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Uvod
Trebanjski mladinski svet (v nadaljevanju TREMS) je s finančno podporo Občine Trebnje
leta 2012 izvedel prvo analizo stanja mladine v občini Trebnje in ugotovil, da mora Občina
Trebnje skupaj z mladimi oblikovati program in strategijo razvoja mladine v občini Trebnje.
V sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije, predstavnikom TREMS-a in Občino Trebnje
(oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti) so se začeli postopki za oblikovanje odloka
o mladini občine Trebnje, ki je bil nato sprejet na oktobrski seji leta 2013. Po odloku se je
uredil status in financiranje krovne mladinske organizacije. Oblikovala se je komisija za
mladinska vprašanja občine Trebnje, katero sestavlja 7 članov (4 predstavniki mladih, 2
občinska svetnika in 1 član občinske uprave). Vodenje komisije je bilo zaupano mladim.
Komisija je v sodelovanju z občinsko upravo zadolžena za oblikovanje strategije (podroben
dokument) in dvoletnega programa občine Trebnje za področje mladinske dejavnosti.
Menimo, da je program dobro oblikovan, saj vključuje vsa področja mladinskih dejavnosti in
natančno določa tudi aktivnosti, s katerimi se bo položaj mladih v občini izboljšal. Pomembno
je, da se program ne le sprejme temveč tudi aktivno izvaja. S sprejetjem programa bomo
začrtali tudi smernice mladinskim organizacijam - kaj mladi v Trebnjem potrebujejo in kaj
dejansko spodbuja občina kot nosilec javnega interesa v mladinskem sektorju. Tako se bodo
lahko organizacije bolj strateško osredotočile na izvajanje svojih dejavnosti. Komisija bo
pripravila tudi letno poročilo, s katerim bo ovrednotila aktivnosti uresničevanja dvoletnega
programa.
Dvoletni program je oblikovan na podlagi rezultatov analize stanja mladine občine Trebnje
2012 in zajema vsa področja mladinske dejavnosti.

Zakonska podlaga
Odlok o mladini občine Trebnje (Ur. l. št. 87/2013) v 14. točki opredeljuje sprejem lokalnega
programa razvoja delovanja mladih, s katerim se opredeli način uresničevanja javnega
interesa v delovanju mladih. Lokalni program sprejme občinski svet občine Trebnje za
obdobje dveh let, obsega pa predvsem:
– izhodišča in usmeritve razvoja mladinskega sektorja v občini;
– vsebino in obseg ukrepov občine za razvoj mladinskega sektorja, ki se financirajo ali
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sofinancirajo iz občinskega proračuna;
– razvojne in strokovne naloge za razvoj mladinskega sektorja v občini;
– okvirna merila in cilje za finančno ovrednotenje;
– opredelitev postopkov vsakoletnega poročanja in vrednotenja uresničevanja programa.

2

Program mladinske dejavnosti za obdobje 2014 - 2016

1.

Stanje mladine občine Trebnje

Vsi podatki iz sledečega poglavja so povzeti po Analizi stanja mladine v občini Trebnje
2012, ki jo je financirala Občina Trebnje, izvedel in povzel pa Mladinski svet občine Trebnje
(TREMS).

1.1

Sociodemografija

Po definiciji Statističnega Urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) v skupino
mladih oziroma mladine spadajo osebe med 15. in 29. letom starosti. Isto klasifikacijo
uporabljajo tudi nekatere evropske države. V Sloveniji mladi predstavljajo 17,74% delež
celotne populacije, medtem ko je v Trebnjem 2265 mladih oziroma 18,9%. Občina Trebnje
ima po podatkih SURS-a nadpovprečen delež mladih.

1.2

Mladinsko organiziranje

Na območju UE Trebnje (občina Trebnje, Mirna, Šentrupert ter Mokronog-Trebelno) je
trenutno aktivnih 225 društev. V celotni jugovzhodni statistični regiji pa je trenutno aktivnih
1522 društev, kar pomeni, da društva v UE Trebnje predstavljajo kar 15% delež vseh društev
v JV statistični regiji. Pri posploševanju na populacijo mladih, lahko rečemo, da je polovica
mladih v Trebnjem članov ene ali več mladinskih organizacij, od česar pa je aktivnih članov
le 39%. Mladi, ki so člani društev ali organizacij, so kot razlog za članstvo največkrat navedli
druženje (26%) in povezovanje (20,1%). Ta podatek nam pove, da se v organizacije
združujejo ljudje z podobnimi idejami in mišljenji, kar je pričakovano. Mladi pri mladinskem
organiziranju najbolj pogrešajo delovanje občine (mladinski prostori, spodbujanje
vključevanja mladih v organizacije, finančna sredstva), se pa tudi strinjajo, da bi morala
društva sodelovati med seboj (aktivni člani se bolj strinjajo s trditvijo, da bi se morale
mladinske organizacije združevati).
Največ projektov v občini Trebnje izvede Klub študentov občine Trebnje (KŠOT). Njihovi
projekti so zelo različni (od potopisnih predavanj, delavnic hitrostnega branja in koncertov),
največji in najbolj odmeven pa je projekt ŠVIC. Seveda pa je vse aktivnejši tudi TREMS, ki
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je krovna organizacija vseh mladinskih organizacij v občini Trebnje in bo v prihodnje moral
skrbeti za povezovanje in koordinacijo dela vseh mladinskih organizacij in društev.

1.3

Izobraževanje in delo ter mobilnost

Največ mladih v občini ima status študenta, ki študira v Ljubljani. Večina mladih se še vedno
najpogosteje odloča za študij družboslovja. 47% jih v času študija ali šolanja živi doma, v
podnajemniškem stanovanju 34% ter v študentskih ali dijaških domovih okoli 15%. 45%
mladih se v šolo ali v službo vozi s svojim avtomobilom. Z vlakom se jih vozi 23%. Mladi v
Trebnjem ocenjujejo stanje javnega prometa za zelo slabo, hkrati pa menijo (89%), da bi
ljudje pogosteje koristili javni promet, če bi bil le ta urejen. 62% mladih dela preko
študentskega servisa, 46% teh pa opravlja delo povezano z njihovim izobraževanjem. Kar
86% mladih misli, da v Trebnjem ali njegovi okolici ne bodo dobili zaposlitve. Torej smo v
občini Trebnje soočeni z lokalnim (t.i.) begom možganov. Občina ter podjetja bi se morala
tega zavedati, ter na lokalnem nivoju spodbujati zaposlovanje mladih, bodisi v obliki
pripravništev, praks ali zaposlitev za določen ali nedoločen čas.

