču kot tudi na
podeželju, v središčih krajevnih skupnosti občine Brežice. Mladi se prostovoljno vključujejo
v razne interesne dejavnosti izven obveznega vzgojno-izobraževalnega programa, ki
potekajo v prostorih osnovnih in srednjih šol, telovadnic, vključujejo se v razna društva
(športna, kulturna), ki delujejo na območju same občine, obiskujejo prireditve v javnih
zavodih (Knjižnica Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice – MC).
»Na področju mladih v Občini Brežice deluje in izvaja programe Zavod za podjetništvo,
turizem in mladino. Poleg zavoda izvajajo programe za mlade tudi nekatera društva, ki so
sicer registrirana bolj široko, ne izključno za delo z mladimi. Med izbranimi izvajalci na
javnem razpisu se pojavlja 15 različnih društev, ki nudijo mladim vključevanje v različne
programe predvsem v času počitnic. Za izvajanje dejavnosti je Občina Brežice v preteklih
letih v celoti rekonstruirala objekt bivšega Doma JLA. V objektu ima sedež ZPTM Brežice,
ki nudi podporno dejavnost tudi drugim izvajalcem programov za mlade. V sklopu
investicije je urejen še Mladinski hotel. V preteklih letih je Občina Brežice z zagotavljanjem
sredstev za sofinanciranje pomagala pri urejanju prostorov za mlade tudi na podeželju.
Sicer na podeželju – predvsem v središčih KS mladi za svoje aktivnosti uporabljajo
večnamenske prostore, ki se urejajo v sklopu Oddelka za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve. Pri sofinanciranju programov za mlade, ki so izbrani na javnem
razpisu, se kaže potreba po izdelavi natančnejših kriterijev za izbor programov, saj se
pojavlja nabor istovrstnih programov, ki se izvajajo v istem času, predvsem pa iz njih ni
jasno razvidno, kako sofinanciranje iz javnih sredstev vpliva na zniževanje prispevka
staršev za posamezni program« (Strategija Občine Brežice – 1.5.9).

3.1

ORGANIZIRANOST OBČINE

»Občina Brežice se razprostira na 268 km2 in leži ob reki Krki in Savi. Spada med večje
občine, saj ima po zadnjem popisu 24.473 prebivalcev, ki živijo v 109 naseljih oziroma v
20 krajevnih skupnostih. Ima zelo pomembno geostrateško lego. Tu poteka pomembna
cestna in železniška povezava. Tudi meja je pomemben dejavnik, ki predstavlja desetino
vse meje s sosednjo državo Hrvaško« (Občina Brežice, 2013).
»Velik del občine je opredeljen kot strnjeno demografsko ogroženo območje (širše
območje Bizeljskega ter Gorjanci, ki so že v SPRS opredeljeni kot demografsko ogroženo
območje). Občina Brežice ima neugodno razmerje med mladimi, katerih delež se stalno
znižuje, starimi in delovnim kontingentom. Izobrazbena struktura prebivalstva (višja in
visoka izobrazba) je nekoliko manj ugodna. Brežice so mestno naselje, ki ima močno
prevladujočo vlogo v občini z oskrbnimi, storitvenimi, upravnimi, izobraževalnimi,
stanovanjskimi in proizvodnimi funkcijami. Velika večina preostalih pomembnejših naselij v
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občini so manjše vasi, ki jih je nad 30. So obcestne, razvlečene, deloma gručaste vasi s
stanovanjskimi hišami in posameznimi kmetijami, ponekod z obrtnimi delavnicami«
(Občina Brežice, 2013).
Občina Brežice je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena na podlagi 64. člena
Zakona o lokalni samoupravi. Temeljna načela za organizacijo in delovanje Občine Brežice
določa in ureja Statut Občine Brežice, ki je bil sprejet na 17. redni seji Občinskega sveta
Občine Brežice dne 26. 01. 2009. S statutom so urejene tudi pristojnosti občinskih
organov, javnih služb, premoženje in financiranje občine, splošni in posamični akti občine,
varstvo občine v razmerju do države in drugih občin, način sodelovanja občanov pri
sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa
zakon. Sedež občine je v mestu Brežice, župan pa predstavlja in zastopa občino. Občina
ima svoj grb, znak in zastavo, občinski praznik pa praznuje 28. oktobra. Občina
samostojno ureja in opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi
s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Organi občine so občinski svet, župan
in nadzorni odbor ter tudi drugi organi, katerih ustanovitev in naloge določa zakon. Delo
organov občine je javno.
Slika 1: Organizacijska shema organov Občine Brežice

VIR: Občina Brežice (2013)

Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine
opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Občinsko upravo ustanovi občinski
svet na predlog župana s splošnim aktom, v katerem so določene njene naloge in
notranja organizacija. Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa
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vodi direktor občinske uprave, katerega imenuje in razrešuje župan. V sklopu občinske
uprave Občine Brežice deluje kabinet župana ter pet oddelkov.

Slika 2: Organizacijska shema občinske uprave Občine Brežice

VIR: Občina Brežice (2013)

Vsak oddelek ima svojega vodjo in svoje naloge. V kabinetu župana opravljajo
koordinacijske in organizacijske ter administrativno-tehnične naloge župana, podžupanov
in občinske uprave, organizirajo informiranje javnosti ter protokolarne zadeve, opravljajo
pa tudi naloge zaščite, reševanja in požarne varnosti. V oddelku za splošne in upravne
zadeve opravljajo organizacijske ter administrativno-tehnične naloge za občinski svet,
delovna telesa občinskega sveta ter direktorja občinske uprave, pregledujejo delovna
gradiva, opravljajo dela v zvezi z volitvami in referendumi, opravljajo pravno svetovalne
naloge itd. Pristojnosti oddelka za prostorsko načrtovanje in razvoj so usmerjanje
prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev, predpisovanjem meril in pogojev za
urejanje prostora, izdajanjem lokacijskih informacij, vodenjem zbirk prostorskih podatkov
itd. V oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve zagotavljajo pogoje za
razvoj gospodarstva, malega gospodarstva, obrti, trgovine, kmetijstva, turizma,
upravljajo in gospodarijo s komunalno infrastrukturo v lasti občine … Na finančnem
področju deluje oddelek za proračun in finance, ki pripravlja predlog proračuna občine,
rebalans proračuna ter druge akte s področja financ, izvršuje proračun ter izdeluje
računovodsko-finančne evidence, analize ter poročila, bilance, sodeluje pa tudi pri
nadzoru uporabnikov proračunskih sredstev.
V svojem diplomskem delu pa sem se osredotočila na naloge oddelka za družbene
dejavnosti, saj so tu opredeljene naloge povezane s kakovostnim preživljanjem prostega
časa mladih. Slednji oddelek izvaja naloge na področju predšolske vzgoje, izobraževanja,
socialnega varstva, zdravstva in lekarništva, kulture, športa, dela z mladimi. Opravljajo
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naloge v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem javnih zavodov, vzdrževanjem prostorov in
opreme, podpirajo delovanje neprofitnih organizacij, ustanov in društev, zagotavljajo
pogoje za izvajanje ljubiteljske kulture, raziskovalne dejavnosti, interesne in redne
športne vadbe ter pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa.

