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1 UVOD 

Občina Cirkulane je pristopila k pripravi Strategije za mlade in mlade družine z namenom 
celovitega in načrtnega urejanja področja mladih v lokalnem okolju v naslednjih sedmih letih.  
 
Strategijo na področju mladih in mladinske politike na lokalni ravni lahko opredelimo kot 
mehanizem oziroma instrument podpore mladinskega dela in mladinske politike. Mladi so v 
lokalnih skupnostih pomemben del prebivalstva, saj pogosto z aktivnim udejstvovanjem, idejami, 
prodornostjo in razmišljanjem »izven okvirjev« predstavljajo gonilo razvoja. 
 
Mladina je torej specifična družbena skupina, saj gre za ljudi, ki niso več otroci, ki imajo veliko 
potencialov, so v procesu osamosvajanja in postajajo vse aktivnejši člani družbe. Mladi že imajo 
določene značilnosti zrelih oseb, kar pomeni, da želijo v družbi, družini, šoli itd. enakopravno 
sodelovati, po drugi strani pa jim na nekaterih področjih še veliko manjka, zaradi česar 
potrebujejo posebno obravnavo. V procesu osamosvajanja postopno prevzemajo nase 
odgovornost za mlajše in starejše člane družbe in če pri tem nimajo dovolj podpore, to lahko 
pomeni nazadovanje za družbo v celoti. Glede na razmere v družbi, lahko v skladu s trajanjem 
prehodnega obdobja - od otroštva k odraslosti, postavimo okvirno starostno razmejitev mladine. 
V zakonodajnem okviru v RS je mladina starostno opredeljena med 15. in dopolnjenim 29. letom 
starosti.  
 
Mladost torej definiramo kot obdobje med otroštvom in odraslostjo, ki predstavlja pomembno 
obdobje od ene k drugi fazi življenja. Namen mladosti je, da se vsak posameznik pripravi na 
odraslost ter na to, da bo sposoben sam poskrbeti zase. Ključni dejavnik, ki to omogoča, je lasten 
osebni dohodek, ki ga pridobi z zaposlitvijo. 
 
V Strategiji smo pri nekaterih ukrepih, ki se vežejo na pomoč mladim družinam, zastavili višjo 
mejo starostne omejitve mladih. Mladi podaljšujejo svoje izobraževanje, čedalje dlje živijo pri 
svojih starših, vse kasneje nastopajo s prvo zaposlitvijo, ki pa ni nujno dovolj za ekonomsko 
neodvisnost. Zaposlitve dandanes so negotove, redko stabilne, od mladih zahtevajo maksimalno 
angažiranost in prilagodljivost. Zato se veliko več mladih oseb odloča za podaljševanje mladosti 
in čaka na bolj ugodne razmere za samostojno bivanje in ekonomsko neodvisnost. Dejstvo je, da 
v današnjem času mladi niso motivirani ustvarjati si družine v rani mladosti, saj ocenjujejo 
njihovo trenutno stanje kot nezadostno za ustvarjanje družine, ovira jih tudi nepredvidljiva in 
pesimistično predstavljena prihodnost.  
 
Za mlado družino se s tem dokumentom šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri vsaj eden od 
staršev ni star več kot 38 let, otrok pa ne več kot 15 let. Kot mlade družine se štejejo življenjske 
skupnosti obeh staršev in otrok ter druge, z zakonom določene družinske oblike. 
 
Z uresničitvijo ukrepov na področju mladinske politike bo Občina Cirkulane postala mladim 
prijaznejša občina. Ukrepi zbrani v Strategiji namreč omogočajo ciljno usmerjeno in bolj 
sistematično delo na področju mladine, hkrati pa zagotavljajo sodelovanje mladih in njihovih 
predstavnikov z lokalno skupnostjo. Cilj strategije je namreč oblikovati in izvajati takšne ukrepe, 
ki mladim in mladim družinam nudijo oziroma zagotavljajo podporno in privlačno okolje, v 
katerem bodo mladi prepoznali priložnost, da si lahko ustvarijo življenje in razvijejo svoje 
potenciale.  
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2 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE 

Občina Cirkulane do sedaj še ni imela jasno določenega programa in ne začrtane poti pri 
obravnavi mladine v Občini Cirkulane. Mlade se obravnava edino v sklopu delovanja društev 
(Kulturno društvo, Športno društvo, Planinslo društvo, Gasilsko društvo,..), kamor se mladi 
prostovoljno vključujejo v programe in projekte, ki jih društva izvajajo in na ta način aktivno 
preživljajo prosti čas ter pridobivajo kompetence.  
 
K pripravi Strategije za mlade in mlade družine pa je občina pristopila tudi zaradi zakonodajnih 
okvirjev, ki lokalni skupnosti nalagajo skrb za mlade.  
 
Strategija za mlade in mlade družine v Občini Cirkulane za obdobje 2020–2027, je pripravljena 
tako, da se izvaja na različnih področjih pomembnih za mlade in sicer na področju politike 
izobraževanja in zaposlovanja, stanovanjske politike, podpore mladim družinam, politike 
informiranja, mladinskega organiziranja ter mobilnosti mladih. S tem dokumentom si Občina 
Cirkulane prizadeva za oblikovanje podpornega okolja ter pogojev za izvajanje različnih ukrepov, 
ki so namenjeni mladim. Hkrati pa zagotavlja pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne 
dele življenja lokalne skupnosti, predvsem pa spodbuja čim hitrejše osamosvajanje mladih in 
njihovo aktivno družbeno participacijo v lokalnem okolju. 
 
Dejavno sodelovanje mladih pri odločitvah in dejavnostih na lokalni ravni je ključnega pomena, 
če hočemo zgraditi bolj demokratično, vključujočo in uspešno družbo. Bistvo udeležbe v družbi 
in aktivnega državljanstva je v tem, da imajo mladi možnost, prostor in podporo, da lahko 
sodelujejo pri odločanju in vplivajo na odločitve ter se vključujejo v različne dejavnosti in s tem 
prispevajo h graditvi boljše družbe. 
 
