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1.

Uvod

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.
Trebanjski mladinski svet (v nadaljevanju TREMS) je 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 (odbora za družbene 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 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 situacija mladih v občini začela
izboljševati. Pomembno je, da se program ne le sprejme temveč tudi aktivno izvaja. S
sprejetjem programa se bo postavilo tudi smernice mladinskim organizacijam kaj v Trebnjem
mladi potrebujejo in kaj dejansko spodbuja občina. Program mladinske dejavnosti za obdobje
2017 – 2019 je drugi program, ki ga je sestavil TREMS. V sklopu prvega programa (20142016) je TREMS naredil vmesno poročilo izvajanja programa in nato na koncu obdobja še
evalvacijo, ki je vsebinska osnova programa za obdobje 2017- 2019.
Dvoletni program mladinske dejavnosti vključuje tudi letni delovni načrt mladinskih
organizacij za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2019 kjer je opisan seznam posameznih
operativnih aktivnosti mladinskih organizacij. Letni delovni načrt je namenjen lažjemu
spremljanju in evalvacije dogodkov povezane z mladino. S sprejetjem programa se bo občina
skupaj z mladinskimi organizacijami lotila strateškega reševanja mladinske problematike v
občini Trebnje ter tako tudi spodbudila ostale mladinske organizacije k priključitvi v TREMS
in boljšemu in preglednejšemu izvajanju aktivnosti. Komisija bo pripravila tudi letno poročilo
s katerim bo ovrednotila aktivnosti uresničevanja dvoletnega programa.
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2.

Dvoletni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje

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:
1.1. 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.
1.2. 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.

2.

Izobraževanje mladih

Pomen izobraževanja mladih: 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 izobraževanja mladih:
2.1. Sofinanciranje neformalnega izobraževanja mladih
Občina Trebnje finančno spodbuja organizacijo neformalnih izobraževanj, ki jih organizirajo
mladinske organizacije.
2.2. 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.

Zaposlovanje mladih
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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:
3.1. 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.
3.2. 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.

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:
4.1. 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 omogoča dostop do
mladinskih organizacij ( banner na spletni strani za preusmeritev na spletno stran mladinskih
organizacij- npr. Kšot-a). 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. Akcija naj bo permanentna.

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:
5.1. Priprava in objava dokumenta občinskih stanovanj
Občina Trebnje pripravi seznam občinskih stanovanj in ga javno objavi.
5.2. Subvencioniranje obrestnih mer za kredite in najemnim mladih v najemniških
stanovanjih
Občina Trebnje razišče možnosti subvencioniranja obrestnih mer in najemnin mladih v
najemniških stanovanjih.

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:
6.1. Izboljšanje pogojev za rekreacijo mladih
Občina Trebnje skupaj z javnimi zavodi na območju občine Trebnje mladim omogoči
rekreacijo v poletnem in zimskem času. To rekreacijo občina omogoči tako, da subvencionira
stroške uporabe ali najema prostorov.
6.2. 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.
6.3. Spodbujanje preventivnih projektov
Občina Trebnje spodbuja ter sofinancira projekte namenjene ozaveščanju občanov o
posledicah uporabe različnih drog.

6.4. Sprehajalne poti in rekreacija
Občina Trebnje skupaj s KS Trebnje poskrbi za dokončanje projekta TRIM steze. Občina
Trebnje nameni sredstva za ureditev sprehajalnih poti, ki jih v Trebnjem kronično
primanjkuje.
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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:
7.1. 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).
7.2. Vzpostavitev in ureditev kanalov komuniciranja občine z mladimi
Občina Trebnje uredi in vzpostavi nove načine informiranja mladih. To naredi skozi večjo
udeležbo predstavnikov občine na različnih mladinskih dogodkih, kjer predstavniki mlade
informirajo.
7.3. Vzpostavitev lokalnega sistema informiranja mladih v občini
Občina Trebnje razišče možnosti vzpostavitve lokalnega sistema za informiranje mladih
(zavihek na spletni strani občine, info točka, …). Permanentna akcija.
7.4. Sofinanciranje projektov namenjenim informiranju mladih
Občina Trebnje skozi razpise sofinancira projekte namenjene ureditvi informiranja mladih v
občini Trebnje.

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.
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(Predlagane) aktivnosti Občine Trebnje na področju mobilnosti mladih:
8.1. Sofinanciranje projektov namenjenim mobilnosti mladih
Občina Trebnje skozi razpise sofinancira in spodbuja projekte namenjene spodbujanju
mobilnosti mladih v občini Trebnje.

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:
9.1. Sofinanciranje projektov namenjenim medgeneracijskemu povezovanju in sodelovanju
Občina Trebnje skozi razpise sofinancira projekte namenjene medgeneracijskemu
sodelovanju mladih z ostalimi starostnimi skupinami.

3.

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
organiziranje

Ureditev prostorske problematike

Aktivnosti in število predlogov občine

Sofinanciranje stroškov najema
prostorov

Višina sofinanciranja in število organizacij, ki so
deležne sofinanciranja

Izobraževanje
mladih

Sofinanciranje projektov in programov Višina sredstev namenjenih sofinanciranju
mladinskih organizacij
mladinskih projektov in programov, število
sofinanciranih programov in projektov, vključitev
predstavnika TREMS v procese ocenjevanja vlog
Sofinanciranje neformalnega
Višina sredstev namenjenih sofinanciranju
izobraževanja mladih
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
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Zaposlovanje
mladih