3.2

JAVNI ZAVODI, DRUŠTVA, OBJEKTI V OBČINI

Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne službe za izvajanje dejavnosti v
predšolski vzgoji, izobraževanju, socialnem varstvu, zdravstveni dejavnosti, lekarniški
dejavnosti, kulturi, športu, delu z mladimi. Občina posamezne vrste gospodarskih javnih
služb zagotavlja v obliki javnega podjetja ali pa s podelitvijo koncesije. V občini Brežice
deluje 17 javnih zavodov, ki v imenu Občine skrbijo za uresničevanje različnih interesov in
potreb občank in občanov. Občina Brežice je ustanoviteljica 16 zavodov in
soustanoviteljica 1 zavoda. V osmih osnovnih šolah se izvajajo zraven rednega vzgojnoizobraževalnega dela tudi druge interesne ali prostovoljne dejavnosti, s pomočjo katerih
mladi razvijajo svoje sposobnosti. V vrtcu Mavrica poskrbijo za najmlajše v naši občini, za
zelo uspešen glasbeni razvoj mladih pa skrbijo v Glasbeni šoli Brežice. Na področju
zdravstvene dejavnosti delujeta dva zavoda, in sicer Zdravstveni dom Brežice ter Lekarna
Brežice. V tem sklopu bom bolj natančno opisala zavode, ki so pomembni pri
organiziranju in izvajanju prostočasnih aktivnosti mladih v naši občini.
ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE je bil ustanovljen 5. 9. 1996 z Odlokom o ustanovitvi Zavoda
za šport Brežice (Uradni list RS, št. 53/96), ki ga je sprejel občinski svet Občine Brežice.
Ustanovljen je bil med prvimi v Sloveniji, danes pa jih imamo v Sloveniji že več kot
šestdeset.
Zavod je ustanovljen za namene upravljanja, urejanja in gradnje športnih objektov v
občini Brežic, za izvajanje drugih nalog s področja športnih dejavnosti na območju občine
Brežice ter prevozov osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami. Naloge zavoda so
naslednje:
- upravljanje in vzdrževanje objektov ter opreme,
- pripravljanje objektov za programe redne vadbe, tekmovanja in druge prireditve,
- oddaja športnih objektov in opreme v najem,
- obnavljanje in gradnja športnih objektov, ki so v javnem interesu,
- svetovanje pri načrtovanju, obnovi in vzdrževanju, izgradnji in upravljanju javnih
športnih objektov v občini,
- organiziranje in izvajanje športnih programov in drugih programov za sprostitev in
izboljšanje zdravja,
- izvajanje prevozov otrok in športnikov,
- načrtovanje, organiziranje ter izvajanje promocijskih dejavnosti s področja
delovanja zavoda,
- spremljanje in analiziranje nalog v športu ter izvajanje letnih programov,
- sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine,
- načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu,
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-

svetovanje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih
objektov,
povezovanje z organizacijami, ki delujejo na področju podjetništva, turizma in dela
z mladimi oziroma za mlade – lokalno in širše.