1.4

Politična participacija mladih

Splošno znano je, da se mladi zelo redko udeležujejo volitev. V Trebnjem se 35% mladih
vedno udeleži volitev, medtem ko se jih le 6,3% nikoli, vendar je potrebno poudariti, da se
tisti, ki se jih udeležujejo občasno bolj nagibajo k skupini, ki se volitev nikoli ne udeleži (ca.
40% se jih torej udeleži bodisi nikoli ali zelo redko). Tisti mladi, ki se udeležujejo volitev ter
referendumov, se tudi bolj strinjajo, da bi morali mladi biti v politiki aktivnejši.

1.5

Dogajanje v občini in želje mladih

40% mladih meni, da so slabo obveščeni o samem dogajanju v občini Trebnje. Največ mladih
v Trebnjem pogreša izobraževalne dejavnosti (29%) ter koncerte. Nekoliko manjši delež
(23%) pa jih pogreša različne športne dejavnosti. Mladi bi v Trebnjem najrajši imeli
mladinski center ter bazen. Najmanj pa se jim zdita potrebna srednja šola ter skate park.
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Kot so pokazali zgornji rezultati bo občina Trebnje morala nekaj narediti tudi glede
obveščanja mladih o posameznih aktivnostih, bodisi z ureditvijo/dostopnostjo oglaševalskih
površin ali pa z širitvijo baze obveščanja občanov (TIC). Presenetljiv pa je tudi rezultat, da
mladi v Trebnjem najbolj pogrešajo izobraževalne dejavnosti, medtem ko so bili nekako bolj
v ospredju pričakovani koncerti. Mladi si torej želijo novih znanj, zato bi bilo v prihodnosti
potrebno organizirati več izobraževalnih dejavnosti. Kot se je pred dvema letoma oblikovala
pobuda o ustanovitvi mladinskega centra, pa so mladi še naprej mnenja, da bi bilo potrebno
razmišljati v tej smeri še naprej. Kajti mladi so seznanjeni z vsemi priložnostmi, katere
prinaša mladinski center.
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2.

Aktivnosti javnih zavodov za mladino

Osnovni šoli Trebnje in Veliki Gaber
Osnovni šoli sta v formalnem okviru, ki opredeljuje njihove finančne zmožnosti, precej
omejeni. Sta pa v okviru svojih možnosti pripravljeni za sodelovanje pri dejavnostih, ki jih
lahko vključita svoj formalni okvir delovanja, ali ponudita v okviru razširjenega programa.
Nekaj takšnih dejavnosti OŠ Trebnje na primer že izvaja: ustvarjalne delavnice v povezavi s
Kreativno umetniškim inkubatorjem Trebnje (KUD Ekspres) in delavnice za starejše v okviru
projekta Simbioza. Za tovrstna sodelovanja sta tako OŠ Trebnje kot OŠ Veliki Gaber
pripravljeni tudi v bodoče.

Policijska postaja Trebnje
Policijska postaja Trebnje ne izvaja posebnih programov za mladino, je pa pripravljena v
okviru svojih dejavnosti nuditi preventivne aktivnosti kot so predavanja, predstavitev
policijskega dela, ipd.

Zdravstveni dom Trebnje
Tudi v ZD Trebnje ne izvajajo posebnih programov za mladino. Dijaki in študenti opravijo
zdravstveno vzgojno dejavnost in sistematske preglede v tistem ZD, pod katerega spada
njihova šola. ZD Trebnje pa jim nudi samo kurativni program. V okviru pogodbe z ZZZS ni
predvidenih posebnih programov glede mladine, zato jih v tem okviru ne morejo izvajati. Je
pa ZD že tretje leto zagotovil brezplačno uporabo prostora za delovanje svetovalnice
Srečanje, ki je namenjena reševanju problematike zasvojenosti mladih.
Odvisno od razpoložljivih sredstev pa so se pripravljeni vključevati v programe izobraževanja
s področja zdravja in tveganj za zdravje za mlade.

Zavod za zaposlovanje RS, Območna služba Novo mesto
Zavod RS za zaposlovanje že več let izvaja programe in aktivnosti namenjene vsem
brezposelnim osebam. V te programe in aktivnosti je ves čas tudi intenzivno vključeval mlade
do 30 let .
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V letu 2014 je Vlada RS sprejela projekt Jamstvo za mlade tj. niz ukrepov in aktivnosti, s
katerim bi mladim med 15 in 29 letom izboljšala položaj na trgu delovne sile. Zavod bo v
okviru programa Jamstvo za mlade zagotavljal mladim aktivno pomoč pri iskanju zaposlitve,
zato je zaposlil dodatno število svetovalcev zaposlitve, ki se bodo usposobili prav za
svetovanje in podporo mladim pri iskanju zaposlitve in ustvarjanju delovnega mesta. Tudi na
Uradu za delo Trebnje bo v kratkem z mladimi brezposelnimi začela intenzivno delati
nova svetovalka zaposlitve.
Že sedaj se lahko mladi brezposelni prijavljeni v evidenci ZRSZ iz področja Trebnjega
intenzivno vključujejo v ukrepe aktivne politike zaposlovanja in aktivnosti Zavoda .
1. Na področju izobraževanja v program Formalno izobraževanje - program za osebe,
ki nimajo dokončane osnovne šole.
2. Na področju usposabljanja v programe:
 Projektno učenje za mlade - program za mlade do 27. leta, ki nimajo dokončane
poklicne izobrazbe (t.i. »osipniki«). Program se izvaja na lokaciji v Novem mestu.
 Delovni preizkus za mlade – program za mlade do 29 leta (oz. nedopolnjenega
30. leta), ki pri delodajalcih opravljajo 1 mesečni delovni preizkus. Po uspešno
opravljenem preizkusu lahko udeležence delodajalci zaposlijo .
 Usposabljanje na delovnem mestu - program je namenjen tudi ciljni skupini
mladih do 30 let za izobraževanje / usposabljanje na delovnem mestu in sicer za 3 mesečno usposabljanje.

