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I. NASLOV 
 
Predlog Programa mladinske dejavnosti za obdobje 2020 – 2021. 
 
II. UVOD 
 
1. Razlogi za sprejetje Programa  
 
Trebanjski mladinski svet (TREMS), ki ima v občini status krovne mladinske 
organizacije je skladno s 16. členom Odloka o mladini v Občini Trebnje, pripravil 
Predlog Programa mladinske dejavnosti za obdobje 2020 – 2021. Program mladinske 
dejavnosti je temeljni programski dokument, ki opredeljuje prednostne naloge in ukrepe 
občine za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju. 
 
2. Ocena stanja 
 
Program zajema izhodišča in usmeritve razvoja mladinskega sektorja ter vsebino in 
obseg ukrepov občine. Lokalna skupnost izvaja mladinsko politiko na lokalni ravni 
skladno z lastnimi interesi, zmožnostmi ter pri tem upošteva potrebe mladinskega 
sektorja.  
Komisija za mladinska vprašanja je na 1. dopisni seji dne 23. 11. 2020, sprejela 
Predlog Programa mladinske dejavnosti za obdobje 2020 – 2021. 
 
 
III. UTEMELJITEV SKLEPA 
 
3. Pravna podlaga za sprejem Programa 
 
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – 
ZNOrg; v nadaljevanju ZJIMS), 
- Zakon o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10), 
- Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022 (ReNPM13-22), (Uradni 
list RS, št. 90/13), 
- Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, 
št. 47/11), 
- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14), 
- Odlok o mladini v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 87/13). 
 
 
4. Cilji in načela 
 
Cilj je pospešiti razvoj lokalne mladinske politike, ki bo ustvarila pogoje za doseganje 
avtonomije mladih v občini. Realizacija načela uresničevanja javnega interesa v 
mladinskem sektorju postaja realnejša ob odločanju mladih o zadevah, ki se tičejo 
njihovega življenja in dela v lokalni skupnosti. 
 
5. Ocena finančnih in drugih posledic 
 

Neposredne finančne posledice niso predvidene. 
 

 



 

 

 

 

Predlagatelj:                                                                                                  Faza: Predlog  

Občinski svet občine Trebnje je na podlagi 19. člena Odloka o mladini v Občine Trebnje (Uradni 
lit RS, št. 87/2013) na seji dne __________________ sprejel: 
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1. Uvod 
 

Odlok o mladini v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 87/2013; v nadaljevanju Odlok) 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 v Občini 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 2020 – 2021 je tretji program, ki ga je sestavil 
TREMS in komisija za mladinska vprašanja. V sklopu prvega in drugega programa je TREMS 
naredil vmesno poročilo izvajanja programa in nato na koncu obdobja še evalvacijo, ki je vsebinska 
osnova programa za drugi in tretji program. 
 
Dvoletni program mladinske dejavnosti vključuje tudi letni delovni načrt mladinskih organizacij 
za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2021, kjer je opisan seznam posameznih operativnih aktivnosti 
mladinskih organizacij. Letni delovni načrt je namenjen lažjemu spremljanju in evalvaciji 
dogodkov povezanih 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 ter k boljšemu in preglednejšemu 
izvajanju aktivnosti. Komisija bo pripravila tudi letno poročilo s katerim bo ovrednotila aktivnosti 
uresničevanja dvoletnega programa.  
 
Namen projekta je priprava dolgoročnega načrta za vzpostavitev podpornega okolja za delovanje 
in razvijanje mladinske politike in mladinske dejavnosti v občini Trebnje, poleg tega pa zapisati 
konkretne cilje, ideje in ukrepe za doseganje boljših pogojev mladih pri razvoju lokalne skupnosti, 
višjo stopnjo avtonomije in upoštevanja mladih pri odločitvah na lokalnem nivoju ter zagotavljanje 
boljših pogojev za življenje in posledično hitrejše osamosvajanje in prehod v samostojno življenje. 
 