Zavod sodeluje z zavodi in drugimi organizacijami s področja športa, turizma,
izobraževanja, mladine, kulture v občini Brežice z namenom povezovanja, krepitve in
razvoja svoje osnovne dejavnosti. Zavod sme izvajati tudi druge aktivnosti, s katerimi
dopolnjuje ter izboljšuje svojo osnovno programsko ponudbo ali z njimi prispeva k
popolnemu izkoriščanju svojih prostorskih in kadrovskih zmogljivosti. Zavod za šport
trenutno zaposluje 12 ljudi, zastopa in predstavlja pa ga direktor. Zavod upravlja z
naslednjim nepremičnim premoženjem občine Brežice:
- ŠPORTNA DVORANA BREŽICE je nov športni objekt (otvoritev januar 2012), ki je
hkrati tudi osrednji družbeni center kraja, zanimiv za javni program, saj ponuja
možnosti za izvedbo različnih vsebin (športnih, kulturnih …). V športni dvorani je
velika dvorana, ki je namenjena rokometu, košarki, odbojki, dvoranskemu
nogometu, ju-jitsu, karateju, namiznemu tenisu, badmintonu, aerobiki, športnemu
plezanju. V mali vadbeni dvorani je postavljeno gimnastično orodje za treninge
gimnastike. Vhodna avla se lahko uporablja za ples, jogo, aerobiko. V kletnih
prostorih se nahaja sodobno strelišče za zračno orožje, štiristezno kegljišče ter
parkirna hiša z 41 parkirnimi prostori.
- ŠTADION BREŽICE z upravno stavbo. Štadion je namenjen vadbi nogometa in
malega nogometa na glavnem nogometnem igrišču, pomožnem nogometnem
igrišču ter na igrišču z umetno travo skozi vse leto. V upravni stavbi imamo
garderobe, fitnes, pisarno Zavoda za šport Brežice, pralnico, predavalnico.
- ŠPORTNA DVORANA DOBOVA je športni objekt, ki je namenjen šolski športni
vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v malem nogometu, odbojki in rokometu,
rekreaciji, kulturnim in zabavnim prireditvam.
- ATLETSKI ŠTADION, na katerem poteka vadba atletskih disciplin.
- ATLETSKI »BALON« je tudi namenjen vadbi atletskih disciplin, predvsem v
zimskem času. Objekt je bil prenovljen leta 2012.
Zavod je dolžan upravljati in uporabljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Občina Brežice vsako leto razpiše javni razpis za programe in na podlagi tega opredeli
obseg ur, ki jih zakupi za izvajanje navedenih programov.
ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE je bil leta 2012 z Odlokom
Občine Brežice preoblikovan iz zavoda Mladinski center Brežice, katerega ustanoviteljica
je bila Občina Brežice. Mladinski center Brežice je bil ustanovljen leta 1997. Zavod mora
zagotavljati pogoje za trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti podjetništva, turizma in
dejavnosti za mlade. Zavod ima za izvajanje svoje dejavnosti organizirane tri notranje
organizacijske enote, ki so Center za podjetništvo in turizem, Mladinski center, Mladinski
hotel.
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Center za podjetništvo pripravlja in izvaja strategijo razvoja podjetništva, promovira
podjetniško okolje, pripravlja projekte, raziskuje in analizira posamezne trge za razvoj
podjetništva itd. Na področju turizma pa pripravlja in izvaja strategijo razvoja turizma,
pripravlja turistične projekte, spodbuja razvoj in urejanje turistične infrastrukture,
organizira in izvaja skupne nastope na sejmih, načrtuje, organizira ter izvaja promocijske
aktivnosti
na področju turizma ter sodeluje pri pripravi in izvedbi Regionalnega
razvojnega programa regije Posavja za področje turizma in podjetništva. Zavod je zelo
dejaven na področju dela z mladimi. Na tem področju organizira in izvaja dejavnosti
kulturnega, neformalnega, informativnega, socialnega ter športnega značaja, nudi tudi
organizacijsko in tehnično pomoč nevladnim organizacijam in fizičnim osebam, ki izvajajo
dejavnosti za mlade. Delo zavoda organizira direktor, ga zastopa in vodi ter odgovarja za
zakonitost in strokovnost dela zavoda. V zavodu pa delujeta tudi svet zavoda in strokovni
svet. Zavod upravlja z naslednjim nepremičnim premoženjem:
- MESTNA HIŠA
- MLADINSKI KULTURNI CENTER,
- VEČNAMENSKA KULTURNA DVORANA,
- TELOVADNICA,
- MLADINSKI HOTEL Z AVLO,
- ZUNANJE IGRIŠČE.
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti, opredeljene v letnem programu
dela, iz sredstev proračuna ustanovitelja, iz drugih javnih sredstev in evropskih skladov, s
prodajo blaga in storitev na trgu, z darili, donacijami …
KNJIŽNICA BREŽICE je ustanova, katere poslanstvo je trajno in nemoteno izvajanje
knjižnične dejavnosti za vse občane občine Brežice, omogoča pa tudi zadovoljevanje
izobraževalnih, informacijskih, kulturnih, razvedrilnih potreb uporabnikov. Knjižničarstvo
se je v Brežicah razvilo že zelo zgodaj. Leta 1880 je bila ustanovljena Slovenska čitalnica,
med prvo svetovno vojno je delovanje zamrlo, po prvi svetovni vojni pa je njeno
poslanstvo prevzelo Sokolsko društvo. Med drugo svetovno vojno so večino knjig uničili, v
letu 1946 pa so zasilno uredili knjižnični prostor v učilnici OŠ Brežice. Skoraj dve desetletji
je za izposojo knjig skrbela knjižničarka Savica Zorko in za svoje delo prejela Čopovo
diplomo. Leta 1963 je bila ustanovljena
Občinska matična knjižnica Brežice, v
osemdesetih letih je delovala kot enota Zavoda za kulturo Brežice, od leta 1993 pa deluje
kot samostojni javni zavod. Leta 2003 pa je Občinski svet Občine Brežice sprejel odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice. Ustanovitelj knjižnice je Občina Brežice.
Knjižnico predstavlja in zastopa direktor, organizacija dela knjižnice pa je urejena z aktom
o notranji organizaciji knjižnice. Knjižnica predstavlja multikulturno, multimedijsko in
informacijsko središče tako za mladino kot za odrasle. Na področju dela z mladimi vsako
leto organizira projekt Kristijanov knjižni nahrbtnik, katerega cilj je vzpodbuditi družinsko
branje in približati svet knjig otrokom že v njihovem predbralnem obdobju. Letos pa so
organizirali bralni projekt Posavci beremo skupaj. V tem projektu sodelujejo tri posavske
knjižnice, Knjižnica Brežice, Valvasorjeva knjižnica Krško in Knjižnica Sevnica. V prostorih
knjižnice se odvijajo mnoga predavanja in tečaji za vse generacije, ki želijo kakovostno
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preživeti svoj prosti čas. Knjižnica Brežice na osnovi svojega programa dela in letnega
izvedbenega načrta pridobi sredstva za svoje delovanje iz proračuna ustanoviteljice
zavoda, to je Občine Brežice. Sredstva pa pridobi tudi s strani države ter s članarinami,
prodajo blaga in storitev ter z raznimi donacijami, darili …
Na celotnem območju občine Brežice, ne samo v mestnem jedru, deluje zelo veliko
društev. To so razna društva na področju športa, ljubiteljske kulture in društva s programi
za mlade. Društva delujejo v vaških skupnostih, v mestnem jedru in vsako leto se
potegujejo s svojimi programi na javnih razpisih za sredstva iz občinskega proračuna.

3.3

PRORAČUNSKI VIDIK PODPIRANJA

Financiranje občin v Sloveniji je določeno z Zakonom o financiranju občin (ZFO), ki je bil
skozi obdobje od leta 1994, ko je bil prvič sprejet, pa do danes velikokrat dopolnjen in
spremenjen. Sistem financiranja mora občinam zagotavljati sorazmernost
virov
financiranja z nalogami, finančno avtonomijo ter manjšo odvisnostjo financiranja od
sredstev državnega proračuna. Funkcija občine je zadovoljevanje javnih potreb in
ﬁnanciranje lokalnih zadev javnega pomena na ravni lokalne skupnosti, kjer tržni
mehanizmi ne delujejo. Veljavni sistem delovanja občin v Sloveniji temelji na načelih
ﬁnančne avtonomije in koneksitete, ki določata, da se občina ﬁnancira iz lastnih virov in
da morajo biti ﬁnančni viri v sorazmerju z nalogami ter na načelu enakosti pred zakonom,
ki se izraža v pravici prebivalcev Slovenije do enakopravnega ﬁnanciranja nalog, ki so jih
občine na podlagi zakona dolžne zagotavljati svojim prebivalcem. Občine so po velikosti,
številu prebivalcev in gospodarski moči zelo različne, zato je naloga države zagotoviti tak
sistem ﬁnanciranja občin, ki bo omogočal njihovo učinkovitost in enakost pri izvajanju
zakonsko določenih nalog.
Vsaka občina ima svoj proračun, akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za zadovoljevanje javnih potreb iz njene
pristojnosti, v okviru katerega jih tudi ﬁnancira. Občina preko proračuna vpliva na trajen
in stabilen razvoj gospodarstva, lokalne skupnosti in na blaginjo svojih prebivalcev.
Občinski proračun je pravni akt, ki se sprejema za eno ali dve leti. Sestavljen je iz
splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov. A del splošnega dela
proračuna je bilanca prihodkov in odhodkov, kjer so prikazani celotni prihodki in odhodki v
proračunskem obdobje. B del splošnega dela proračuna predstavlja račun ﬁnančnih
terjatev in naložb, ločenih na stran izdatkov in stran prejemkov. C del proračuna je račun
ﬁnanciranja, ki predstavlja zadolževanje občine ter odplačila dolga. Posebni del proračuna
sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so določeni na podlagi
institucionalne klasiﬁkacije (funkcionalna, programska in ekonomska klasiﬁkacija). Načrt
razvojnih programov sestavljajo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne
pomoči ter drugi razvojni projekti, vključno s tistimi, ki bodo ﬁnancirani iz skladov EU za
prihodnja štiri leta. Izdatki v načrtu razvojnih programov so razdelani po posameznih
programih oziroma projektih uporabnikov, tudi po naslednjih štirih letih, v katerih bodo
bremenili proračun, ter po virih ﬁnanciranja.
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Tabela 1: Izračun povprečja porabe sredstev ter stopnje rasti za obdobje 2007–2012