 

3 TEMELJNI DOKUMENTI NA PODROČJU MLADINSKE POLITIKE 

Temeljni zakonodajni in strateški okvir, ki ureja področje mladinske politike na področju EU je  
Resolucija o strategiji Evropske unije za mlade 2019–2027, v Republiki Sloveniji pa ga 
predstavljajo Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. list RS, št. 42/10 in 21/18– 
ZNOrg), Zakon o mladinskih svetih (Ur. list RS, št. 70/00 in 42/10) in Resolucija o nacionalnem 
programu za mladino 2013–2022 (Ur. list RS, št. 90/13). 
 

3.1 RESOLUCIJA O STRATEGIJI EVROPSKE UNIJE ZA MLADE 2019–2027 

 
Resolucija o strategiji Evropske unije za mlade 2019–2027 predstavlja okvir za sodelovanje 
držav članic in evropskih institucij na področju mladinske politike EU za obdobje 2019–2027, ki 
temelji na resoluciji Sveta EU, sprejeti 26. novembra 2018. Temeljni namen strategije je, da v 
največji možni meri izkoristi potencial evropske mladinske politike v dobrobit mladih, njeni 
ključni cilji pa so spodbujanje sodelovanja mladih v demokratičnem življenju, podpora družbeni 
in državljanski angažiranosti mladih žensk in moških ter prizadevanje, da imajo vsi mladi 
zagotovljene potrebne vire za sodelovanje v družbi.  
 
Splošni cilji strategije EU za mlade so: 

- mladim omogočiti, da postanejo arhitekti svojega življenja, skrbijo za osebni razvoj in rast 
do samostojnosti, okrepijo svojo odpornost in pridobijo življenjske spretnosti, da bodo 
kos spreminjajočemu se svetu; 
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- mlade spodbujati, da postanejo aktivni državljani, zagovorniki solidarnosti in prinašalci 
pozitivnih sprememb, navdihnjeni z vrednotami EU in evropsko identiteto, in jim v ta 
namen zagotavljati potrebne vire; 

- izboljšati odločitve politike z vidika učinka teh odločitev na mlade v vseh sektorjih, zlasti 
v zaposlovanju, izobraževanju, zdravstvu in socialnem vključevanju; 

- prispevati k odpravi revščine mladih in vseh oblik diskriminacije ter spodbujati socialno 
vključenost mladih. 
 

3.2 ZAKON O JAVNEM INTERESU V MLADINSKEM SEKTORJU 

 

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (v nadaljevanju: ZJIMS) določa pristojnosti 
samoupravnih lokalnih skupnosti za uresničevanje javnega interesa na področju mladinskega 
sektorja na lokalni ravni. Lokalna skupnost izvaja mladinsko politiko na lokalni ravni skladno z 
lastnimi interesi, potrebami, zmožnostmi in okoliščinami, kot so število in struktura prebivalcev, 
ekonomska moč ter prostorske in kadrovske zmogljivosti v mladinskem sektorju. Lokalna 
skupnost lahko uresničuje mladinsko politiko na lokalni ravni, tako da: 

- sprejme lokalni program za mladino, 

- ustanovi delovno ali posvetovalno telo za mladinska vprašanja, 

- finančno podpira programe v mladinskem sektorju in 

- izvaja druge ukrepe v mladinskem sektorju v skladu z zakonom. 
Sredstva za uresničevanje javnega interesa na področju mladinskega sektorja na ravni lokalnih 
skupnosti se zagotavljajo iz proračuna lokalne skupnosti. 
 

3.3 RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU ZA MLADINO 2013–2022 

 

Resolucijo o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (ReNPM) je Državni zbor RS 
sprejel oktobra 2013 in predstavlja temeljni programski dokument, ki opredeljuje prednostne 
naloge in ukrepe, ki so v javnem interesu v mladinskem sektorju. Pravno podlago za njegovo 
sprejetje je leta 2010 omogočil ZJIMS, temeljni cilj nacionalnega programa pa je zagotoviti 
usklajeno izvajanje enotnega in pregledno urejenega sistema medresorskih prioritet in ukrepov, ki 
naj izboljša razmere oziroma ponudi rešitve problemov na ključnih točkah, kot so jih identificirali 
raziskovalci v analizah in raziskavah ali pa so bili identificirani v javni razpravi. Značilnost 
nacionalnega programa za mladino je, da je to t. i. horizontalni program – združuje ukrepe s 
področij, ki so v pristojnosti različnih ministrstev, da bi tako ustvaril neko novo kakovost, 
zagotovil njihovo usklajenost in vidnost. 
 
Resolucija opredeljuje cilje in prioritete na naslednjih področjih: 

- izobraževanje, 

- zaposlovanje in podjetništvo, 

- bivanjske razmere mladih, 

- zdravje in dobro počutje, 

- mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja, 

- kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji. 
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4 STATISTIČNI PODATKI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE MLADIH V 
OBČINI CIRKULANE 

Ker so s tem dokumentom mladi in mlade družine pri nekaterih ukrepih starostno omejeni do 38 
leta, so podatki pridobljeni iz Statističnega urada RS v nadaljevanju tako tudi predstavljeni in 
zajemajo obdobje od 15 do 38 leta. Zaradi lažje preglednosti in enakomerne razmejitve podatkov 
na petletna obdobja je zadnje starostno obdobje določeno od 35 do 39 let.  
 
Iz podatkov Statističnega urada RS je razvidno, da je bilo v Občini Cirkulane na dan 30. 6. 2020 
665 mladih v starostni skupini od 15 do 39 let oziroma 28,36 % celotnega prebivalstva v občini, 
kar je nekoliko nižje od povprečja, ki velja za Slovenijo. 
 
Glede na petletne starostne skupine največje število mladih spada v starostno skupino od 35 do 
39 let in predstavlja 26,47 odstotkov vseh mladih, tako razmerje pa velja tudi za Slovenijo (kjer pa 
je delež nekoliko nižji in znaša 25,44 odstotkov). 
 