Po uspešno opravljenem usposabljanju lahko udeležence

delodajalci zaposlijo .
 Institucionalno usposabljanje - več programov v obliki tečajev, ki so namenjeni
pridobitvi dodatnih znanj ; prednost imajo vključitve programe, ki ponujajo znanja na
področjih, ki jih delodajalci na trgu dela iščejo.
 Priprave in potrjevanje NPK - več programov v obliki pripravljalnih tečajev, ki
so namenjeni pridobitvi certifikata NPK ; prednost imajo vključitve programe, ki
ponujajo znanja na področjih, ki jih delodajalci na trgu dela iščejo .
3. Na področju zaposlovanja v
 programe

subvencioniranih

zaposlitev

(

Zaposli

me,

Subvencioniranje

zaposlovanja za odpravljanje posledic žleda) v okviru opredeljenih ciljnih skupin.
V pripravi je tudi program Prvi izziv – subvencioniranje zaposlitve samo za mlade
brezposelne osebe do 29 leta.
 Javna dela za dolgotrajno brezposelne osebe.
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 EURES - več aktivnosti in pomoč pri iskanju zaposlitve v tujini .
 VKO delavnice – več krajših in daljših delavnic

kot pomoč pri

pridobivanju

veščin iskanja zaposlitve in spremembe poklicne poti . Delavnice se izvajajo na
lokacijah v Novem mestu in Sevnici.

Zavod vsem brezposelnim osebam, tudi mladim, nudi storitve informiranja o trgu dela,
karierno svetovanje, pripomočke za samostojno vodenje kariere, opise poklicev itd.
Poleg navedenih ukrepov, ki jih izvaja Zavod RS z zaposlovanje so za zaposlovanje mladih
kreirani tudi ukrepi, ki jih izvajajo druge institucije (DURS, ZPIZ, Javni sklad za razvoj
kadrov in štipendije in resorna ministrstva) v obliki ukrepov oprostitve plačil prispevkov,
davčnih olajšav, vračila prispevkov, spodbujanja samozaposlovanja , mentorstva za mlade
ipd.
Vsi našteti ukrepi za mlade v okviru Jamstva za mlade in drugi so navedeni tudi na internetni
strani ZRSZ v rubriki Mladi: http://www.ess.gov.si/mladi.
Zavod RS za zaposlovanje OS Novo mesto bo za vse mlade v regiji, tudi za mlade v
Trebnjem

pristopil

intenzivnem

informiranju

mladih

brezposelnih

o

možnostih

izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja s pomočjo ukrepov Zavoda. Hkrati bo tudi
intenzivno informiral delodajalce o finančnih spodbudah za zaposlitve mladih.
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Skupno število mladih se na evropski ravni manjša in trenutno znaša 19,3% prebivalstva, v
letu 2050 pa naj bi predstavljali le še 15,3% evropskega prebivalstva. To pomeni, da bo v
populaciji čedalje manj mladih in delovno aktivnih ter vse več starih in delovno neaktivnih.
Ekonomska kriza, neaktivnost gospodarstva in nazadovanje zaposlovanja so v zadnjih letih
povzročili rast brezposelnosti med mladimi. V Evropski uniji je brezposelnih približno 5,5
milijona mladih, kar pomeni, da vsak peti prebivalec, mlajši od 25 let, ki se želi zaposliti, ne
najde dela, stopnja brezposelnosti med mladimi pa presega 20%, kar 7,5 milijona mladih v
starosti od 15 do 25 let pa ni niti zaposlenih niti se ne šola oz. usposablja.
Tudi v Sloveniji število mladih pada. V letu 2009 so mladi, stari med 15 in 29 let predstavljali
19,41% celotnega prebivalstva, po napovedih pa naj bi čez dobrih pet desetletij predstavljali
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le še 14,4% slovenskega prebivalstva. Brezposelnosti mladih se je v letu 2012 približala 25%,
s čimer se je Slovenija uvrstila med države z izrazitim problemom zagotavljanja dela mladim.
Mladi so skupina, ki je zrasla v miru in Evropi brez meja. Je generacija, ki ima sicer več
priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši in stari starši. Vendar se soočajo z novim načinom
življenja in razmišljanja ter s tem povezanimi ovirami na različnih področjih. Globalizacija
odpira vrata v svet in ponuja nova delovna mesta. Vendar pa mladi vedno težje najdejo stalno
zaposlitev, zaradi česar so pahnjeni v negotovost in odvisnost od drugih. Podnebne
spremembe zahtevajo zavedanje, drugačno razmišljanje in življenjski slog prihodnjih
generacij in s tem izobraževanje in informiranje o posledicah in možnostih preprečevanja. Na
področju izobraževanja so pomembne ključne kompetence, ki omogočajo razvoj ustreznih
sposobnosti in spretnosti, še vedno pa ostaja problem zgodnjega opuščanja šolanja. Mladi
cenijo pozitivne vrednote (prijateljstvo, solidarnost in strpnost), vendar se bolj kot katerakoli
druga generacija doslej soočajo z individualizmom in pritiski konkurence.
Mladi imajo pomembno mesto v razvojnih dokumentih Evropske unije (Evropa 2020, Okvir
evropskega sodelovanja na področju mladine 2010-2018…) ter pobudah v podporo mladim
(Mladi in mobilnost, Agenda za nove spretnosti in dela, Mladi v gibanju, Priložnost za mlade,
Za zaposlovanje mladih…). Slednji izpostavljajo mlade kot tisto družbeno skupino, ki ima
bistveno vlogo pri doseganju ciljev gospodarske strategije EU ter so k temu zavezali tudi
druge članice, tudi Slovenijo (Resolucija o nacionalnem programu za mladino, Jamstvo za
mlade…). Med najpomembnejše izzive in s tem področja, na katerih je potrebno mlade še
posebej podpreti pa je EU izpostavila: izobraževanje, zaposlovanje, socialna vključenost in
zdravje. Kakovostno izobraževanje in usposabljanje, učinkovito vključevanje na trg dela ter
večji obseg mobilnosti mladih so namreč ključni dejavniki za izkoriščanje njihovega
potenciala ter njihovega dejavnega sodelovanja v družbi.
Center za izobraževanje in kulturo skozi program izobraževanja odraslih in galerijsko
dejavnost že vrsto let izvaja številne programe in projekte, v katere se vključujejo tudi mladi
in podpirajo področja izobraževanja, zaposlovanje in socialne vključenosti mladih.
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1. Izobraževanje mladih

1.1.