NAZIV
DEJAVNOSTI

KNJIŽNICA
BREŽICE
LJUBITELJSKA
KULTURA
UMETNIŠKI
PROGRAMI IN
KULTURNA
DEDIŠČINA
KULTURA
SKUPAJ:
PROGRAMI ZA
MLADE
DEJAVNOST
MLADINSKEGA
CENTRA
ZAVOD ZA
ŠPORT
PROGRAM
ŠPORTA
ŠOLSKA
ŠPORTNA
TEKMOVANJA
VZDRŽEVANJE
ŠPORTNIH
OBJEKTOV
ŠPORT IN
PROSTOČASNE
AKTIVNOSTI
SKUPAJ:
KULTURA,
ŠPORT, NVO –
SKUPAJ

LETO
2007
(v tisočih
EUR)

LETO
2012
(v tisočih
EUR)

POVPREČJE
2007–2012
(v tisočih
EUR)

STRUKTURA
POVPREČJA
2007–2012
v %

429,9

403

416,5

18,80 %

POV.
LETNA
STOPNJA
RASTI ZA
2007–
2012
-1,28

106,4

113,8

110,1

5,00 %

1,35

383,1

254,6

318,8

14,40 %

-7,85

919,4

771,4

845,4

38,20 %

-3,45

12,5

17,2

14,9

0,70 %

6,59

159,9

191,1

175,5

7,90 %

3,62

111

100

105,5

4,80 %

-2,07

269,2

390,9

330

14,90 %

7,75

21,4

22,3

21,9

1,00 %

0,83

75,1

1.359,20

717,2

32,50 %

78,45

649,1

2.080,7

1364,9

61,80 %

26,23

1.568,50

2.852,10

2210,3

100 %

12,70

Vir: Priloga 1
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Podatke o financiranju prostočasnih aktivnosti mladih in odraslih v občini Brežice ter
vzdrževanju in gradnji novih objektov, v katerih se izvajajo te dejavnosti, sem črpala iz
potrjenih proračunov Občine Brežice. Proučila sem podatke proračuna oddelka za
družbene dejavnosti Občine Brežice za obdobje od leta 2007 do leta 2012. Na podlagi
pridobljenih podatkov sem oblikovala tabelo, ki je prikazana kot priloga tega diplomskega
dela. Zgornja tabela pa prikazuje izračun povprečja porabe sredstev 2007–2012, strukturo
povprečja 2007–2012 ter povprečno letno stopnjo rasti za to določeno obdobje.
Izračunala sem povprečje porabe proračunskih sredstev petletnega obdobja in ugotovila,
da se je kar 61,80 % vseh sredstev porabilo za šport in prostočasne aktivnosti, medtem
ko se je razlika (38,20 % sredstev) porabilo za kulturo, od tega 18,80 % za Knjižnico
Brežice. Izmed športa in prostočasnih aktivnosti je bilo 32,50 % sredstev namenjenih
vzdrževanju športnih objektov. Povprečna letna stopnja rasti za obdobje od 2007 do 2012
nam pove, da je bila stopnja rasti v kulturi negativna, pri športu in prostočasnih
aktivnostih pa pozitivna. Pri kulturi se je vsako leto zmanjšala poraba sredstev za 3,45 %,
za šport in prostočasne aktivnosti pa se je vsako leto povečala poraba sredstev za 26,23
% v opazovanem petletnem obdobju.
Po razporeditvi podatkov po letih in po dejavnostih, ki zagotavljajo prostočasne aktivnosti
v občini Brežice, sem ugotovila, da se določene dejavnosti financirajo v skoraj isti višini
skozi celotno obdobje petih let. To velja za Knjižnico Brežice, za programe ljubiteljske
kulture ter izdatke za šolska športna tekmovanja.
Grafikon 1: Prikaz porabe proračunskih sredstev v tisočih EUR za obdobje 2007–2012 v
občini Brežice

VIR: Priloga 1

Največji porast porabe proračunskih sredstev je v letu 2011, saj se je tega leta gradila
Večnamenska športna dvorana Brežice, na področju kulturne dediščine pa so potekala
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dela obnove brežiškega gradu. Leta 2011 doseže poraba sredstev višino 6.260.000,00
EUR, kar je štirikrat več kot leta 2007.
Grafikon 2: Kako so bila razdeljena sredstva za zagotavljanje prostočasnih aktivnosti v
občini Brežice leta 2007 v tisočih EUR

Vir: Priloga 1

V letih 2008, 2009 in 2010 so v Brežicah pričeli z vlaganjem sredstev v obnovo in
novogradnjo objektov za zagotavljanje prostočasnih dejavnosti svojih občanov. V letu
2008 se je pričela obnova Mladinskega centra Brežice.
Grafikon 3: Višina sredstev, porabljenih za dejavnost Mladinskega centra v Brežicah v
obdobju 2007–2012

Vir: Priloga 1

Istega leta pa so se pričela tudi dela za Večnamensko športno dvorano Brežice.
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Grafikon 4: Prikaz porabe višine proračunskih sredstev za namen vzdrževanja in
gradnje športnih objektov za obdobje petih let v občini Brežice

Vir: Priloga 1

V letu 2011 so porabili 42 % vseh sredstev petletnega obdobja, namenjenih za
vzdrževanje in novogradnjo športnih objektov v občini Brežice. V letu 2009, na začetku
gradnje večnamenske dvorane Brežice, je bil odstotek porabe 16 %, podobna poraba
sredstev je bila leta 2012, leta 2010 pa je višina teh sredstev dosegla 20 %.
Tudi na področju kulturne dediščine je zelo velik porast porabe sredstev v letu 2011, kar
je razvidno iz spodnjega grafikona.
Grafikon 5: Prikaz obdobja najvišjega vlaganja v kulturno dediščino v občini Brežice