Struktura po izbranih starostnih skupinah v primerjavi z Republiko Slovenijo je razvidna iz tabele 
1 v nadaljevanju. 
 
Tabela 1: Prebivalstvo po izbranih starostnih skupinah v občini Cirkulane v primerjavi z RS. 
 

 Spol - 
SKUPAJ 

   Moški  Ženske  

število, 
stanje na 
dan 30. 6. 

2020 

% število, 
stanje na 
dan 30. 6. 

2020 

% število, 
stanje na 
dan 30. 6. 

2020 

% 

Cirkulane Starost - 

SKUPAJ 

2345 - 1.271 54,20 1.074 45,20 

Starost 

15-39 let 

665 28,36 380 16,2 285 12,15 

15-19 let 92 3,92 48 2,05 44 1,88 

20-24 let 99 4,22 53 2,26 46 1,96 

25-29 let 125 5,33 75 3,20 50 2,13 

30-34 let 173 7,38 97 4,14 76 3,24 

35-39 let 176 7,51 107 4,56 69 2,94 

Slovenija Starost - 

SKUPAJ 

2.095.861 - 1.051.066 50,15 1.044.795 49,85 

Starost 

15-39 let 

599.495 28,60 317.979 15,1
7 

281.517 13,43 

15-19 let 93.729 4,47 48.390 2,31 45.339 2,16 

20-24 let 103.089 4,92 55.214 2,63 47.875 2,28 

25-29 let 113.876 5,43 60.746 2,89 53.130 2,53 

30-34 let 136.265 6,5 72.639 3,47 63.626 3,04 

35-39 let 152.537 7,28 80.990 3,86 71.547 3,41 
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Na področju izobraževanja statistični podatki kažejo, da je bilo v šolskem letu 2019/2020 po 
občini stalnega prebivališča za Občino Cirkulane, 70 dijakov. 
V študijskem letu 2019/2020 je bilo v terciarno izobraževanje vključenih 64 mladih iz Občine 
Cirkulane. 
 
Vključenost v vrste terciarnega izobraževanja v študijskem letu 2019/2020 je razvidno iz tabele 2 
v nadaljevanju. 
 
Tabela 2: Študenti terciarnega izobraževanja po občini stalnega prebivališča in vrsti izobraževanja, 
podatki za Občino Cirkulane 
 

Vrsta terciarnega izobraževanja Število študentov v 

študijskem letu 
2019/20 

Vrsta izobraževanja - SKUPAJ 64 

Višje strokovno 19 

Visokošolsko strokovno (prejšnje) - 

Visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja) 18 

Visokošolsko univerzitetno (1. bolonjska stopnja) 9 

Visokošolsko univerzitetno (prejšnje) - 

Magistrsko (2. bolonjska stopnja) - enovito magistrsko 2 

Magistrsko (2. bolonjska stopnja) - po končani 1. 
bolonjski 
stopnji 

14 

Specialistično 
- 

Magistrsko (prejšnje) - 

Doktorsko (prejšnje) - 

Doktorsko (3. bolonjska stopnja) 2 

 
Število diplomantov terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja in občini stalnega 
prebivališča je razvidno iz tabele 3. 
 
 
 
Tabela 3: Diplomanti terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja in občini stalnega 
prebivališča, podatki za Občino Cirkulane v primerjavi z RS 
 

 2019 

Število diplomantov Število diplomantov na 
1.000 

prebivalcev 

SLOVENIJA Cirkulane SLOVENIJA Cirkulane 
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Vrsta izobraževanja - SKUPAJ 16.100 9 7,68 3,84 

Višje strokovno 2.094 3 1,00 1,28 

Visokošolsko strokovno (prejšnje) - - - - 

Visokošolsko strokovno (1. bolonjska 
stopnja) 

 
3.665 

 
3 

 
1,75 

 
1,28 

Visokošolsko univerzitetno (1. bolonjska 
stopnja) 

 
4.745 

 
1 

 
2,26 

 
0,43 

Visokošolsko univerzitetno (prejšnje) - - - - 

Magistrsko (2. bolonjska stopnja) - enovito 
magistrsko 

 
679 

 
- 

 
0,32 

 
- 

Magistrsko (2. bolonjska stopnja) - po 
končani 1. bolonjski stopnji 

 
4.440 

 
2 

 
2,12 

 
0,85 

Magisterij znanosti (prejšnji) in 
specializacija (prejšnja) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Doktorsko (prejšnje) - - - - 

Doktorsko (3. bolonjska stopnja) 477 - 0,23 - 

 
 
V povezavi s trgom dela je bilo po zadnjih podatkih Statističnega urada RS delovno aktivnih v 
Občini Cirkulane 435 mladih v starostni skupini od 15 do 39 let oziroma 43,5 odstotka, kar je 
nekoliko več v primerjavi s Slovenijo. Podrobnejši podatki so razvidni iz tabele 4 v nadaljevanju. 
 
Tabela 4: Delovno aktivni prebivalci po izbranih starostnih skupinah v Občini Cirkulane 
 

Delovno 
aktivno 

prebivalstvo 

Število, stanje na mesec december 2019 Delež delovno 
aktivnega preb. 
15-39 let glede 

na 
Celoto (%) 

SKUPAJ Starostna 
skupina 
15-24 let 

Starostna 
skupina 
25-29 let 

Starostna 
skupina 
30 -34 let 

Starostna 
skupina 
35-39 let 

Skupaj 
15-39 let 

Cirkulane 1.000 68 95 128 144 371.149 41,50 

Slovenija 894.229 42.625 85.297 113.561 129.666 435 43,5 

 
 
Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je v mesecu aprilu 2020 znašala stopnja registrirane 
brezposelnosti v Občini Cirkulane 8,6 %, stopnja registrirane brezposelnosti v Republiki Sloveniji 
pa je znašala 9,1 %. 
 
Prikaz stopnje registrirane brezposelnosti po izbranih starostnih skupinah je prikazana v tabeli 5. 
 