Formalno izobraževanje mladih

Mladi imajo sicer dokončano osnovno, srednjo in tudi delež mladih diplomantov je velik,
vendar pa se še vedno soočajo z nizko bralno pismenostjo in opuščanjem šolanja brez
kakršnihkoli kvalifikacij.
CIK Trebnje na področju formalnega izobraževanja že vse od svoje ustanovitve dalje razvija
in omogoča tudi mladim od 15 do 29 leta pridobitev osnovnošolske in nato srednješolske
izobrazbe, skozi programe osnovnega ter srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
za katere je pri MIZŠ tudi vpisan v razvid:
- Osnovna šola za odrasle
- Programi srednjega poklicnega izobraževanja: administrator, trgovec ter gastronomske
in hotelske storitve
- Programi poklicno-tehniškega izobraževanja: ekonomski tehnik ter gastronomija
- Programi srednjega strokovnega izobraževanja: ekonomski tehnik, predšolska vzgoja
ter gastronomija in turizem
Vsa izobraževanja potekajo v skladu z Navodili o prilagajanju izrednega poklicnega in
strokovnega izobraževanja in udeležencem omogoča osvojiti standarde in kompetence, enake
kot so predvideni za mladino.
CIK Trebnje tako mladim Občine Trebnje omogoča zaključiti nedokončano ali pridobiti novo
izobrazbo ter na ta način uresničuje dolgoročne strateške izzive, zlasti vseživljenjsko učenje
ter usklajevanje kompetenc s potrebami na trgu dela.
S pomočjo dejavnosti informiranja in svetovanja udeležence seznanjamo z možnostmi na
področju sofinanciranja šolnin, ki jih razpisuje država (Javni sklad RS za razvoj kadrov in
štipendij) ter pomoči, ki jih na tem področju brezposelnim mladim ponuja Zavod RS za
zaposlovanje.
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1.2.

Neformalno izobraževanje mladih

a) Nacionalne poklicne kvalifikacije so možnost, ki tudi mladim omogoča ovrednotenje
in potrditev spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem. Mladi Občine
Trebnje lahko v neposredni bližini, na CIK Trebnje preverijo svoja znanja iz različnih
področjih ter na ta način pridobijo certifikat – usposobljenost opravljanja določenega
poklica ter tako pridobijo dodatne možnosti, da najdejo zaposlitev oz. napredujejo v
poklicu: pomočnik/ca natakarja, pomočnik/ca kuharja, socialni oskrbovalec/ka na
domu…
b) Programi splošnega in strokovnega izobraževanja so namenjeni pridobivanju znanj
in spretnosti, ki jih mladi potrebujejo za učinkovitejše in aktivnejše delovanje v družbi
ter izboljšujejo njihovo kakovost življenja. Mnogi programi omogočajo osvajanje
splošnih kompetenc, ki mladim povečujejo konkurenčno vrednost na trgu dela: tuji
jeziki, računalništvo, programi s področja računovodstva, knjigovodstva, trženja… S
programi splošnega in strokovnega izobraževanja se prilagajamo potrebam okolju. Ker
se zavedamo, da je učenje posameznika nujen, žal pa zaradi vse slabše gospodarske
situacije v državi, težko dosegljiv cilj, na področju splošnega in strokovnega
izobraževanja odraslih s kandidiranjem na različne razpise in pripravo namenskih
projektov, omogočamo brezplačno ali pa vsaj cenovno sprejemljivejšo ponudbo
tovrstnega izobraževanja za lokalno okolje.

c) Projekti so aktivnosti, s katerimi CIK Trebnje razvija in uvaja novosti na področju
vseživljenjskega učenja v lokalnem okolju, uvaja nove programe, rešitve… Z
mnogimi projekti tudi omogoča zaključenim skupinam v omejenem obdobju
brezplačno učenje.

11

Program mladinske dejavnosti za obdobje 2014 - 2016

Projekt
1.

Razpisovalec

Trajanje

Status v projektu

MIZKŠ

2008–2013

partner

in MIZKŠ

2010-2013

Projekt št. 3311-08-9870012 –
dejavnost CVŽU Dolenjska

2.

Projekt

–

sofinanciranje

izobraževalnih programov za
dvig

ravni

pismenosti

Projektno učenje za mlajše

koordinator

-

izvajalec

odrasle od 2010 do 2013
3.

Javni razpis za programe
splošnega

neformalnega

izobraževanja

odraslih

od

MIZKŠ

2011-2014

koordinatorizvajalec

2012 do 2014
4.

JN-

Institucionalno

usposabljanje in priprave na ZRSZ

2009-2015

NPK

koordinatorizvajalec

EACEA:
5.

EXP-ROM

–

Lifelong

Learning Programme – Call
for Proposals 2012

Transversalni
program: KA1 –
Roma

2012-2014

koordinator

Multilateralni
projekt
EACEA:

6.

MS4ROW

–

Lifelong

Learning Programme – Call
for Proposals 2013

Transversalni
program: KA1 –
Roma

2013-2015

koordinator

2013-2015

partner

2013-2015

partner

Multilateralni
projekt

7.

EIS-ALP - Lifelong Learning
Programme

–

Call

for

Proposals 2013
8.

LEAR-PRI

EACEA:
Transversalni
program:
Grundtvig

–

Lifelong

Learning Programme – Call

CMEPIUS
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for Proposals 2013
9.

FREE-IT - Lifelong Learning
Programme

–

Call

for CMEPIUS

2013-2015

partner

Proposals 2013
Projekt: Center vseživljenjskega učenja dolenjske
Center vseživljenjskega učenja Dolenjska je omogočal razširjeno delovanje svetovanja in
informiranja, samostojnega učenja in vseh vrst učenja z informacijsko-komunikacijsko
podporo za odrasle in mladino, s poudarkom na neformalnem učenju. S tem namenom je CIK
Trebnje odprl na petih lokacijah (Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog in Šentlovrenc) točke
vseživljenjskega učenja, ki so brezplačno nudile predavanja, delavnice in predstavitve
različnih vsebin: računalništvo, tuji jeziki, zdravilna zelišča, spodbujanje rekreacije, uspešno
komuniciranje, ustvarjalne delavnice ...
Osnovni namen delovanja teh točk je bilo povečati vključenost prebivalstva v različne oblike
neformalnega učenja in spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja v lokalnem okolju. CIK
Trebnje v sklopu projekta izvajal točke vseživljenjskega učenja na lokacijah: Dom starejših
občanov Trebnje, Šentlovrenc, Knjižnica Pavla Golie Trebnje – Krajevna knjižnica Mirna,
Šentrupert in Mokronog.