Vir: Priloga 1
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Višina teh sredstev je bila okoli 1.600.000,00 EUR. V opazovanem obdobju je naša občina
pridobila kar veliko na področju zagotavljanja prostočasnih aktivnosti. Sredstva so bila
pridobljena tudi s strani Evropske skupnosti.
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4 RAZISKAVA STANJA
Na podlagi osemletnih izkušenj dela z osnovnošolci sem želela preveriti, kako naša
mladina preživi svoj prosti čas. Zaposlena sem bila v manjši vaški osnovni šoli kot
spremljevalka gibalno oviranega fanta. Spremljala sem ga vse od njegovega drugega
razreda pa do zaključka osnovne šole. Skozi osemletno obdobje dela v istem razredu, z
istimi učenci, sem vsakega izmed njih zelo dobro spoznala. Zaradi sprememb v šolskem
sistemu in zaradi vse več tehnologije, mobitelov in računalnikov sem hotela preveriti, ali
se naši otroci ukvarjajo samo z mobiteli, igricami na računalnikih, »surfanjem« po
internetu, gledanjem televizije ali se ukvarjajo še s čim drugim, bolj koristnim za njihov
razvoj. Že v prejšnjem poglavju sem raziskala, kakšne možnosti nudi lokalna skupnost
mladim in tudi odraslim za preživljanje prostega časa. Ugotovila sem, da v občini Brežice
deluje zelo veliko kulturnih, športnih društev, da imamo na razpolago nove in tudi dobro
vzdrževane starejše objekte, ki zagotavljajo druženje, ustvarjanje in izpolnjevanje želja in
ciljev mladih s kakovostnim preživljanjem prostega časa. Ker živim na vasi in kar devet
kilometrov stran od mestnega središča, sem želela preveriti, kako se družijo naši
mladoletniki, kaj pogrešajo, kaj si želijo in kaj jim prosti čas ter prostočasne aktivnosti
sploh pomenijo.

4.1

ANKETA

Anketni vprašalnik, ki je priložen kot priloga št. 2, sem razdelila med osnovnošolce tretje
triade. Z odgovori na spodnja vprašanja sem hotela preveriti, ali držijo moje hipoteze o
prostem času mladih ter njihovem udejstvovanju na kulturnem in športnem področju.
Postavila sem hipotezo, da imajo mladi zaradi zelo natrpanega šolskega dela zelo malo
prostega časa, okoli ene do dveh ur dnevno, ki ga preživijo predvsem pred računalniki in
mobiteli. Predvidevala sem, da se mladi sestajajo in družijo po raznih gostinskih lokalih, v
Mladinskem centru ter ob športnih objektih. Zaradi načina življenja in pomanjkanja časa
staršev predvidevam, da imajo na mladostnike in njihov način preživljanja prostega časa
zelo velik vpliv predvsem njihovi prijatelji in sošolci ter vzorniki. Ugotoviti pa sem hotela
tudi, kako mladi sploh razumejo in definirajo svoj prosti čas. Postavila sem hipotezo, da
obstaja razlika pojmovanja prostega časa med fanti, za katere je to čas za druženje s
prijatelji, in dekleti, ki se rada med prostim časom sprostijo in vzamejo čas zase.

4.2

INTERPRETACIJA REZULTATOV

Izvedla sem anketo na vzorcu 76 učencev sedmega, osmega in devetega razreda osnovne
šole. Na podlagi vrnjenih in obdelanih anketnih vprašalnikov sem ugotovila, da je
odgovarjalo na vprašanja več fantov kot deklet. Fantje so predstavljali 55 %, dekleta 45
% anketirancev.
Glede na današnji čas hitenja, vse preveč obveznosti otrok v šoli, sem bila presenečena
nad rezultati vprašanja, koliko prostega časa imajo mladi na razpolago dnevno. Kar 24 %
vseh vprašanih, to je 18 anketiranih, 10 fantov in 8 punc, ima več kot sedem ur prostega
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časa. 18 % vseh ima dve uri prostega časa, vendar je tu zelo velika razlika med spoloma.
Samo štiri punce imajo več kot dve uri prostega časa, medtem ko je število fantov s
tolikšnim prostim časom deset oziroma 24 % vseh fantov.
Grafikon 6: Koliko prostega časa dnevno imajo punce?

Vir: Priloga 3

Na podlagi podatkov v tabeli št. 3 imajo punce v povprečju 4,94 ure prostega časa, fantje
pa 4,35 ure na dan, povprečje celotne populacije anketirancev pa je 4,65 ure prostega
časa na dan.
Grafikon 7: Koliko prostega časa imajo fantje?

Vir: Priloga 3

Naslednji graf nam prikazuje način preživljanja prostih uric osnovnošolcev. Pri fantih in
puncah je razmerje med načini preživljanja prostega časa zelo podobno. Zelo velika
razlika se pojavi pri igranju igric na računalnikih, kjer so zelo visoko fantje, saj jih 69 %
tako preživi svoje prosto popoldne, takšnih deklet pa je le 23 %. Veseli me, da je zelo
visok odstotek mladih, ki se ukvarjajo s športom. Na drugem mestu je gledanje televizije,
zopet fantje vodijo pred dekleti. Druženje z vrstniki pa je zraven pogovorov preko
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računalnika in mobitela pomembno za oba spola. Veseli me, da se mladi ne zadržujejo v
gostinskih lokalih.
Grafikon 8: Način preživljanja prostega časa mladih

Vir: Priloga 3
Grafikon 9: Zakaj mladi preživljajo prosti čas na takšen način?

Vir: Priloga 3

Mladi si izberejo način izrabljanja prostega časa glede na to, kar jim je všeč. To velja za
62 % fantov in prav toliko punc. Puncam pomeni takšen način preživljanja prostega časa
zabavo, razvedrilo, dobro počutje, sprostitev in tudi umik od računalnika. Fantje pa
pravijo, da se tudi oni sprostijo, razvedrijo, naredijo pa tudi nekaj zase. Velika večina vseh
vprašanih jih je zadovoljna s kvaliteto preživljanja prostega časa. Pri puncah so štiri
oziroma 12 % nezadovoljne, fanta pa sta nezadovoljna dva, kar predstavlja 5 % vseh
anketiranih fantov. Največ vprašanih deklet (47 %), pogreša družbo, pri fantih pa je ta
odstotek nižji, 36 %, kar predstavlja 15 fantov. Fantje bi radi preživeli svoj prosti čas bolj
organizirano v šoli in izven šole, pogrešajo pa športne objekte ter prostor za mlade, kar
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predstavlja pomanjkljivost tudi dekletom. Dekleta pa potrebujejo za preživljanje svojega
prostega časa več denarja, to pogreša 7 deklet ali 20 %.
Grafikon 10: Kaj mladi pogrešajo pri preživljanju prostega časa?