Tabela 5: Stopnja registrirane brezposelnosti po občini in starosti, april 2020 
 

Območje Starostna 
skupina 15-24 

let (%) 

Starostna 
skupina 25-29 

let (%) 

Starostna 
skupina 30-34  

let (%) 

Starostna 
skupina 40-44 

 let (%) 

Cirkulane 15,6 9,8 6,1 4,1 

Slovenija 17,0 10,9 8,6 7,5 
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5 KLJUČNE USMERITVE RAZVOJA LOKALNE MLADINSKE POLITIKE V 
OBČINI CIRKULANE ZA OBDOBJE 2021 - 2027 

Ključne smernice razvoja lokalne mladinske politike v Občini Cirkulane so: 
1. Usmerjeno in neprekinjeno vlaganje sredstev in pozornosti občine v mlade ter njihovo 

doseganje avtonomije. 
2. Zagotavljanje obravnave mladih kot prioritetne družbene skupine v vseh sektorskih 

lokalnih politikah. 
3. Zagotavljanje participacije mladih pri oblikovanju, implementaciji in vrednotenju lokalne 

mladinske politike. 
4. Omogočanje participacije mladih pri zanje pomembnih drugih javnih politikah (na vseh 

družbenih področjih) in vpliv na odločanje o le-teh. 
5. Zagotavljanje pogojev za učenje in priložnosti za pridobivanje izkušenj z namenom 

omogočiti mladim razvoj znanj, spretnosti in kompetenc, ki jih potrebujejo za polno 
vključevanje na trg dela in v civilno družbo ter lažje osamosvajanje.  

6. Vključevanje mladih v strateško načrtovanje, vrednotenje in implementacijo mladinske 
politike na lokalni ravni. 

7. Z zagotovitvijo lokacijskih in prostorskih pogojev podpreti in omogočiti razvoj 
mladinskega dela, mladinskih programov in programov za mlade ter s tem spodbuditi in 
omogočiti neprekinjeno aktivno udeležbo mladih posameznikov, neformalnih skupin in 
mladinskih organizacij na različnih področjih družbenega življenja. 

8. Sodelovanje pri reševanju stanovanjskih vprašanj mladih in mladih družin. 
 

6 ANALIZA ANKETE STRATEGIJA ZA MLADE V OBČINI CIKLULANE 

6.1 OPIS IN METODOLOGIJA RAZISKAVE 

 
Analiza za pripravo Strategija za mlade v Občini Cirkulane je bila izvedena za potrebe priprave 
lokalnega strategije za mlade v občini. Ključne usmeritve za celovito in načrtovano urejanje 
področja mladih lahko udejanjamo le s konkretnimi ukrepi na področju politike: 
- izobraževanja, 
- zaposlovanja, 
- stanovanjske politike, 
- podpore mladim družinam, 
- informiranja mladih, 
- mladinskega organiziranja, 
- participacije mladih pri odločanju v lokalni skupnosti in 
- mobilnosti mladih, 
zato smo v anketi poskušali pridobiti kar najbolj jasno sliko, kako mladi doživljajo ta področja v 
občini in česa si najbolj želijo. V mesecu novembru 2020 smo s spletnim orodjem 1ka izvedli 
anketo, ki je bila sestavljena iz 9 sklopov, in sicer iz sklopa OSNOVNI PODATKI, ki je zajemal 
6 vprašanj osnovne narave; sklopa IZOBRAŽEVANJE, ki je zajemal 11 vprašanj s področja 
izobraževanja mladih; sklopa ZAPOSLITEV z 11 vprašanji v zvezi z zaposlovanjem; sklopa 
MLADINSKO ORGANIZIRANJE z 11 vprašanji s področja mladinskih organizacij, 
vključevanja v organizacije in udejstvovanja mladih; sklopa PARTICIPACIJA MLADIH z 12 
vprašanji v zvezi z vključevanjem in odločanjem mladih na lokalni ravni; sklopa 
STANOVANJSKA PROBLEMATIKA, ki je bilo sestavljeno iz 6 vprašanj v zvezi s 
stanovanjsko problematiko mladih; sklopa MOBILNOST, sestavljeno iz 7 vprašanj z mobilnostjo 
mladih; sklopom MLADE DRUŽINE, s petimi vprašanji za tiste mlade, ki že imajo otroke; 
sklopom INFORMIRANJE, s šestimi vprašanji o informiranosti mladih. 
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6.2 PREDSTAVITEV VZORCA  

 
Na anketni vprašalnik je skupno odgovorilo 46 mladih, 72% je bilo žensk, 28% pa moških. 46% 
je starejših od 29 let, 28% med 25-im in 29-im letom starosti, 22% od 20 do 24 let, 4% vprašanih 
pa spada v starostno skupino med 15-im in 19-im letom. 83% vprašanih trenutno stalno prebiva 
v Občini Cirkulane, 15% začasno izven občine, stalno pa v Občini Cirkulane, 2% začasno v 
Občini Cirkulane in stalno izven. Da začasno bivajo izven Občine Cirkulane, so kot razlog 
navedli zaradi partnerja oz. družine 60% vprašanih, zaradi šolanja 30% vprašanih, 10% je 
odgovorilo, ker drugje niso dobili možnosti prebivanja. Večina vprašanih ima namen ostati 
oziroma se vrniti v Občino Cirkulane: 54% v vsakem primeru, 17% v primeru, da bo imel(-a) tu 
stanovanjske možnosti in 17%, če bo našel(-a) dovolj blizu primerno zaposlitev in 11% ne ve ali 
ima namen ostati oz. se vrniti v Občino Cirkulane. Največja prednost bivanja v Občini Cirkulane 
predstavlja vprašanim naravno in zdravo okolje, kar je odgovorilo 43% vprašanih, socialna 
mreža- prijatelji, sorodniki, s katerimi so si blizu 30% vprašanih, dobro poznavanje okolice, navad 
in družbenih potreb 17% vprašanih, varnost okolja in večja povezanosti ljudi 7% in drugo 2% 
vprašanih.  
 