Skratka, zagotavljanje vzpodbudnega okolja za mlade na vseh ključnih nivojih: izobraževanje, 
zaposlovanje, stanovanjska problematika, mobilnost, zdravje, prosti čas, družbene in kulturne 
dejavnosti, mladinsko organiziranje, informiranje mladih in povečana participacija mladih znotraj 
lokalne skupnosti. 
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Opredelitev osnovnih pojmov 
 
Opredelitev osnovnih pojmov za področje mladine v občini Trebnje na podlagi Zakona o javnem 
interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju 
ZJIMS). 
 
MLADI so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta. 
 
MLADINSKI SEKTOR so področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih 
politik in mladinsko delo. Področja mladinskega sektorja se nanašajo na: 
- avtonomijo mladih, 
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, 
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, 
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, 
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, 
- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, 
- zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, 
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in 
- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. 
 
MLADINSKO DELO je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v 
okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, 
krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega 
dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske 
ali politične usmeritve.  
 
MLADINSKA POLITIKA je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik z 
namenom spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje 
skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja mladinskih 
organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi 
predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijami. 
 
ORGANIZACIJA V MLADINSKEM SEKTORJU je subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju in 
je organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali kot mladinski svet. 
 
MLADINSKA ORGANIZACIJA je avtonomno demokratično prostovoljno in samostojno 
združenje mladih, ki s svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, 
oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, 
kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter je organizirana kot samostojna pravna oseba in sicer 
kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe in sicer društva, zveze društev, 
sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena 
avtonomija delovanja v mladinskem sektorju ter mora imeti vsaj 90% članov starih do 29 let in 
najmanj 70% članov v vodstvu starih med 15 in dopolnjenih 29 let.  
 
ORGANIZACIJA ZA MLADE je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska 
organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga. 
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STRUKTURIRAN DIALOG je odprt, pregleden, dolgoročen, nenehen in sistematičen dialog med 
mladimi in nosilci oblasti na državni in lokalni ravni v mladinskem sektorju 
 
MLADINSKA INFRASTRUKTURA je fizični prostor (zemljišče ali stavba oziroma del stavbe), 
namenjen predvsem mladim, za izvajanje mladinskega dela. 
 
MLADINSKI PROGRAM je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija, in poteka 
med vrstniki nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje večje število izvajalcev in aktivnih 
udeležencev. 
 
PROGRAM ZA MLADE je program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo organizacije 
za mlade, z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in organiziranost 
mladih, ter poteka nepretrgano skozi večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev. 
 
NACIONALNA MLADINSKA ORGANIZACIJA je prostovoljna organizacija, katere večino 
vodstva in članstva predstavljajo mladi v starosti od 15 do 29 let in je organizirana ter deluje na 
nacionalnem nivoju in ima večje število članov, organizirano v lokalnih enotah organizacije. Njen 
namen je predstavljanje in razvijanje interesov mladih, opravljanje mladinskega dela v skladu s 
statutom organizacije in spodbujanje mladih k združevanju in participaciji v družbi. Mladinska 
organizacija, katere člani so pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti oziroma 
romske skupnosti, lahko skladno z ZJIMS na podlagi načela pozitivne diskriminacije pridobi status 
nacionalne mladinske organizacije, ne glede na pogoje glede članstva in teritorialne 
organiziranosti. 
 
MLADINSKI SVET LOKALNIH SKUPNOSTI je krovna mladinska organizacija, ki ima sedež v 
občini in je organizirana v skladu z zakonom, ki opredeljuje mladinske svete. Je nosilec zastopanja 
interesa mladih pri lokalnih (občinskih) oblasteh in dogovarjanja z njimi o aktivnosti, sredstvih ter 
infrastrukturi, ki bo namenjena mladim. Prav tako ima v skladu z zakonom pravico do dajanja 
mnenj v vseh zadevah, obravnavanih v občinskih organih, ki zadevajo mlade. S svojim delovanjem 
spodbuja dejavnosti mladinskih organizacij, skrbi za informiranje njihovega članstva in širše 
javnosti o politiki lokalne skupnosti, predvsem na področjih, ki zadevajo mlade. 
 
SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST je skupnost, ki jo kot občino ureja zakon o lokalni 
samoupravi, ki se ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu. 
 

Mladinski sektor na ravni države 
 
Nacionalni program za mladino, kot temeljni razvojni dokument za področje mladinskega sektorja 
na nacionalni ravni zagotavlja preglednejši in med posameznimi resorji bolj usklajen pristop do 
problemov s katerimi se soočajo mladi. Na podlagi tega načrta se nato vsako leto za eno leto 
sprejemajo izvedbeni načrti, ki so usklajeni s letnim proračunom in sredstvi, ki so namenjena za 
posamezne ukrepe. 
 
Mladinski svet Slovenije je krovna mladinska organizacija v Sloveniji, ki združuje 16 mladinskih 
nevladnih organizacij različnih interesnih, nazorskih ali političnih usmeritev. MSS zastopa interese 
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mladih pri nacionalnih oblasteh in v mednarodnih združenjih ter sodeluje pri spodbujanju razvoja 
mladinske politike.  
 
Deluje 14 nacionalnih mladinskih organizacij. So prostovoljne organizacije, ki imajo večino 
vodstva in članstva starega med 15 in 29 let in je organizirana tako, da deluje na nacionalnem 
nivoju: 
1. Gasilska zveza Slovenije – Mladinski svet; 
2. Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov; 
3. Slovenska demokratska mladina SDM; 
4. Društvo mladinski ceh; 
5. Zveza študentskih klubov Slovenije; 
6. Mlada Slovenija; 
7. Zveza tabornikov Slovenije; 
8. Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine; 
9. Mladi forum SD; 
10. Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija; 
11. Nova generacija SLS; 
12. Zveza slovenske podeželske mladine; 
13. Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija; 
14. Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih. 
 
Urad za mladino RS zastopa interese mladinskega sektorja in mladinskega dela s tem, ko v vlogi 
glavnega usklajevalca vseh aktivnosti politike glede mladih zagotavlja ukrepe, ki celovito urejajo 
položaj mladih v Sloveniji. 
Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je stanovska organizacija vseh slovenskih študentk in 
študentov ter se kot taka zavzema za uresničevanje in varovanje njihovih interesov in potreb na 
slovenskih fakultetah, akademijah, visokih in višjih strokovnih šolah ter visokošolskih zavodih v 
tujini. 
 
Študentske organizacije lokalnih skupnosti 
Študentske organizacije lokalnih skupnosti (v nadaljevanju jih poimenujemo študentski klubi) 
delujejo po Zakonu o skupnosti študentov in Študentski ustavi. Sicer ne gre za skupino mladinskih 
organizacij, ki jih opredeljuje ZJIMS, a imajo vse njihove značilnosti. Študentski klubi delujejo 
vimenu mladih, ki imajo status študenta, v določenih primerih tudi dijaka, to pa so v večini mladi 
med 15. in 29. letom starosti. Znotraj delovanja študentskih klubov potekajo sorodni procesi 
demokratičnega odločanja kot v mladinskih organizacijah in izvajajo sorodne mladinske programe. 
 
Študentski klubi imajo v svojem članstvu praviloma mlade s statusom študenta, ki jih lahko 
opredelimo kot razmišljujočo aktivno mladino ter s tem interesno skupino mladih na lokalni ravni. 
Študentski klubi zato v lokalni skupnosti predstavljajo pomembnega sogovornika. Njihova vloga 
v lokalni skupnosti se poleg samega izvajanja programa in zadovoljevanju interesov njihovega 
članstva nanaša tudi na: 
- sooblikovanje tistih politik, ki se neposredno navezujejo na 
kakovostnejše življenje študentov v lokalni skupnosti, 
- razvoj študijskih programov v lokalni skupnosti in vključitev študentov kot aktivne 
mladine v procese odločanja na lokalni ravni. 
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Mreža Mama je organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti 
mladinskih centrov v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega 
preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi. 
 