Trajanje projekta: 1.1.2008 do 31.12.2013
Več o projektu na: www.cvzu-dolenjska.si
Projekt: SNIO – Programi splošnega neformalnega izobraževanja
Zahteve sodobnega sveta, gospodarstva in družbe segajo tudi na področje izobraženosti,
znanja in védenja vsakega posameznika. Posameznik, ki želi konkurirati na trgu delovne sile
ali pa zgolj spremljati in razumeti dogajanje v okolju, mora imeti aktualna znanja, spretnosti
in veščine. Programi projekta Izvajanje programov splošnega neformalnega izobraževanja
odraslih so bili namenjeni različnim ciljnim skupinam in osvajanju različnih temeljnih
spretnosti.
Posamezniki so se usposabljali v programih, ki so obsegali 50 ur in potekali v skupinah po 15
udeležencev, običajno na sedežu zavoda:
- Učenje učenja
13
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- Trženje na podeželju
- Angleščina v poslovnem svetu
- Bivam in delam v Sloveniji
- Naravna dediščina in arhitektura na podeželju
- Zgodovina umetnosti skozi čas
- Institucije v vsakdanjiku Roma
- Pripovedujem s čopičem in dletom
- Knjigovodstvo na podeželju
- Kakovostno staranje in solidarno sožitje generacij
- ABC Nemščine
- Nemščina v poslovnem svetu
- Digitalna pismenost
- Dediščina kulinarike na podeželju
Udeležba v programih je bila brezplačna, saj je projekt v obdobju od 2012 do 2014
sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.
Trajanje projekta: 1.1.2012 do 31.12.2014
Več o projektu na: www.ciktrebnje.si

2. IZVEDBENI UKREPI 2014-2020
2.1 Formalno in neformalno izobraževanje mladih

Nosilec

Finančni vir

Termin

Izvajalci

izvedbe
CIK Trebnje

Proračun RS (MIZŠ, 2015-2020
MDDSZ-ZRSZ)

CIK Trebnje

in

proračun občin
Namen aktivnosti je zagotoviti vsem mladim v Občini Trebnje dokončanje osnovnošolskega
ali srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.
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CILJ:
-

dvigniti izobrazbeno raven in raven pismenosti mladih, z namenom razviti
ustrezno delovno silo

-

povečati vključenost mladih v vseživljenjsko učenje

-

okrepiti kompetenčno opremljenost mladih

-

izboljšati dostop mladih do informacij na področju vseživljenjskega učenja in
zaposlovanja

-

razviti kulturo podjetniškega razmišljanja

-

povečati socialno vključenost, aktivnost in zaposljivost mladih

-

zagotoviti dostop do izobraževanja mladim

2.2. Center medgeneracijskega učenja

Nosilec

Finančni vir

CIK Trebnje

državna
(ESS

in

Termin izvedbe
sredstva 2015 …..
Proračun

RS), proračuni občin

Izvajalci
CIK Trebnje,
druge

organizacije

izobraževanje
mladinske

za

odraslih,

organizacije,

gospodarski
negospodarski

in
subjekti,

nevladne organizacije…
Namen aktivnosti je povečati medgeneracijsko sodelovanje in učenje, zagotoviti prenos in
izmenjavo znanja in izkušenj na področju dela ter vzajemno pomoč med različnimi
generacijami. Prenos znanja in izkušenj med generacijami namreč mladim omogoča lažji
vstop na trg dela, starejše pa spodbuja h kasnejšemu izstopu iz trga dela.

CILJ:
-

krepitev zavedanja o pomenu medgeneracijske solidarnosti in dialoga med mlado,
srednjo in starejšo generacijo,

-

spodbujanje različnih oblik sodelovanja med generacijami, ki temeljijo na
učinkovitem prenosu znanja in izkušenj,
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-

krepitev zavedanja o pomenu prenosa znanja v povezavi z upokojevanjem, z
namenom spodbujanja starejših h kasnejšemu izstopu iz trga dela,

-

priprava pregleda različnih konceptov medgeneracijskega sodelovanja na področju
dela,

-

priprava pregleda obstoječih dobrih praks, ki zagotavljajo učinkovit prenos znanja
in izkušenj med generacijami,

-

prenos zavedanja o konceptih in dobrih praksah na seminarjih in posvetih ter
predstavitev zainteresiranim javnostim,

-

spodbujanje k izvajanju neformalnih oblik izobraževanja in drugih tipov
aktivnosti, ki zagotavljajo učinkovit prenos znanja in izkušenj med generacijami,

-

oblikovanje priporočil za nadaljnje ukrepe na področju prenosa znanj med
generacijami in širjenje dobrih praks.

Vsebine programov upoštevajo prioritete evropskih, nacionalnih in področnih strateških
dokumentov za obdobje do leta 2020:
1. Strategija EU za novo rast Evropa 2020: Evropska platforma za boj proti revščini
2. Operativni program za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020
-

Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; specif. cilj: večja
vključenost v vseživljenjsko učenje za dvig kompetenc in izboljšano situacijo na
trgu dela
o ukrepi: izobraževanje in usposabljanje za dvig splošnih in poklicnih
kompetenc, vključno z digitalnim opismenjevanjem in za dvig izobrazbene
ravni, vseživljenjska karierna orientacija in svetovalna dejavnost na vseh
ravneh v vseh življenjskih obdobjih, spodbujanje vključevanja mladih, ki
so zgodaj opustili šolanje, v družbo nadaljnje izobraževanje, usposabljanje
in zaposlitev

3. Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS 2013-2020:
-

I. prednostno področje: splošno izobraževanje (dvig ravni pismenosti in
povečevanje socialne vključenosti)

-

II. prednostno področje: izobraževanje za dvig izobrazbene ravni odraslih
(povečevanje vključenosti v OŠ, NPK in nadgrajevanje poklicne izobrazbe)