Sofinanciranje dejavnosti mladinskih
organizacij na področju zaposlovanja
mladih

Opravljanje praks in pripravništev
mladih v občinski upravi in javnih
zavodih
Participacija mladih Vključevanje mladih v procese
pri sprejemanju
odločanja-permanentno
odločitev v lokalni
skupnosti
Bivanjske razmere Priprava in objava dokumenta
mladih
občinskih stanovanj

Zdravje in dobro
počutje mladih

Višina sredstev namenjenih organiziranju
mladinskih projektov namenjenim zaposlovanju
mladih, število mladih vključenih v projekte in
programe, število aktivnih vključitev občine v te
programe
Število mladih pripravnikov
Redno pošiljanje vabil na seje občinskega sveta,
število neposrednih nagovorov mladim, aktivnosti
na področju vpeljave e-foruma
Objava seznama

Subvencioniranje obrestnih mer

Število aktivnosti namenjenim raziskovanju
možnosti subvencioniranja obrestnih mer

Izboljšanje pogojev za rekreacijo
mladih
Urejanje pohodnih poti

Število subvencij, število mladih

Spodbujanje kulturnih mladinskih
projektov

Spodbujanje preventivnih projektov

Dokončanje TRIM steze
Informiranje mladih Ureditev površin namenjenim
informiranju

Urejene pohodne poti, višina in število
sofinanciranja aktivnosti namenjenih urejanju
pohodnih poti
Število kulturnih projektov (koncertov,
razstav…), število vključenih mladih, število
sofinanciranih projektov, višina sredstev
namenjenih sofinanciranju kulturnih mladinskih
projektov
Število preventivnih projektov, višina sredstev
sofinanciranja, število mladih vključenih v
aktivnosti
Dokončan/nedokončan projekt
V oskrbo oddana površina, ureditev površin
namenjenim informiranju o javnih prevozih

Vzpostavitev in ureditev kanalov
komuniciranja občine z mladimi

Vključitev (število) občinskih predstavnikov na
mladinskih dogodkih

Vzpostavitev lokalnega sistema
informiranja mladih v občinipermanentno

Število aktivnosti namenjenih vzpostavitvi
lokalnega sistema

Sofinanciranje projektov namenjenim
informiranju mladih

Višina sredstev namenjenih informiranju mladih,
število mladih vključenih v projekte ureditve
informiranja mladih
Višina sredstev namenjenih medgeneracijskemu
povezovanju in sodelovanju, število mladih
vključenih v projekte
Višina sredstev namenjenih spodbujanju
mobilnosti mladih, število mladih vključenih v
projekte namenjenih spodbujanju mobilnosti
mladih

Mobilnost mladih

Sofinanciranje projektov namenjenim
mobilnosti mladih

Medgeneracijsko
povezovanje in
sodelovanje

Sofinanciranje projektov namenjenim
medgeneracijskemu povezovanju in
sodelovanju

Komisija za mladinska vprašanja občine Trebnje oblikuje letno poročilo pri katerem tudi
ovrednoti uresničevanje izvajanja dvoletnega programa.
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4.

Letni delovni načrt mladinskih organizacij v občini Trebnje v
obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017

Letni delovni načrt se zaradi predhodnega sprejema letnega proračuna in z njim povezanega
razpisa za mladinske dejavnosti, sprejme za obdobje od 1.1. do 31.12. 2017. Komisija bo v
letnem poročilu analizirala in ovrednotila posamezne aktivnosti. Letni delovni načrt
operativnih aktivnosti mladinskih organizacij je priložen v prilogi (6.1.).

5.

Obrazložitev

1. Pravna 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
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. 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
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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.
3.
Občina Trebnje v okviru rednih delovnih obveznosti zaposlenih izvaja aktivnosti
dvoletnega programa, ki se navezujejo na njo.
4.
Občina Trebnje v okviru proračunskih omejitev financira posamezne aktivnosti
dvoletnega programa.
Andrej Šeligo
Predsednik komisije za mladinska vprašanja občine Trebnje
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6.

Priloga

6.1. Priloga: Letni delovni načrt mladinskih organizacij za obdobje 1.1. do 31.12.2017
Področje dela

Aktivnosti 2017

1. Mladinsko organiziranje

Sestanek z mladinskimi društvi

Izvedba

TrebnjeRaj

DA

Kresovanje

DA

Piknik Dolenjske regije
Jam Sessni se izvajajo

DA
DA

2. Izobraževanje mladih

Tečaj znakovnega jezika

DA

Google orodja delavnica
Delavnica zdrave prehrane
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Delavnica o ličenju

DA

Delavnica o manikuri in pedikuri

DA

Delavnica za DJ-je (TrebnjeRaj)

DA

Predavanje o kriptovalutah
Predavanje o varnosti na internetu
Tečaj zvočne produkcije
Tečaj Dj-janja
Eksperimentalne likovne delavnice
Delavnica 3D printanja
Dj večeri v studiu3P (internet prenos)
Electro Jamm

DA

Excel delavnica
3. Zaposlovanje mladih

Delavnica o komunikaciji

4. Participacija mladih

Sestanek s podmladki krajevnih skupnosti

5. Bivanjske razmere mladih

Predstavitev rezultatov analize bivanjskih
razmer mladih
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6. Zdravje in dobro počutje mladih

Krvodajalske akcije

DA

Airsoft tekmovanje

DA

Subvencija Fitnesa, aerobike in vodenih
vadb

DA

Delavnica o zdravi prehrani

DA

Projekt 40 dni brez alkohola

DA

Predavanje o zdravi prehrani
Skupinska Insanity vadba
Tečaj rolanja
7. Informiranje mladih

Deljenje informacij na KŠOT Facebooku
Deljenje informacij na KUI Facebooku

8. Medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje Obisk doma starejših občanov + glasbena
točka (znani glasbeni izvajalec)
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