Zavod za razvoj mobilnosti mladih Movit, ki izvaja naloge Nacionalne agencije v programih EU 
na področju mladine od maja 1999, ko je Slovenija vstopila v program MLADI ZA EVROPO III., 
ki se je nadaljeval s programom MLADINA (2000–2006), programom MLADI V AKCIJI (2007–
2013) ter programoma ERASMUS+: Mladi v akciji (2014–2020) in Evropska solidarnostna enota 
(2018-2020). 
 
 

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. 
Predlagamo uveljavitev večletnih razpisov za področja mladine, kulture in športa, kar bo zelo 
olajšalo delovanje društev ter izvedbo programov.  

 

2. Izobraževanje mladih 
 

Mladi se v formalni izobraževalni sistem vključujejo z namenom pridobivanja znanja in 
sposobnosti, na podlagi katerih bodo lahko na trgu dela pridobili zaposlitev ter si tako zagotovili 
dostojen socialni in ekonomski položaj v družbi. Kakovostno in učinkovito izobraževanje mladih 
je usmerjeno k pridobivanju visoke ravni znanja in torej kakovostno izobraženo delovno silo, ki 
nadalje vpliva na razvoj gospodarstva, saj izboljšuje njegovo konkurenčnost in učinkovitost, 
prinaša inovacije in tako pospešuje razvoj družbe nasploh ter izboljšuje kakovost življenja. 
Formalno izobraževanje pa nudi mladim v omejenem časovnem obdobju le del znanj in spretnosti 
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potrebnih za pridobitev poklicne kvalifikacije. Preostale ključne kompetence, ki zagotavljajo 
mladim, skupaj s formalnim izobraževanjem, uspešno osamosvajanje, večjo zaposljivost, 
osebnostni in poklicni razvoj ter višjo kakovost življenja, pridobijo mladi z neformalnim 
izobraževanjem. Slednje predstavlja vseživljenjski proces, ki se odvija izven formalnih sistemov 
izobraževanja in usposabljanja in ni nujno, da vodi do formalno priznanih rezultatov. Učinki 
vsakršnega izobraževanja (tako formalnega kot neformalnega) so ključni za lokalni trg dela, 
lokalno gospodarstvo, zmanjševanje neenakosti in socialno vključenost občanov. 
 
(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.  

2.3.Nagrajevanje zaključnih del s področij katera so pomembna za občino Trebnje 

Občina Trebnje finančno nagradi diplomske in magistrske naloge, ki obravnavajo tematiko, ki je 
gospodarsko, zgodovinsko, kulturno ali kako drugače povezana z občino Trebnje in ima uporabno 
vrednost pri spodbujanju razvoja podjetništva, kmetijstva, turizma ali drugih dejavnosti, ali pomeni 
prispevek k ohranjanju kulturnozgodovinske dediščine,… 

 

3. Zaposlovanje mladih 
 

Mladi so v okviru zaposlovanja že dalj časa prepoznani kot ena najbolj ranljivih družbenih skupin. 
Stopnja brezposelnosti mladih je v svetovnem merilu skoraj trikrat večja kakor stopnja 
nezaposlenosti odraslih.  

 

Mladi se na trgu dela soočajo s posebnimi ovirami, ki jim otežujejo uspešno zaposlovanje in 
posledično ogrožajo dosegati ustrezno socialno in ekonomsko varnost v prihodnje. Glavni razlogi 
za tako stanje so lahko različni. Mladi zaradi naravnanosti izobraževalnega sistema na trg dela 
prehajajo z vse manj praktičnimi in delovnimi izkušnjami, kar povečuje riziko delodajalcu za 
zaposlitev. Tako se le-ti vse večkrat poslužujejo zaposlitve za določen delovni čas ali za zaposlitev 
s skrajšanim delovnim časom. Poleg tega pa se vse večkrat dogaja da se ponudba na trgu dela ne 
ujema z izobraževalno strukturo mladih. Po drugi strani pa se mladi zaradi svoje dinamičnosti, 
prilagodljivosti, visoke motivacije za delo, visokega učnega potenciala in v splošnem zaradi višje 
stopnje izobrazbe v pozitivnem smislu ločijo od ostalih družbenih skupin. 