Graf 1: Vzorec po spolu 

 
Graf 2: Starostna skupina 

 
 



Strategija za mlade in mlade družine v Občini Cirkulane 
Stran 11/26 

 

6.3 KLJUČNE UGOTOVITVE 

 
GLEDE IZOBRAŽEVANJA 
 

V življenju mladih imata tako formalno kot neformalno izobraževanje pomembno vlogo. V 

obdobju mladosti posameznik pridobiva znanja in kompetence, ki jih bo potreboval pri 

opravljanju svojega poklica. 

Zanimalo nas je poznavanje možnosti štipendiranja oziroma dodeljevanje sredstev za 

izobraževanje, ki so na voljo, vir sredstev za izobraževanje, na kakšen način bi lahko Občina 

Cirkulane prispevala k izboljšanju izobraževanja mladih, možnosti opravljanja praktičnega 

usposabljanja v podjetjih in ustanovah Občine Cirkulane in kakšna dodatna znanja in veščine 

(formalne in neformalne) bi pripomogle k večji zaposljivosti mladih. 

 
Veliki delež mladih ne pozna možnosti štipendiranja oziroma dodelovanja sredstev za 
izobraževanje, ki so na voljo in ne prejema štipendije. Glavni vir sredstev mladim predstavlja 
redna zaposlitev ali štipendija, pomanjkanja virov sredstev, ki bi jih oviralo pri zaključitvi 
izobraževanja, ne občutijo. Priznanje oziroma nagrada Občine Cirkulane za izjemne uspehe na 
področju izobraževanja, mladinskega dela, športa, umetnosti, tehnologije (denarna nagradi ob 
zaključkih izobraževanja in nagrade za najboljše učence, dijake in študente) mladim predstavlja 
spodbudo pri udejstvovanju. Želijo si več možnosti za praktično usposabljanje tekom 
izobraževanja v podjetjih in ustanovah Občine Cirkulane, s katerimi si zagotovijo dodatna znanja, 
veščine in spretnosti. 
 

Graf 3: Vir sredstev za izobraževanje 
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Graf 4: Pridobivanje dodatnega znanja, veščin in spretnosti 

 
GLEDE ZAPOSLITVE 
 
Delovni potencial mladih je ob zaključku izobraževanja praviloma visok. Skupaj z visoko stopnjo 
prilagodljivosti, željo po delu in nadaljnjemu učenju ter kreativnostjo in inovativnostjo, ki so 
značilni za mlade, tvori podlago za visoko učinkovitost mladih pri opravljanju dela. Z delom se 
posameznik ne samo preživlja, ampak tudi uresničuje svoje potenciale, razvija svojo osebnost in 
družbeno odgovornost. Večina vprašanih mladih je zaposlenih. Iskalci zaposlitve zaposlitev bi 
iskali v Občini Cirkulane ali bližnji okolici, tisti, ki pa tega ne bi, pa so kot razlog navedli 
neustreznost ponudb delovnih mest glede na izobrazbo. Mladi so mnenja, da niso dovolj 
informirani o zaposlitvenih možnostih s strani lokalnih organizacij, ki so za to zadolžene, kot 
predlog so pa podali podstran za zaposlovanje na občinski spletni strani in informiranje preko 
socialnih omrežij. Velik delež mladih ni opredeljen do tega, ali je v občini vzpostavljeno 
podjetništvu prijazno okolje in ne razmišlja o samostojnem podjetništvu, kot smiselno spodbudo 
pa v največji meri vidijo v obliki subvencije za samozaposlovanje, ugodnih kreditov za zagon 
podjetja ter kot pomoč pri najemanju poslovnih prostorov. Prejeli smo tudi zanimiva predloga za 
vzpostavitev prostorov, ki so na voljo mladim podjetnikom in za t.i. coworking space. 
 
Graf 5: Zaposlitveni status 
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GLEDE MLADINSKEGA ORGANIZIRANJA 
 
Mladinske organizacije in organizacije za mlade omogočajo mladim druženje in razvijanje svojih 
idej v skupini sovrstnikov ter jim z izkustvenim učenjem omogočajo pridobivanje pomembnih 
znanj in kompetenc. Mladinsko organiziranje pa ni pomembno samo za mlade, temveč za celotno 
družbo: pospešuje osebni in socialni razvoj mladih, jim pomaga pri vključevanju v družbo ter jim 
pomaga razumeti pomen družbeno odgovornega ravnanja. Mladinske organizacije  in organizacije 
za mlade ter tudi druge (nevladne) organizacije imajo torej v življenju razvijajočega se 
posameznika pomembno vlogo. 
 
Precejšen delež mladih ni včlanjenih v kakšno mladinsko organizacijo za mlade, društvo ali 
skupino (le slaba petina). Približno enakovredno so navedeni razlogi za to: pomanjkanje časa, ne 
pritegne jih nobena organizacija, v okolju ni želene organizacije. Velika večina bi se jih vključila v 
mladinsko organizacijo, v okviru katere bi potekalo organiziranje dejavnosti in uresničevanje 
interesov mladih v občini, in sicer če bi organizacija imela na voljo svoje prostore. Veliko se jih 
udeležuje dogodkov organiziranih v Občini Cirkulane, zdi pa se jim, da primanjkuje dogodkov 
prav za mlade (koncerti, plesi, praktične delavnice, športne igre, telovadba, ustvarjalne delavnice 
za mlade). Posamezniki so podali komentarje, kaj so največje ovire na področju organiziranja 
dogodkov in prostočasnih aktivnosti za mlade v občini: nezainteresiranost mladih, neobstoj 
društva za mlade in premalo časa, pohvalili so delovanje športnega in kulturnega društva v zvezi z 
mladimi in izpostavili pomanjkanje tega pri ostalih društvih. 
 