Vir: Priloga 3

Pri šestem vprašanju je največ vprašanih odgovorilo (15), da ni nič takšnega, s čimer bi
se še želeli ukvarjati v prostem času. 6 fantov bi se ukvarjalo z vožnjo z motorjem, pet s
športom, štirje pa bi bili radi več s prijatelji, prav toliko pa bi se jih želelo več ukvarjati z
računalnikom. Dva fanta in pet deklet bi rado preživelo proste trenutke s plavanjem,
dekleta tudi pogrešajo kopališče, čeprav imamo kopališče Čatež kar blizu. Iz lastnih
izkušenj pa moram povedati, da kljub zelo velikemu kompleksu Čateških toplic te niso
lahko dostopne naši mladini zaradi zelo visokih cen vstopnin.
Grafikon 11: Kaj bi mladina še lahko počela med prostim časom?

Vir: Priloga 3

29

Največji vzrok, da se ne morejo mladi ukvarjati s stvarmi, s katerimi bi se želeli, je
oddaljenost. To pa je povezano tudi z denarjem, nekaterih stvari pa starši ne pustijo
opravljati svojim otrokom zaradi nevarnosti.
Naslednji grafikon nam pokaže, s kom anketiranke preživijo največ prostega časa.
Grafikon 12: S kom preživijo dekleta največ prostega časa?

Vir: Priloga 3

Kar 15 deklet oziroma 44 % jih preživlja prosti čas s svojimi prijatelji, veliko vprašanih –
trinajst jih preživi proste urice same s sabo, 20 % vseh deklet pa se druži s svojimi starši,
prav toliko pa jih je, ki prosti čas preživijo s svojimi brati ali sestrami. Tri punce pa se
ukvarjajo z domačimi živalmi, največkrat je to pes.
Tudi pri moškem spolu doseže najvišji procent preživljanje prostega časa druženje s
prijatelji, kar 55 %, sledi preživljanje prostega časa s samim sabo, nato s starši, pa z
bratom ali sestro, najmanj pa s psom.
Grafikon 13: S kom preživijo fantje največ prostega časa?

Vir: Priloga 3
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Mladi se največkrat družijo s prijatelji na športnem igrišču, kar 46 % vseh vprašanih
najbolj ustreza ta kraj, drugo mesto pri fantih zaseda dom, pri dekletih pa je to kraj pri
šoli. Na dvorišču in v parku se zbira več moških (šest) kot žensk (tri). Mladinski center je
bolj zanimiv za punce, vendar z minimalno razliko 4 %, fantje pa se družijo tudi v
gostinskih lokalih, ta kraj je zanimiv za tri fante in le za eno punco. To kaže na to, da se
naša osnovnošolska mladina druži, zabava in preživlja svoj prosti čas na »zdravih« mestih.
Grafikon 14: Kje se mladi družijo z vrstniki?

Vir: Priloga 3

Iz grafikona 15 je razvidno, da 19 moških in 13 žensk ne pogreša v našem kraju ničesar,
da bi lahko še bolje preživeli svoj prosti čas. Športni objekt pogreša 27 % vseh
anketiranih, od tega 10 žensk in 11 moških. Prijatelje pogreša več fantov kot punc, štirje
fantje in tudi štiri punce pa pogrešajo organizirano zabavo v našem okolju.
Grafikon 15: Kaj pogrešajo mladi v našem kraju za boljše preživljanje prostega časa?

Vir: Priloga 3
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Na mlade in njihov način preživljanja prostega časa pa vplivajo mnoge osebe in tudi drugi
dejavniki. Pri desetem vprašanju anketnega vprašalnika so osnovnošolci odgovarjali, kdo
ima nanje zelo velik vpliv, kdo malo vpliva nanje, koga pa sploh ne poslušajo oziroma
upoštevajo.
Grafikon 16: Kdo in v kolikšni meri vpliva na preživljanje prostega časa pri puncah?

Vir: Priloga 3

Iz grafikona 16 lahko razberemo, da ima oče zelo velik vpliv na preživljanje prostega časa
pri 53 % dekletih, sledijo prijatelji, ki so pomembni za 47 % vseh anketiranih punc,
vzorniki pa so na tretjem mestu najbolj vplivnih z 20 %. Majhen vpliv pa imajo bratje in
sestre, pri 16 puncah, sledijo jim sošolci, mati ter oče. Na preživljanje prostega časa punc
pa sploh ne vplivajo učitelji, to velja za 20 punc oziroma 59 % anketirank. Anketa je tudi
pokazala, da moja hipoteza o vplivu vzornikov na mlade in njihov prosti čas sploh ne drži.
Rezultati so pokazali, da vzorniki pri 47 % vseh punc ne vplivajo na njihov prosti čas. Tudi
sošolci pri 11 dekletih nimajo vpliva.
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Grafikon 17: Kdo in v kolikšni meri vpliva na prosti čas pri fantih?

Vir: Priloga 3

Pri fantih imajo največ vpliva na preživljanje prostega časa njihovi prijatelji, to velja za 45
% fantov. Oče in mati jim sledita s 36 % oziroma 33 %. Isti odstotek (17 %) med najbolj
vplivnimi pa imajo bratje ter sestre, vzorniki in tudi učitelji. Osebe, ki imajo manjši vpliv,
pa so oče, mati, sošolci, vzorniki in prijatelji. Anketa je pokazala, da na 52% fantov
nimajo vpliva učitelji, s 43 % jim sledijo bratje ali sestre, na tretjem mestu z 28 % pa so
sošolci. Glede na spodnja grafikona opazim, da več fantov trenira v klubu, takšnih je 22
oziroma 52 %, takšnih punc pa je le 32 %. Isti odstotek punc obiskuje glasbeno šolo,
fantov, ki so vključeni v glasbeno šolo je 9, kar predstavlja 21 %. Brez glasbene šole se
inštrumenta uči 10 anketirancev, 6 žensk in 4 moški.
Grafikon 18: Katere dejavnosti obiskujejo ženske izven šole?

Vir: Priloga 3
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Grafikon 19: Katere dejavnosti obiskujejo fantje izven šole?

Vir: Priloga 3

Na vprašanje, kaj je za mlade prosti čas, sem dobila kar nekaj različnih odgovorov.
Največ, 45 %, jih je odgovorilo, da jim prosti čas predstavlja sprostitev, za skoraj 29 %
vseh predstavlja prosti čas druženje s prijatelji, za 26 % pa je to čas, v katerem delajo,
kar želijo.
Grafikon 20: Kaj je zate prosti čas?