 

Politika zaposlovanja mladih na lokalnem nivoju ima velik pomen za celotno lokalno skupnost. 
Občina lahko mlade z ustreznimi ukrepi na področju zaposlovanje veliko lažje obdrži v lokalni 
skupnosti. To lahko stori s krepitvijo njihovih kompetenc, skladno s potrebami delodajalcev v 
lokalnem okolju, z ustvarjanjem mladim podjetnikom prijaznega okolja, z zagotavljanjem 
raznovrstnih spodbud na področju zaposlovanja mladih ter z ustanovitvijo podpornega okolja za 
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krepitev formalnih in neformalnih kompetenc mladih. Tako lahko s pravilnimi ukrepi pridobi 
številne mlade, ki bodo s svojim kreativnim in inovativnim značajem pripomogli k 
učinkovitejšemu in hitrejšemu razvoju lokalnega okolja. 

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 zaposlovanja 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 
 

Odselitev od staršev je eden temeljnih korakov na poti do osamosvajanja mladega posameznika. 
Odstotek mladih v starosti od 18 do 34 let, ki še vedno živijo pri starših, dosega v Sloveniji 67,9 
%, kar nas uvršča na drugo mesto med državami EU-27; po statistikah za mlade moške pa smo s 
74,8% celo na prvem mestu. Posledice takšnega položaja in z njim povezanega t. i. podaljšanega 
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otroštva se kažejo v vse daljši odvisnosti mladih od staršev in poznejšem prehodu iz obdobja 
mladosti v odraslost: mladi v Sloveniji se teže in pozneje odločajo za ustvarjanje lastne družine ter 
sprejemanje drugih odgovornosti v življenju Mladi, ki se kljub neugodnim razmeram odselijo in 
skušajo zaživeti samostojno življenje, se zaradi neugodnega finančnega položaja v Sloveniji, ki 
pogosto izhaja iz »nevarnih« oblik zaposlitve (delo za določen čas, delo preko podjemne pogodbe 
ipd.), srečujejo s finančnimi težavami. Mladi, ki se odločijo za nakup stanovanja, se s prvimi 
težavami soočajo že pri najemanju posojila. Dodatno oviro predstavljajo zahteve posojilodajalcev, 
kot so začetni polog, trdno zavarovanje kredita ali poroštvo, ki lahko predstavljajo težavo tudi za 
tiste z ustreznimi prihodki in delovnim razmerjem za nedoločen čas. Tudi na področju stanovanjske 
politike so, torej, mladi ena najranljivejših družbenih skupin. Zagotavljanje ustreznih možnosti oz. 
podpornega okolja za ureditev primernih stanovanjskih razmer za mlade ima pozitiven vpliv na 
lokalno skupnost, kaže pa se v hitrejšem osamosvajanju mladih od staršev in prevzemanju različnih 
odgovornosti. V slovenskem prostoru predstavlja temelj razvoja stanovanjske politike ustavna 
določba, ki pripisuje državi nalogo ustvarjanja možnosti, da si lahko državljani pridobijo primerno 
stanovanje (Ustava RS, 78. člen). V tem okviru pa se stanovanjska politika med javnimi politikami, 
ki ključno zadevajo avtonomijo mladih, v največjem obsegu uresničuje prav na nivoju lokalnih 
skupnosti. 

 

(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. Vsaj del teh stanovanj naj 
bo dostopen samo za mlade, ali pa se pri podelitvi da mladim dodatne točke pri kriterijih.  
 

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. 
 

5.3.Subvencioniranje gradnje ali rekonstrukcije za reševanje prve stanovanjske problematike 

Občina Trebnje nadaljuje z ukrepi iz leta 2019 na področju subvencioniranja gradnje, adaptacije 
ali rekonstrukcije za reševanje prve stanovanjske problematike mladih. 
 