Graf 7: Udejstvovanje v organizacijah  

 
 
 
GLEDE PARTICIPACIJE MLADIH 
 
V demokratičnih družbah so volitve čas, ko lahko volivci povedo svoje mnenje o določeni temi 
preko mehanizmov odločanja (volitev, referendumov ...). Da bi bile spremembe v občini mogoče, 
je potrebno aktivno sodelovanje vseh občanov. Žal pa je zanimanje slovenske mladine za politiko 
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in politično udejstvovanje v primerjavi z državami Evropske na zelo nizki ravni. (Vir: Mladina 
2010) 
 
Večina mladih v občini je mnenja, da mladi niso dovolj vključeni v odločanje v lokalni in na 
državni ravni, čeprav odločitve na lokalni ravni v veliki meri spremljajo, predvsem odločitve, ki 
vplivajo na njih, prav vsi anketiranci se udeležujejo lokalnih volitev, kar pozitivno izstopa. 
Ugotovili smo, da jih večina zanima, na kakšen način bi lahko aktivneje sodelovali pri 
sprejemanju odločitev v lokalni samoupravi, saj menijo, da trenutno v Občini Cirkulane ni dovolj 
možnosti za vključevanje mladih v sprejemanje odločitev. Vsekakor bi bili torej pripravljeni 
sodelovati v delovni skupini za mladinska vprašanja, ki bi delovala kot posvetovalno telo v občini. 
Veliki delež na lokalnem nivoju še ni podal kakšne pobude z namenom, da se nekaj spremeni 
oziroma izboljša. Tisti, ki so pobudo podali, so v večni to podali predsedniku vašega odbora in 
niso prejeli odgovora na pobudo. Mladi so mnenja, da s predlogi, idejami in pobudami lahko 
vplivajo na položaj mladih v Občini Cirkulane, in sicer to lahko storijo z aktivnim vključevanjem 
v odločanje na lokalnem nivoju in aktivno udeležbo na dogodkih za mlade.  
 
Graf 8: Način prispevanja k izboljševanju položaja mladih v Občini Cirkulane 
 

 
 
 
 
GLEDE STANOVANJSKE PROBLEMATIKE 
 
Reševanje stanovanjske problematike je poleg zaposlitve ključen korak mladih na poti do 
samostojnosti. Urejene stanovanjske razmere sodijo med najkompleksnejše osnovne potrebe 
posameznika, ki močno vplivajo na kakovost življenja, zato je reševanje stanovanjskega vprašanja 
ključno. Kako pereča je ta problematika med mladimi v Občini Cirkulane, smo preverili z 
vprašalnikom. 
 
Večina vprašanih stanuje pri starših oz. skrbnikih in je s trenutnim bivanjskim statusom 
zadovoljnih. V primeru finančnih zmožnosti pa bi si v pretežnem deležu vseeno samostojno 
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uredili svojo stanovanjsko vprašanje z nakupom oziroma izgradnjo hiše. Vprašani so med drugim 
komentirali, da si želijo več stanovanj za mlade oz. stanovanjskih hiš-dvojčkov.  
 
Graf 9: Trenutna ureditev bivanjskih razmer 

 
 
 
GLEDE MOBILNOSTI 
 
Ko povezujemo pojma »mladi« in »mobilnost«, največkrat pomislimo na mednarodno mobilnost 
mladih: torej o priložnostih, ki jih imajo mladi, da obiščejo druge države, spoznajo njihove 
kulture, običaje in načine dela. Zanemariti pa ne gre predvsem mobilnosti, ki predstavlja možnost 
mladega človeka, da v svojem kraju, regiji ali državi iz točke A doseže točko B. Tovrstna 
mobilnost namreč mladim med drugim omogoča, da se aktivnejše udejstvujejo v družbi in so bolj 
samostojni pri načrtovanju svojega prostega časa. 
 
Osebni avtomobil je mladim v občini v večini osnovno prevozno sredstvo za prevoz v šolo ali na 
delovno mesto, prav prometna infrastruktura pa po njihovem mnenju bistveno vpliva na njihovo 
mobilnost.  Večina je mnenja, da javni potniški promet (avtobusne povezave) ne zadostuje za 
njihove potrebe in so mnenja, da bi večja pogostost terminov voznega reda izboljšala javni 
potniški prevoz. Pretežni del vprašanih je mnenja, da za kolesarje in pešce v občini ni dovolj 
poskrbljeno in so izrazili željo, da se prednostno uredi kolesarske steze. 
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Graf 10:  Urejanje infrastrukture 

 
GLEDE MLADIH DRUŽIN 
 
Za mlado družino se skladno s predmetno strategijo šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri 
vsaj eden od staršev ni star več kot 38 let, otrok pa ne več kot 15 let. Kot mlade družine se štejejo 
življenjske skupnosti obeh staršev in otrok ter druge, z zakonom določene družinske oblike. 
V skoraj polovici družin sta dva otroka, prav toliko jih s svojo družino živi v lastni nepremičnini 
in četrtina vprašanih pa je mnenja, da za mlade družine v Občini Cirkulane ni dovolj dobro 
poskrbljeno – želijo si predvsem, da bi v Občini Cirkulane bila bolje urejena stanovanjska 
problematika. 
 
Graf 11: Ali je v Občini Cirkulane za mlade družine dobro poskrbljeno? 

 
 
GLEDE INFORMIRANJA 
 
Spoštovanje demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin vključuje dostop mladih do 
popolnih, objektivnih, razumljivih in zanesljivih informacij. Informiranje in svetovanje za mlade 
predstavlja enega od najpomembnejših mehanizmov za zvišanje ter spodbujanje družbene 
participacije mladih, njihove socialne integracije, osebnostnega razvoja in avtonomije, pripomore 
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pa tudi k razvijanju aktivnega državljanstva, večji mobilnosti, izboljšanju kvalitete življenja in 
vključevanju v družbene procese, ki so za mlade pomembni. 
 
Velika večina mladih v občini redno spremlja socialna omrežja, splet in spletne strani, tudi, vsaj 
občasno, občinsko spletno in Facebook stran.  
 