Vir: Priloga 3

Iz zbranih odgovorov sem izoblikovala kontingenčno tabelo.
Tabela 2: Kontingenčna tabela

12. vprašanje:
ženske:
moški:
skupaj:

čas zase, sprostitev
f = 16
f = 18
34

delam, kar želim
f = 13
f=7
20
Vir: Priloga 3
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druženje s prijatelji
f =5
f = 17
22

skupaj:
34
42
76

Izračunala sem Pearsonov hi kvadrat, ki nam omogoča preverjanje povezanosti med
spremenljivkami. Uporabila sem naslednjo formulo:

Rezultat hi kvadrata je 7,68, kar pove, da sta spremenljivki med sabo povezani. Kako
močna je ta povezava, pa nam pove koeficient kontingence, ki ga izračunamo po spodnji
formuli.
C=

4.3

;

C = 0,30.

UGOTOVITVE IN RAZPRAVA

Z obdelavo konkretne ankete med 76 osnovnošolci sem ugotovila, da imajo mladi zelo
veliko prostega časa. Izračunala sem, da je v povprečju to 4,65 ure na dan, kar zruši mojo
hipotezo o količini prostega časa na dan. Tudi naslednjo hipotezo o načinu preživljanja
prostega časa moram ovreči, saj največji odstotek mladih gleda TV, se ukvarja s
športom, se druži z vrstniki in šele nato uporablja računalnik za pogovore preko spleta. Z
veseljem pa sem ovrgla svojo naslednjo hipotezo glede preživljanja prostega časa v
gostinskih lokalih. Anketa je pokazala, da mladi sploh ne zahajajo v gostinske lokale,
temveč se družijo doma, na športnih igriščih, pri šoli. Pomembna ugotovitev pa je ta, da
na prosti čas mladih zelo vplivajo predvsem oče, prijatelji, mama, majhen vpliv pa imajo
bratje, sestre, sošolci. Na preživljanje prostega časa pa sploh ne vplivajo vzorniki, kar
zopet ovrže mojo hipotezo. Pri razlagi prostega časa anketirancev pa sem ugotovila, da
so razlike med fanti in puncami. Za fante je bolj pomembno druženje s prijatelji, za
dekleta pa sprostitev in to, da delajo, kar same želijo.
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5 ZAKLJUČEK
V prvem poglavju diplomskega dela sem opredelila teoretična izhodišča družbene
dejavnosti slovenske občine. Lokalna samoupravna skupnost z izvrševanjem nalog
zadovoljuje potrebe svojih občanov in s tem tudi omogoča kakovostno preživljanje
prostega časa.
Prostočasne aktivnosti se financirajo iz državnega proračuna, občinskega proračuna,
sredstva pa se pridobijo tudi iz EU. V sklopu Ministrstva za šolstvo in šport je bil
ustanovljen URSM, ki pripravlja pravne in zakonske podlage za kakovostnejše delovanje
mladinskih programov ter zagotavlja tudi sredstva za njihovo izvajanje. Za financiranje
programov za mladino pa je pomemben tudi Nacionalni program za mladino, ki je sprejet
za obdobje devetih let. Slovenija sodeluje z EU na tem področju preko veliko programov,
eden pomembnejših je program »Mladi v akciji«.
V naslednjem poglavju sem s pomočjo Zakona o lokalni samoupravi definirala naloge
občine, organe občine, premoženje občine ter akte, ki so pomembni za delovanje vsake
lokalne samoupravne skupnosti.
Prosti čas in prostočasne aktivnosti so pomembne za vse ljudi, tako za otroke,
mladostnike kot za odrasle. Pri preživljanju prostočasnih aktivnosti je pomembno, da smo
pri teh dejavnostih aktivni, notranje motivirani, zadovoljni, saj nam to daje večjo
samozavest in odločnost pri reševanju vsakodnevnih problemov. Pri mladostnikih pa
predstavlja prosti čas tudi pasti. Če mladostnik ni zainteresiran za aktivno preživljanje letega in se pri tem preveč dolgočasi, ga lahko zapelje v preveliko eksperimentiranje
preizkušanja drog, alkohola, kar ima lahko negativne posledice.
Občina Brežice je občina s približno 25.000 prebivalci, živečih v 20 krajevnih skupnostih. V
samem mestnem jedru občine se nahaja veliko možnosti za kakovostno preživljanje
prostega časa. V petletnem opazovanem obdobju se je tu zgradila nova večnamenska
dvorana, preuredil in prenovil se je Mladinski center, poteka obnova brežiškega gradu,
Knjižnica Brežice je tudi nova. Občina Brežice pa vlaga svoja sredstva tudi v vzdrževanje
in obnovo vaških kulturnih in športnih objektov. Vsako leto se iz občinskega proračuna na
podlagi javnih razpisov in povabil financirajo športni, kulturni programi, ki omogočajo
kakovostno preživljanje prostega časa.
V zadnjem poglavju diplomskega dela sem obdelala anketni vprašalnik, katerega so
izpolnjevali šolarji tretje triade mestne in vaških osnovnih šol. Z obdelavo podatkov sem
prišla do zanimivih ugotovitev. Kljub povečevanju šolskih obveznosti imajo mladostniki
zelo veliko prostega časa, vendar ga preživljajo aktivno, ne zadržujejo se v gostinskih
lokalih, družijo se na športnih igriščih, doma, pri šolah. Tudi otroci iz vasi kljub
oddaljenosti obiskujejo dejavnosti v mestu, kamor jih vozijo starši, nekaj dejavnosti pa se
odvija tudi v vaških skupnostih. Čeprav so otroci obkroženi z moderno tehniko,
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računalniki, mobilnimi telefoni, ni na prvem mestu igranje igric in tudi pogovori preko
spletnih omrežjih niso na vodilnem mestu. Aktivnost preživljanja prostega časa se kaže z
vključenostjo mladostnikov v razne športne klube ali kulturna društva, katerih ne manjka v
našem okolju. Z raziskavo sem ugotovila, da naši otroci v večini ne pogrešajo ničesar pri
preživljanju prostega časa. To pomeni, da naša lokalna skupnost dobro porablja svoja
proračunska sredstva za zagotavljanje nalog aktivnega preživljanja prostega časa mladih.
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PRILOGE
Priloga 1: Tabela o porabi sredstev po dejavnostih v občini Brežice 2007–2012

NAZIV
DEJAVNOSTI

LETO
2007

2008

2009

2010

2011

2012

skupaj

KNJIŽNICA BREŽICE

429,9

420,1

423,8

428,5

419,6

403,0

2.525

LJUBITELJSKA
KULTURA

106,4

110,8

120,0

120,0

124,1

113,8

695

UMETNIŠKI PROGRAMI
IN KULTURNA
DEDIŠČINA

383,1

496

143,9

1.201,5

1.567,2

254,6

4.046

KULTURA SKUPAJ:

919,4

1.027,0

687,7

1.750,0

2.110,9

771,4

7.266

PROGRAMI ZA MLADE

12,5

27,8

35,0

30,0

19,0

17,2

142

DEJAVNOST
MLADINSKEGA CENTRA
ZAVOD ZA ŠPORT

159,8

756,0

1.172,6

849,0

213,5

191,1

3.342

111,0

115,5

124,4

129,9

128,3

100,0

709

PROGRAM ŠPORTA

269,2

276,6

306,8

315,8

293,8

390,9

1.853

ŠOLSKA ŠPORTNA
TEKMOVANJA

21,3

20,8

21,6

20,9

19,1

22,3

126

VZDRŽEVANJE
ŠPORTNIH OBJEKTOV
ŠPORT IN
PROSTOČASNE
AKTIVNOSTI
SKUPAJ:

75,1

432,9

1.312,7

1.686,2

3.480,5

1.359,2

8.347

649,1

1.629,6

2.973,1

3.031,8

4.154,2

2.080,7

14519

1.568,5

2.657

3.661

4.782

6.265

2.852

21.785

KULTURA, ŠPORT,
NVO – SKUPAJ

Priloga 2: Anketni vprašalnik o preživljanju prostega časa

ANKETNI
VPRAŠALNIK

Spol:

Ž

M

Razred:

7.

1.

KOLIKO PROSTEGA ČASA IMAŠ DNEVNO?

2.

NA KAKŠEN NAČIN NAJVEČKRAT PREŽIVLJAŠ PROSTI ČAS?
(lahko obkrožiš več odgovorov)
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8.

9.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ukvarjam se s športom
hodim v glasbeno šolo
berem
gledam TV
sem zunaj na ulici
v gostinskem lokalu
igram igrice na računalniku

h)
i)
j)
k)
l)

družim se z vrstniki
se sprehajam
nakupujem
se pogovarjam z vrstniki preko
računalnika ali mobilnega telefona

3.

ZAKAJ RAVNO TAKO PREŽIVLJAŠ SVOJ PROSTI ČAS?

4.

ALI SI ZADOVOLJEN S KVALITETO PREŽIVLJANJA SVOJEGA PROSTEGA ČASA?
DA

5.

NE

KAJ NAJVEČKRAT POGREŠAŠ PRI PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA?
( lahko obkrožiš več
odgovorov)
a)
b)
c)
d)

več organiziranih dejavnosti v šoli
več organiziranih dejavnosti izven šole
družbo
denar

e)
f)
g)
h)

športne objekte
prostor za mlade
računalnik

6.a) S ČIM BI SE ŽELEL UKVARJATI V PROSTEM ČASU, PA SE NE MOREŠ?

b)

ZAKAJ SE S TEM NE MOREŠ UKVARJATI?
( lahko obkrožiš več
odgovorov)
a) zaradi oddaljenosti
b) zaradi denarja
c) s to dejavnostjo se ne ukvarja nihče od
mojih prijateljev

7.

VEČINO PROSTEGA ČASA PREŽIVIM:
a) sam
s
b) prijatelji
c) s starši
d) z bratom, s sestro
e)

8.

KJE SE NAJVEČKRAT DOBIVAŠ S PRIJATELJI?
a) doma
b) na športnem igrišču
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d)
e)
f)

mi starši ne dovolijo
mislim, da za to nisem dovolj
sposoben

c)
d)
e)
f)
g)

v gostinskih lokalih
v mladinskem centru
pri šoli
na dvorišču

9.

KAJ V SVOJEM KRAJU POGREŠAŠ, DA BI LAHKO BOLJE PREŽIVEL SVOJ
PROSTI ČAS?

10.

KAKO VPLIVAJO NAŠTETE OSEBE NA TVOJ PROSTI ČAS?
Poveži levi in desni stolpec, za vsako osebo eno povezavo. Napiši črko na črto!
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

11.

12.

oče
mati
bratje, sestre
sošolci
prijatelji
vzorniki
učitelji
drugi

sploh ne vplivajo

malo vplivajo

zelo vplivajo

OBKROŽI DA ALI NE!
Obiskujem glasbeno šolo.

DA

NE

Učim se igrati na inštrument vendar ne v
glasbeni šoli.

DA

NE

Treniram v športnem klubu.

DA

NE

KAJ JE ZATE PROSTI ČAS?
Napiši v enem stavku!

HVALA ZA SODELOVANJE!
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Priloga 3: Rezultati anketnega vprašalnika
REZULTATI ANKETE
ANKETIRANCI:
ženske:
moški:
Skupaj:

Odstotek
34
42
76

1. vprašanje:
ženske:
moški:
Skupaj:

2 ure

2. vprašanje:
ženske:
moški:

šport

3.vprašanje:
ženske:
moški:

razvedrilo

4. vprašanje:
ženske:
moški:

DA

5. vprašanje:
ženske:
moški:

organ. dejavn. v šoli

6. vprašanje A:
ženske:
moški:

plavanje

7. vprašanje:
ženske:
moški:

sam

8. vprašanje:
ženske:
moški:

doma

9. vprašanje:
ženske:
moški:

športni objekt

10. vprašanje:
a) ženske:
a) moški:
b) ženske:
b) moški:
c) ženske:
c) moški:
d) ženske:
d) moški:
e) ženske:
e) moški
f) ženske:
f) moški:
g) ženske:
g) moški:
h) ženske:
h) moški:

ne vplivajo

11. vprašanje:
DA- ženske
DA- moški
NE- ženske
NE- moški

obisk glasb. šole

12. vprašanje:
ženske:
moški:

čas zase, sprostitev

45%
55%
100%
3 ure

4
10
14

4 ure
4
8
12

glas.šola

24
38

berem

20
32
sprostitev

2
1

5 ur
5
5
10
gledam TV

15
25
mi je všeč

1
2

6 ur

7 ur

5
5
10

8
4
12
na ulici

gostins.lokal

15
25
nekaj zase

21
26

8
10
18

16
28
umik od rač.

igram igrice-rač.

0
1
dobro počut

0
2

1
0

druženje z vrstniki

0
0
zabava

2
1

sprehod

0
0

nakupi

0
0

pogovor preko rač. drugo

0
0

0
0

drugo

5
0

2
6

NE
3
4

4
2
organ. dejavn. Izven šole

1
8

družbo

7
9
računalnik

5
2

denar

16
15
več s prijatelji

kopališče

1
4
s prijatelji

13
16

4
4
s starši

15
23
na športnem igrišču

11
17

kino
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