4. Aktivna politika zaposlovanja
5. Mladi in trg dela (ZRSZ, maj 2013)
6. Jamstvo za mlade (2014-2020)
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7. Mladi v operativnih programih 2014-2020, predlog ukrepov in izhodišč za oblikovanje
ukrepov, Ljubljana : ŠOS, Mladinska mreža MaMa, Mladinski svet Slovenije, avgust
2013
8. Mladi v Sloveniji (Statistični urad RS, Ljubljana, november 2009)
9. O mladih z mladimi – namig za aktivno vključevanje mladih v lokalno okolje (Zavod
mladinska mreža MaMa, november 2008)
10. Program mladinske dejavnost za obdobje 2014 – 2016 (predlog Komisije za mladinska
vprašanja Občine Trebnje)

Center za socialno delo Trebnje
Center za socialno delo Trebnje pri izvajanju svoje dejavnosti preko javnih pooblastil in
storitev posebno pozornost posveča mladim in ščiti njihove koristi. V okviru dodatne
dejavnosti (dodatni preventivni programi) ne izvajajo programov, ki bi bili namenjeni
izključno populaciji mladih.
CSD Trebnje se pri organiziranju dogodkov (medgeneracijsko sodelovanje) povezuje z
Društvom za zdravje in sožitje v družinah, Društvom prijateljev mladine in Društvom vesela
jesen, za katere strokovni delavci Centra za socialno delo menijo, da bi jih bilo primerno
vključiti pri izdelavi dokumenta Program mladinske dejavnosti za obdobje 2014 – 2016.
Center za socialno delo Trebnje kot javni zavod na področju socialnega varstva zagotavlja
učno bazo mladim pri izvajanju prakse, pripravništva in prostovoljnega dela tako pri izvajanju
redne dejavnosti, kot tudi v dodatnih programih.
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3. Program mladinske dejavnosti za obdobje 2014 - 2016

3.1 Mladinsko organiziranje

Pomen mladinskega organiziranja: zagotavljanje demokratične družbe temelji na odgovornih
državljanih. Mladinske organizacije kot učno polje demokracije gradijo na mladem
posamezniku kot aktivnem in odgovornem državljanu, ki bo ta odnos ohranil tudi kasneje v
življenju.

(Predlagane) aktivnosti Občine Trebnje na področju mladinskega organiziranja:
Ureditev prostorske problematike mladinskih organizacij v občini Trebnje.
Občina Trebnje v okviru finančnih zmožnosti financira stroške najema prostorov mladinskih
organizacij. Občina Trebnje se aktivno vključi v iskanje primernih trajnih lokacij za
mladinske organizacije, podaja predloge in spodbuja mlade k čim večjemu udejstvovanju v
mladinskih organizacijah.

Sofinanciranje projektov mladinskih organizacij.
Občina Trebnje na podlagi sprejetih smernic mladinskega programa financira mladinske
projekte. To financiranje se izvaja po dosedanjem sistemu letnih razpisov za področje
mladinske dejavnosti. Občina Trebnje v komisijo za ocenjevanje razpisov vključi tudi enega
predstavnika TREMS-a.

3.2 Izobraževanje mladih

Pomen izobraževanja mladih: uspešna vključitev mladih na trg dela je odvisna od znanja in
veščin, ki so jih mladi pridobili v oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja. Mladi,
ki se aktivno vključujejo v procese odločanja na lokalni in drugih ravneh, morajo predhodno
tekom formalnega in neformalnega izobraževanja pridobiti potrebne kompetence.
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(Predlagane) aktivnosti Občine Trebnje na področju izobraževanja mladih:
Sofinanciranje neformalnega izobraževanja mladih
Občina Trebnje finančno spodbuja organizacijo neformalnih izobraževanj, ki jih organizirajo
mladinske organizacije.
Spodbujanje mladih pri formalnem izobraževanju
Občina Trebnje finančno pomaga dijakom in študentom v obliki podeljevanja občinskih
štipendij. Občina Trebnje spodbuja mlade tudi skozi organiziranje vsakoletnih razpisov za
podelitev priznanj.

3.3 Zaposlovanje mladih

Pomen zaposlovanja mladih: Pravica do dela je osnovna človekova pravica. Z delom se
posameznik preživlja, uresničuje svoje potenciale, razvija svojo osebnost in družbeno
odgovornost. Na drugi strani brezposelnost povzroča revščino in socialno izključenost, kar je
nesprejemljivo z vidika človekovih pravic in osnovnih vrednot, torej ni v javnem interesu.
(Predlagane) aktivnosti Občine Trebnje na področju izobraževanja mladih:

Sofinanciranje dejavnosti mladinskih organizacij na področju zaposlovanja mladih
Občina Trebnje mladinskim organizacijam, ki organizirajo programe ali projekte z namenom
zaposlovanja mladih, sofinancira projekte ter se v same projekte tudi aktivno vključuje.

Opravljanje praks in pripravništev mladih v občinski upravi in javnih zavodih
Občina Trebnje spodbuja in omogoča opravljanje obveznih praks in pripravništev mladih v
občinski upravi in javnih zavodih.
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3.4 Participacija mladih pri sprejemanju odločitev v lokalni skupnosti

Pomen participacije: Participacija posameznikov v življenju družbe je bistvenega pomena za
razvoj demokracije, za katero je nujno, da se v odločanje vključuje čim več posameznikov,
organizacij in družbenih skupin. Pri tem so mladi, ki postopoma prevzemajo vse več vlog in
odgovornosti v življenju in se participacije šele učijo, še posebej pomembni. Participacija
mladih v institucijah in procesih, ki posredno ali neposredno zadevajo njihovo življenje, služi
vzpostavitvi okolja, v katerem lahko mladi kar odločilno prispevajo k doseganju njihove
avtonomije.

(Predlagane) aktivnosti Občine Trebnje na področju participacije mladih:
Vključevanje mladih v procese odločanja
Občina Trebnje spodbuja participacijo mladih v procesih odločanja tako, da na vse seje
občinskega sveta vabi tudi upravni odbor TREMS-a in člane komisije za mladinska vprašanja
občine Trebnje. Občina Trebnje preko različnih komunikacijskih kanalov obvešča in
nagovarja mlade (zavihek na spletni strani občine). Občina Trebnje spodbuja mlade k aktivni
participaciji v procesih odločanja in jim tudi omogoča aktivno udeležbo. Občina razišče
možnosti vpeljave foruma na spletni strani in drugih instrumentov e-demokracije.
Skladno z določili Odloka o mladini v Občini Trebnje, komisija za mladinska vprašanja
obravnava vsa vprašanja, ki neposredno vplivajo na mlade ter oblikuje mnenje, ki je
pravočasno, tj. pred sprejemanjem odločitve, posredovano Občinskemu svetu.