Graf 12: Spremljanje spletne strani www.cirkulane.si 

 
Po drugi strani je zelo nizka, pravzaprav zanemarljiva, zastopanost pri tiskanih medijih, radiu in 
televiziji. Za občinsko spletno stran bi bilo še večje zanimanje, če bi bilo na njej vzpostavljeno 
podokno »mladi« in bi obravnavalo tematiko mladih. Bolj bi si želeli biti informirani na področjih 
zaposlovanja, dogodkov za mlade in stanovanjske tematike. Zanimiv je komentar mladostnika, ki 
se mu zdi, da je Facebook že za malo starejšo generacijo in so se mladi (med 15 in 30 letom) 
preselili na omrežje Instagram – primerjalno spodaj prilagamo graf sledilcev po starostnih 
skupinah na občinski Facebook strani – iz tega je razvidno, da je največ sledilcev v starostni 
skupini med 25 in 44 let, mladi do 25. leta pa predstavljajo zgolj 4 odstotke sledilcev. 
 
Graf 13: Sledilci po starostnih skupinah na občinski Facebook-strani 

 
vir: Facebook stran Občine Cirkulane 
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Na koncu ankete so anketiranci podali še nekaj zaključnih predlogov in komentarjev za 
izboljšanje položaja mladih v Občini Cirkulane, nekaj citatov: 
 

»položaj mladih v naši občini mislim da je trenutno v redu, ampak vedno se najdejo 
možnosti za izboljšave. seveda si želimo več dogodkov za mlade, več povezanosti, 
možnosti izobraževanja. zdrav način življenja je vedno bolj popularen, tako da 
kolesarske steze, joga in pilates delavnice, bi bile odlične. ureditev steze ali neke 
manjše krožne poti za rolanje/kolesarjenje/\"vozičkanje\" je ena izmed lepih 
rešitev. pogosto se mladi v manjših občinah počutimo prikrajšani za nekatere stvari, 
ki so možne v večjih občinah/mestih (seveda to ni vse odvisno od občine), kot so 
park, kino, plesni tečaji, možnost udeležbe pri raznih športih. prav tako mislim da so 
velika zanimanja za možnosti pomoči mladim družinam in podjetnikom. če že ne gre 
finančno, vsaj na področju izobraževanja in svetovanja, možnosti zaposlitve in 
napredovanja. na splošno pa mislim, da smo mlada občina v razvoju. napredek se 
marsikje že vidi in mislim da je le to največji ponos in vzpodbuda za občane« 

 
»menim, da je v občini veliko mladih ki so pripravljeni sodelovati na raznoraznih 
“dogodkih”, ampak je težava v tem, da starejši ljudje, ki so že dolgo v tem, ne dajo 
prednosti mladim, primer: volilna komisija.« 

 
»ureditev pločnikov in javne razsvetljave tudi izven kraja Cirkulane, ureditev 
kolesarskega poligona, ureditev parka, izgradnja stanovanj, večja možnosti zaposlitve 
v kraju, ustanovitev odbora mladih«  

 

7 STRATEŠKI CILJI IN UKREPI ZA URESNIČEVANJE MLADINSKE POLITIKE 
PO POSAMEZNIH PODROČJIH 

7.1 IZOBRAŽEVANJE MLADIH 

Izobraževanje je na področju mladih ena izmed prednostnih nalog in je pogoj za zaposlovanje 
mladih. Mladi se v izobraževalni sistem prvenstveno vključujejo z namenom pridobivanja znanja 
in sposobnosti, na podlagi katerih bodo lahko kasneje na trgu dela pridobili zaposlitev ter si tako 
zagotovili dostojen socialni in ekonomski položaj v družbi. Mladi skozi izobraževanje (formalno 
in neformalno) pridobivajo raznovrstne kompetence, kar jim omogoča boljšo prilagodljivost, 
pogosto nepredvidljivim razmeram na zaposlitvenem trgu. Na ta način igra izobraževanje ključno 
vlogo pri osamosvajanju mladih, hkrati pa pospešuje njihov osebnostni razvoj in služi 
uresničevanju njihovih življenjskih ciljev ter učnih in raziskovalnih potencialov, njihove 
kreativnosti, inovativnosti in trajnostnega razvoja družbe. Neformalno izobraževanje, 
usposabljanje in pridobivanje delovnih izkušenj je ključna sestavina življenja večine mladih, ki se 
sicer izobražujejo v formalnih izobraževalnih institucijah. Z neformalnimi delovnimi izkušnjami si 
mladi pridobijo najrazličnejše kompetence, ki prispevajo k njihovemu osebnemu razvoju, 
družbeni odgovornosti in aktivnemu državljanstvu in imajo velik pomen za razvoj delovnih 
sposobnosti in navad mladih.  
 
Ukrep 1: Zagotavljanje opravljanja prakse mladih v občinski upravi Občine Cirkulane 
Rezultati ankete so pokazali, da si mladi v občini želijo več možnosti za praktično usposabljanje 
tekom izobraževanja. Dijaška in študijska praksa je namenjena praktičnemu usposabljanju tekom 
formalnega izobraževanja in predstavlja praktično nadgradnjo teoretičnemu predznanju, ki ga 
mladi dobijo v šolah in fakultetah. Izvedba ukrepa s strani Občine omogoča opravljanje obvezne 
dijaške in študijske prakse v občinski upravi Občine Cirkulane. Praksa ne predstavlja redne oblike 
delovnega razmerja. 
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Kazalnik: število vključenih mladih, ki so uspešno opravili prakso v občinski upravi. 
 
Ukrep 2: Podeljevanje štipendij za lokalno pomembne ali deficitarne poklice 
 
Glede na ugotovitve za mlade v času izobraževanja predstavlja glavni vir sredstev zaposlitev ali 
štipendija. Ukrep obsega podeljevanje štipendij tistim posameznikom, ki pridobivajo izobrazbo iz 
lokalno pomembnih in deficitarnih poklicev. Cilj podeljevanja takšnih štipendij je dijakom in/ali 
študentom, ki se izobražujejo za pridobitev izobrazbe lokalno pomembnih ali deficitarnih 
poklicev, omogočiti kvalitetno šolanje, ki zagotovi ustrezen razvoj potencialov. Namen takšnega 
ukrepa je pripomoči k izobraževanju kadrov, ki s svojim specifičnim znanjem pomembno 
prispevajo k razvoju in kakovosti življenja v lokalni skupnosti, oziroma zagotoviti prisotnost 
usposobljenih strokovnjakov za lokalno pomembne ali deficitarne poklice v občini.   
 