6. Zdravje in dobro počutje mladih ter prostočasne aktivnosti 
 

Zdravje kot »stanje popolnega fizičnega, duševnega in socialnega blagostanja« (World Health 
Organization, 1946) je eno izmed bistvenih dejavnikov posameznikovega življenja, saj težave z 
zdravjem človeku otežujejo ali onemogočajo normalno individualno bivanje in njegovo vpetost v 
širši družbeni prostor. Zdravje prebivalstva je torej pogoj za razvoj družbe in kot tako predstavlja 
pomemben subjekt javne politike. Čeprav nosi osnovno odgovornost za svoje zdravje 
posameznikom, so država in samoupravne lokalne skupnosti kot nosilke upravljanja z družbo 
odgovorne za zagotovitev pogojev, v katerih je zdrav življenjski slog prebivalstva mogoč. 
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Mladinska dimenzija zdravstvene politike svojo vrednost utemeljuje predvsem v pomenu 
preventive in razvoja zdravega življenjskega sloga posameznikov v obdobju mladosti. Mladi so 
namreč v povprečju zelo zdravi, a lahko odsotnost določenih preventivnih zdravstvenih ukrepov v 
kombinaciji z razmeroma pogosto nagnjenostjo mladih k zdravju tveganemu vedenju, kot je npr. 
zloraba alkohola, tobaka in drugih drog, podvrženost poškodbam, nezadostna telesna aktivnost, 
neustrezne prehranjevalne navade, tvegano spolno vedenje ter visoka izpostavljenost stresu in 
pregorevanju na račun tipičnih življenjskih okoliščin v prehodu iz otroštva v odraslost, povzroči 
mladim ne zanemarljive zdravstvene težave ter hkrati ključno zaznamuje njihov nadaljnji telesni 
in duševni razvoj. Ker je prav obdobje mladosti starostno obdobje, v katerem se življenjski slog 
oblikuje v najznačilnejši meri, so, torej, preventivni programi na področju zdravja mladih bistven 
element trajnostno naravnane zdravstvene politike. Z vodenjem ustrezne preventivno naravnane 
zdravstvene politike za mlade zmanjšuje lokalna skupnost na eni strani morebitne negativne vplive 
zdravju tveganega vedenja mladih na družbene in ekonomske okoliščine občine, na drugi strani pa 
tudi dolgoročno vlaga v razvoj polno sposobnih, aktivnih in odgovornih prebivalcev, ki lahko s 
svojo nemoteno dejavnostjo krepijo kakovost družbenega življenja v lokalnem okolju 

Prosti čas je čas, ko posameznik razmeroma avtonomno deluje in ima večjo možnost za izražanje 
samega sebe, lahko pa ga obravnavamo kot čas, ko se ukvarjamo z aktivnostmi, ki nudijo 
sprostitev, počitek, razvedrilo, zabavo ter socialno in osebno izpolnitev. Katerim prostočasnim 
aktivnostim se bo posameznik posvečal, ni odvisno le od njegovega trenutnega razpoloženja, 
potreb in interesov, ampak tudi in predvsem od možnosti in ponudbe okolja, v katerem živi in 
deluje, ter seveda lastnih finančnih in drugih možnosti.  

Ljudje s prostočasnimi aktivnostmi zadovoljujemo različne potrebe, ki se z leti spreminjajo. 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, zato, 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 omogočimo mladim varno raziskovanje svojih talentov, sposobnosti in aspiracij, veliko 
pripomoremo k njihovemu identitetnemu razvoju in iskanju njihove 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.  

Področje prostega časa je v pristojnosti lokalnih skupnosti. Spodbujanje društvene dejavnosti, ki je 
ena od središčnih elementov politike prostočasnih in družbeno-kulturnih dejavnosti, je namreč tudi 
ena od izvirnih nalog Občine v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS, 21. člen). 

 

(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.   
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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.  