3.5 Bivanjske razmere mladih
Pomen bivanjskih razmer: Samostojno bivanje predstavlja eno ključnih točk osamosvajanja
odvisnosti od staršev in se v veliki meri kaže prav v stanovanjskih razmerah mladih, ki vedno
težje in kasneje ustvarjajo družine in prevzemajo druge odgovornosti v življenju. oz. težje
dosegajo avtonomijo mladega posameznika (t.i. podaljšano otroštvo). V Sloveniji namreč
izjemno veliko mladih živi pri svojih starših – kar 67,9% mladih v starosti med 18 in 34 let,
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kar nas uvršča na drugo mesto med državami EU – 27; po statistikah za mlade moške pa smo
s 74,8% celo na prvem mestu.

(Predlagane) aktivnosti Občine Trebnje na področju bivanjskih razmer mladih:
Priprava in objava dokumenta občinskih stanovanj
Občina Trebnje pripravi seznam občinskih stanovanj in ga javno objavi.

Subvencioniranje obrestnih mer za kredite in najemnim mladih v najemniških stanovanjih
Občina Trebnje razišče možnosti subvencioniranja obrestnih mer in najemnin mladih v
najemniških stanovanjih.

Analiza stanja bivanjskih razmer mladih
Občina Trebnje v okviru možnosti proračuna sofinancira analizo stanja bivanjskih razmer
mladih v občini Trebnje. Analizo izvede mladinska organizacija.

3.6 Zdravje in dobro počutje mladih

Pomen zdravja in dobrega počutja mladih: Skrb za zdravje in dobro počutje mladih mora biti
prednostno področje vsake občine. To je naložba države v prihodnje generacije in njihovo
starost. Zdravi mladi posamezniki so temelj vsake družbe, zato jim je treba omogočiti, da
bodo odraščali v okolju, v katerem bodo lahko razvili vse svoje potenciale. Zagotoviti jim je
treba zdravo naravno okolje, jih že v najzgodnejših letih ozaveščati o pomenu skrbi za lastno
zdravje, jih informirati in jim ponuditi možnost izbire za zdrav življenjski slog.

(Predlagane) aktivnosti občine Trebnje na področju bivanjskih razmer mladih:
Izboljšanje pogojev za rekreacijo mladih
Občina Trebnje skupaj z javnimi zavodi in društvi na območju občine Trebnje mladim
omogoči rekreacijo v poletnem in zimskem času. To rekreacijo občina omogoči tako, da
subvencionira stroške uporabe ali najema prostorov in stroške strokovnega kadra.
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Urejanje pohodnih poti
Občina Trebnje skupaj z društvi (Planinsko društvo Trebnje) in mladinskimi organizacijami
začne izvajati postopke za ureditev pohodniških poti.

Spodbujanje kulturnih mladinskih projektov
Občina Trebnje spodbuja ter sofinancira kulturne projekte v občini Trebnje. Pod kulturnimi
projekti so mišljeni letni kino, koncertne prireditve na prostem ali v dvorani, razstave in
podobno.

Spodbujanje preventivnih projektov
Občina Trebnje spodbuja ter sofinancira projekte namenjene ozaveščanju občanov o
posledicah uporabe različnih drog.

3.7 Informiranje mladih

Pomen informiranja mladih: Dostop do informacij mladim omogoča ustrezne izbire oziroma
odločitve na poti do samostojnega življenja. Informacije, ki so mladim na voljo v njim
razumljivem jeziku in posredovane preko kanalov, ki jih v večini uporabljajo, so mladim v
pomoč. Pomanjkanje informacij pa lahko posamezniku pomeni (pre)veliko tveganje za
socialno izključenost. Informacije mladi potrebujejo že na začetku procesa osamosvajanja –
pri izbiri programa srednje- in višješolskega izobraževanja.

(Predlagane) aktivnosti Občine Trebnje na področju informiranja mladih:
Ureditev površin namenjenim informiranju
Občina Trebnje začne izvajati postopke ureditve površin namenjenim informiranju mladih.
Občina Trebnje odda TREMS-u v oskrbo oglaševalsko/e površino/e, ki jih uporabi za
informiranje mladih. Občina Trebnje uredi površine namenjene informacijam o javnem
prevozu (vozni red na avtobusni postaji + objava voznih redov na spletni strani).
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Vzpostavitev in ureditev kanalov komuniciranja občine z mladimi
Občina Trebnje uredi in vzpostavi nove načine informiranja mladih. To doseže z večjo
udeležbo predstavnikov občine na različnih mladinskih dogodkih, kjer predstavniki mlade
informirajo.

Vzpostavitev lokalnega sistema informiranja mladih v občini
Občina Trebnje razišče možnosti vzpostavitve lokalnega sistema za informiranje mladih
(zavihek na spletni strani občine, info točka, …)

Sofinanciranje projektov namenjenim informiranju mladih
Občina Trebnje skozi razpise sofinancira projekte namenjene ureditvi informiranja mladih v
občini Trebnje.

3.8 Mobilnost mladih

Pomen mobilnosti mladih: Izkušnje mladih z življenjem v drugih državah vplivajo na osebni
in profesionalni razvoj, povečujejo samostojnost in odgovornost, mladim pomagajo izboljšati
znanje jezikov in razviti druge socialne spretnosti ter sposobnosti. Ob tem imamo v mislih
zlasti sposobnosti komunikacije z drugimi kulturami, krepitev solidarnosti, učenje o drugih,
razmerah, sistemih in kulturah. Tako mladi razvijajo nov pogled na lastne razmere, sistem in
kulturo. Nepoznavanje in posledično ustvarjanje predsodkov sta (pre)večkrat vir konfliktov
tako med posamezniki kot tudi med večjimi skupinami ljudi, državami, narodi ipd.
(Predlagane) aktivnosti Občine Trebnje na področju mobilnosti mladih:
Sofinanciranje projektov namenjenim mobilnosti mladih
Občina Trebnje skozi razpise sofinancira in spodbuja projekte namenjene spodbujanju
mednarodne mobilnosti mladih v občini Trebnje.
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3.9 Medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje

Pomen medgeneracijskega sodelovanja: Medgeneracijsko povezovanje je osnova za
razumevanje življenja, potreb in interesov sleherne generacije in njihovega videnja
perspektive življenja. Je tudi osnova za medgeneracijsko solidarnost, ki jo utemeljujejo
dejstva, da so doslej parcialni pristopi skrbi za posamezno generacijo povečevali razhajanja
med generacijami in niso dajali pričakovanih učinkov, da živimo v skupnih danostih in
priložnostih celotne družbe za vse generacije, in da so prostovoljske pomoči potrebne vse
generacije.