6.5.Duševno zdravje mladih 

Občina Trebnje spodbuja ter sofinancira projekte in delavnice namenjene izboljšanju duševnega 
zdravja mladih. 

 

7. Informiranje mladih 
 

Informiranje je proces v katerem uporabnik v okviru dane ponudbe sam ali s pomočjo informatorja 
poišče informacijo in se odloči, kako jo bo uporabil. Informiranje je eno od ključnih področij, ki 
vplivajo na doseganje avtonomije mladih posameznikov in njihovo aktivno participacijo v družbi. 
Informiranje mladih zajema najrazličnejše (nekomercialne) družbene aktivnosti, ki mladim nudijo 
informacije s področij, ki jih zadevajo (programski dokument informiranje mladih 2011). 

Z informiranjem mladih jih želimo ozavestiti o njihovih dolžnostih in pravicah, o možnostih in 
priložnostih. Mladi so radi informirana o zadevah, ki jih zanimajo, naj sig re za informacije o 
prireditvah in koncertih ali pa za informacije o zaposlovanju mladih, izobraževanju mladih, 
stanovanjski problematiki,... 

 
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  

V občini Trebnje primanjkuje površin katere so namenjene informiranju mladih in ostalih občanov. 
Zato naj Občina Trebnje začne izvajati postopke ureditve površin namenjenim informiranju mladih 
in tudi ostalih občanov. 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. 
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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. 
 
 
(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. 
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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 

Sofinanciranje projektov in programov 
mladinskih organizacij 

Višina sredstev namenjenih sofinanciranju 
mladinskih projektov in programov, število 
sofinanciranih programov in projektov, vključitev 
predstavnika TREMS v procese ocenjevanja vlog 

Izobraževanje 
mladih 

Sofinanciranje neformalnega 
izobraževanja mladih 

Višina sredstev namenjenih sofinanciranju 
mladinskih projektov in programov namenjenih 
neformalnemu izobraževanju mladih, število 
sofinanciranih programov in projektov 

Spodbujanje mladih pri formalnem 
izobraževanju  

Število podeljenih občinskih štipendij, število 
mladih vključenih v podelitve, število podelitev 

Zaposlovanje 
mladih 

Sofinanciranje dejavnosti mladinskih 
organizacij na področju zaposlovanja 
mladih 

Višina sredstev namenjenih organiziranju 
mladinskih projektov namenjenim zaposlovanju 
mladih, število mladih vključenih v projekte in 
programe, število aktivnih vključitev občine v te 
programe 
 

Opravljanje praks in pripravništev 
mladih v občinski upravi in javnih 
zavodih 

Število mladih pripravnikov 

Participacija mladih 
pri sprejemanju 
odločitev v lokalni 
skupnosti 

Vključevanje mladih v procese 
odločanja-permanentno 

Redno pošiljanje vabil na seje občinskega sveta, 
število neposrednih nagovorov mladim, aktivnosti 
na področju vpeljave e-foruma 

Bivanjske razmere 
mladih 

Priprava in objava dokumenta 
občinskih stanovanj 
 
Priprava razpisa za podelitev 
občinskih stanovanj 
 
Subvencioniranje gradnje in 
rekonstrukcije 

Objava seznama 
 
 
Rezultati razpisov (št. prostih in št. podeljenih 
stanovanj, ter koliko od teh gre mladim) 
 
Število podeljenih subvencij ter podeljeni znesek 

 
Subvencioniranje obrestnih mer 

 
Število aktivnosti namenjenim raziskovanju 
možnosti subvencioniranja obrestnih mer 

Zdravje in dobro 
počutje mladih 

Izboljšanje pogojev za rekreacijo 
mladih 

Število subvencij, število mladih 

 
Urejanje pohodnih poti 

 
Urejene pohodne poti, višina  in število 
sofinanciranja aktivnosti namenjenih urejanju 
pohodnih poti 

 
Spodbujanje kulturnih mladinskih 
projektov 

 
Število kulturnih projektov (koncertov, 
razstav…), število vključenih mladih, število 
sofinanciranih projektov, višina sredstev 
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namenjenih sofinanciranju kulturnih mladinskih 
projektov  