(Predlagane) aktivnosti Občine Trebnje na področju medgeneracijskega povezovanja in
sodelovanja:
Sofinanciranje projektov namenjenim medgeneracijskemu povezovanju in sodelovanju
Občina Trebnje skozi razpise sofinancira projekte namenjene medgeneracijskemu
sodelovanju mladih z ostalimi starostnimi skupinami.
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4. Kazalniki uresničevanja dvoletnega programa
Komisija za mladinska vprašanja občine Trebnje bo spremljala izvajanje dvoletnega
programa:
Tabela1: Kazalniki vrednotenja izvajanja dvoletnega programa
Področje

Naloge

Kazalnik

Mladinsko

Ureditev prostorske problematike

Aktivnosti in število predlogov občine

organiziranje

Sofinanciranje

stroškov

najema Višina sofinanciranja in število organizacij, ki so
deležne sofinanciranja

prostorov

Sofinanciranje projektov in programov Višina

sredstev

namenjenih

sofinanciranju

mladinskih projektov in programov, število

mladinskih organizacij

sofinanciranih programov in projektov, vključitev
predstavnika TREMS v procese ocenjevanja vlog
Izobraževanje

Sofinanciranje

neformalnega Višina

mladih

izobraževanja mladih

sredstev

namenjenih

sofinanciranju

mladinskih projektov in programov namenjenih
neformalnemu

izobraževanju

mladih,

število

sofinanciranih programov in projektov
Spodbujanje mladih pri formalnem Število podeljenih občinskih štipendij, število
izobraževanju

mladih vključenih v podelitve, število podelitev

Zaposlovanje

Sofinanciranje dejavnosti mladinskih Višina

sredstev

namenjenih

organiziranju

mladih

organizacij na področju zaposlovanja mladinskih projektov namenjenim zaposlovanju
mladih, število mladih vključenih v projekte in

mladih

programe, število aktivnih vključitev občine v te
programe
Opravljanje praks in pripravništev Število mladih pripravnikov
mladih v občinski upravi in javnih
zavodih
Participacija mladih Vključevanje
pri

mladih

v

procese Redno pošiljanje vabil na seje občinskega sveta,

sprejemanju odločanja

število neposrednih nagovorov mladim, aktivnosti

odločitev v lokalni

na področju vpeljave e-foruma

skupnosti
Bivanjske razmere Priprava
mladih

in

objava

dokumenta Objava seznama

občinskih stanovanj
Subvencioniranje obrestnih mer

Število

aktivnosti

namenjenim

raziskovanju

možnosti subvencioniranja obrestnih mer
Analiza stanja bivanjskih razmer
Zdravje in dobro Izboljšanje

pogojev

za

Izvedena analiza

rekreacijo Število subvencij, število mladih
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počutje mladih

mladih
Urejene

Urejanje pohodnih poti

pohodne

poti,

višina

in

število

sofinanciranja aktivnosti namenjenih urejanju
pohodnih poti
Spodbujanje

kulturnih

mladinskih Število

kulturnih

projektov

(koncertov,

razstav…), število vključenih mladih, število

projektov

sofinanciranih

projektov,

višina

sredstev

namenjenih sofinanciranju kulturnih mladinskih
projektov
Spodbujanje preventivnih projektov

Število preventivnih projektov, višina sredstev
sofinanciranja,

število

mladih

vključenih

v

aktivnosti
Informiranje mladih Ureditev

površin

namenjenim V oskrbo oddana površina, ureditev površin

informiranju
Vzpostavitev

namenjenim informiranju o javnih prevozih
in

ureditev

kanalov Vključitev (število) občinskih predstavnikov na

komuniciranja občine z mladimi
Vzpostavitev

lokalnega

informiranja mladih v občini

mladinskih dogodkih

sistema Število

aktivnosti

namenjenih

vzpostavitvi

lokalnega sistema

Sofinanciranje projektov namenjenim Višina sredstev namenjenih informiranju mladih,
informiranju mladih

število mladih vključenih v projekte ureditve
informiranja mladih

Mobilnost mladih

Sofinanciranje projektov namenjenim Višina sredstev namenjenih medgeneracijskemu
mobilnosti mladih

povezovanju in sodelovanju, število mladih
vključenih v projekte

Medgeneracijsko
povezovanje
sodelovanje

Sofinanciranje projektov namenjenim Višina

sredstev

namenjenih

spodbujanju

in medgeneracijskemu povezovanju in mobilnosti mladih, število mladih vključenih v
sodelovanju

projekte

namenjenih

spodbujanju

mobilnosti

mladih

Komisija za mladinska vprašanja občine Trebnje oblikuje letno poročilo pri katerem tudi
ovrednoti uresničevanje izvajanja dvoletnega programa.
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5. Finančne posledice
1. Občina Trebnje na podlagi proračunskih zmožnosti pripravi letni razpis za sofinanciranje
mladinskih dejavnosti. Razpis je namenjen vsem društvom in organizacijam, ki izvajajo
programe povezane namenjenim mladim od 15 do 29 leta starosti.

Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oz. so njihovi programi in
projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Trebnje,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za
uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Trebnje (mladi od 15 do 29 let),
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih
sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,
- vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za
preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.

Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov imajo neprofitne organizacije,
zavodi, društva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov,
namenjenih mladim med 15. in 29. letom starosti.
Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja mladinskih programov in projektov pa imajo
tisti izvajalci, ki izvajajo izključno programe in projekte za mlade, njihovo delovanje pa je
širšega javnega pomena v občini.
2. Občina Trebnje je s sprejetjem odloka o mladini občine Trebnje (Ur. l. št. 87/2013)
definirala krovno mladinsko organizacijo v občini Trebnje ter ji tudi zagotovila neposredno
financiranje iz občinskega proračuna.
4. Občina Trebnje v okviru rednih delovnih obveznosti zaposlenih izvaja aktivnosti
dvoletnega programa, ki se navezujejo na njo.
5. Občina Trebnje v okviru proračunskih omejitev financira posamezne aktivnosti dvoletnega
programa.
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