 
Spodbujanje preventivnih projektov 
 
 
 
Dokončanje TRIM steze 

 
Število preventivnih projektov, višina sredstev 
sofinanciranja, število mladih vključenih v 
aktivnosti 
 
Dokončan/nedokončan projekt 

Informiranje mladih Ureditev površin namenjenim 
informiranju 

Število površin, število novih ureditev površin 
namenjenim informiranju občanov 

 
Vzpostavitev in ureditev kanalov 
komuniciranja občine z mladimi 

 
Vključitev (število) občinskih predstavnikov na 
mladinskih dogodkih 

 
Vzpostavitev  lokalnega sistema 
informiranja mladih v občini- 
permanentno 
 

 
Število aktivnosti namenjenih vzpostavitvi 
lokalnega sistema 

Sofinanciranje projektov namenjenim 
informiranju mladih 

Višina sredstev namenjenih informiranju mladih, 
število mladih vključenih v projekte ureditve 
informiranja mladih 

Mobilnost mladih Sofinanciranje projektov namenjenim 
mobilnosti mladih 
 
 
Sofinanciranje študentov, kateri se 
udeležijo programov mobilnosti 

Višina sredstev namenjenih medgeneracijskemu 
povezovanju in sodelovanju, število mladih 
vključenih v projekte  
 
Število sofinanciranj in celoten znesek namenjen 
programu mobilnosti. 

Medgeneracijsko 
povezovanje in 
sodelovanje 

Sofinanciranje projektov namenjenim 
medgeneracijskemu povezovanju in 
sodelovanju 

Višina sredstev namenjenih spodbujanju 
mobilnosti mladih, število mladih vključenih v 
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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4. Letni delovni načrt mladinskih organizacij v občini Trebnje v 
obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2021 

 

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. 2021. Komisija bo v 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 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  
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.  
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2. Občina Trebnje je s sprejetjem Odloka 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. 
 

 

Miha Zupančič 

Predsednik Komisije za mladinska vprašanja 
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6. Priloga 
 

6.1. Priloga: Letni delovni načrt mladinskih organizacij za obdobje 1.1. do 31.12.2021 

Področje dela Aktivnosti 2020/2021 Izvedba 

1. Mladinsko organiziranje Sestanek z mladinskimi društvi  

Festival ŠVIC DA 

Kresovanje  DA 

Piknik Dolenjske regije  

Jam Sessni se izvajajo DA 

 DA 

2. Izobraževanje mladih Delavnice za krepitev kompetenc mladih DA 

Potopisno predavanje  

 DA 

 DA 

 DA 

 DA 

 
Predavanje o varnosti na internetu 
Tečaj zvočne produkcije  
Tečaj Dj-janja 
Delavnica 3D printanja 
Dj večeri v studiu3P (internet prenos) 
ElectroJamm 

DA 
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Excel delavnica  

3. Zaposlovanje mladih Delavnica o komunikaciji in pogajanju  

  

  

4. Participacija mladih Sestanek s podmladki krajevnih skupnosti  

5. Bivanjske razmere mladih Predstavitev rezultatov analize bivanjskih 
razmer mladih 

 

6. Zdravje in dobro počutje mladih Krvodajalske akcije DA 

Airsoft tekmovanje DA 

Subvencija Fitnesa, aerobike in vodenih vadb DA 

Delavnica s področja duševnega zdravja DA 

Projekt 40 dni brez alkohola 
 
Predavanje o zdravi prehrani 
 
Skupinska Insanity vadba 
 
Tečaj rolanja 
 

DA 

7. Informiranje mladih Deljenje informacij na KŠOT Facebooku 
Deljenje informacij na KUI Facebooku 
Deljenje informacij na TREMS Facebooku 

DA 

  

  

8. Medgeneracijsko povezovanje in 
sodelovanje 

Obisk doma starejših občanov + glasbena točka 
(znani glasbeni izvajalec) 

 

 
 