Kazalnik: letno število razpisanih štipendij. 
 
Ukrep 3: Podelitev priznanj župana/-je Občine Cirkulane za uspehe v času šolanja 
V okviru ukrepa se zagotavlja oziroma izvaja podelitev priznanj in nagrad najboljšim dijakom 
srednjih šol, ki so dosegli izjemen uspeh na maturi, in najboljšim študentom, ki so zaključili študij 
s izjemno oceno ali drugim prepoznavnim izjemnim uspehom. S tem se zagotavlja motivacija 
mladim za trud pri izobraževanju in doseganje boljših rezultatov ter doprinos k skupnosti.  
 
Kazalnik: število dijakov in študentov iz občine, ki so dosegli uspehe v času šolanja. 
 
Ukrep 4: Podeljevanje nagrad za izjemne dosežke učencem, dijakom in študentom    
Ukrep obsega podeljevanje nagrad (enkratna finančna nagrada, podelitev priznanj, javna pohvala 
ali drugo) tistim dijakom in študentom, ki so na različnih področjih (mladinsko delo, kultura, 
šport, glasba, umetnost, tehnologija, inovacije, šolanje ipd.) dosegli izjemne uspehe. Namen 
ukrepa je predvsem motivirati mlade v lokalni skupnosti, da razvijajo in izkoristijo svoje talente in 
nadarjenost ter jim ponuditi dodaten razlog in nagrado za trud, s katerim prispevajo k razvoju in 
kakovosti življenja v lokalni skupnosti.  
  
Kazalnik: število razpisanih nagrad.    
 

7.2 ZAPOSLOVANJE MLADIH 

Zaposlovanje je zaradi svoje vloge pri procesu osamosvajanja mladih eno izmed najbolj ključnih. 
Mladi v obdobje odraslosti vstopajo s pridobivanjem kompetenc in razvijanjem osebnostnih 
lastnosti, ki jim omogočajo samostojno življenje in delovanje. Prvi korak na tej poti je zaključek 
šolanja v okviru formalnega izobraževalnega sistema, kot naslednji korak pa je socialno in 
ekonomsko osamosvajanje, ki ju prinaša zaposlitev. Z delom se namreč posameznik ne samo 
preživlja, ampak tudi uresničuje svoje potenciale, razvija svojo osebnost in družbeno 
odgovornost. Pogoji dela, v katerih se mladi znajdejo pri prvih zaposlitvah, so nizka plačila, delo 
za določen čas, neskladnost dela s pridobljeno formalno izobrazbo in šibka socialna varnost. 
Mladi se med drugim zaposlujejo za nepolni delovni čas, opravljajo tudi občasna, honorarna dela 
ali študentsko delo ter se zaposlujejo v okviru ostalih negotovih oblik dela. Tovrstne oblike 
zaposlitve mladim ne omogočajo zadostne socialne in finančne varnosti ter se na tej podlagi težje 
osamosvajajo. Vse to povzroča slab ekonomski in socialni položaj zanje, jim krati avtonomijo ter 
obenem zavira njihov delovni potencial. 
 
Z izvajanjem ukrepov za spodbujanje in podporo pri zaposlovanju mladih je potrebno začeti  že 
zgodaj v odraščanju. Ustvariti je potrebno mladim prijaznejše okolje za zmanjšanje stopnje 
brezposelnosti med mladimi na lokalni ravni ter z ukrepi spodbujati samozaposlitev v občini. 
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Ukrep 1: Sofinanciranje programov javnih del 
Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa 
kreiranja delovnih mest. Javna dela so namenjena aktiviranju oseb, ki so dolgotrajno brezposelne 
in prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju 
delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Del sredstev za zaposlitev 
javnih delavcev zagotavlja zavod za zaposlovanje, drugi del sredstev pa naročnik javnih del (npr. 
Občina). 
 
Kazalnik: število brezposelnih oseb od 18 do 29 let, ki se vključijo v programe javnih del v 
občini. 
 
Ukrep 2: Pritegnitev k prijavi na Javni razpis za dodelitev sredstev pomoči za 

spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Cirkulane in prilagoditev razpisnih 
pogojev mladim 

Javni razpis predvideva sofinanciranje različnih vrst podjetniških investicij, inovacij in novih 
zaposlitev v podjetniškem sektorju, posamezni ukrepi javnega razpisa pa zajemajo subvencijo 
obrestne mere za naložbe v gospodarstvo, začetne investicije, inovacije, nove zaposlitve, 
izobraževanja, usposabljanja, sofinanciranje socialnega podjetništva in ostale aktivnosti, določene 
z javnim razpisom. Mladi v občini so naklonjeni samostojnemu podjetništvu le, kolikor so za to 
zagotovljene finančne spodbude, zato jih je potrebno pritegniti k prijavi na občinski razpis za 
dodelitev sredstev, hkrati pa višje ovrednotiti prijave mladih. 
 
Kazalnik: število prijavljenih mladih kandidatov do 29 let na razpis za dodelitev pomoči za 
spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Cirkulane. 
 
Ukrep 3: Prilagoditev razpisnih pogojev Javnega razpisa za dodelitev sredstev pomoči 

za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Cirkulane tako, da se višje 
ovrednoti podjetnike, ki v tistem letu zaposlijo mlade iz občine 

Tudi aktualni razpis že predvideva sofinanciranje odpiranja delovnih mest, vendar ne določa 
posebnih spodbud za zaposlovanje mladih v občini. S tem ukrepom bi dodatno spodbudili 
podjetnike pri zaposlovanju mladih iz naše občine. 
 
Ukrep 4: Ureditev podstrani za zaposlovanje na občinski spletni strani 
Mladi so v anketi izrazili pomanjkanje informiranosti na področju zaposlitvenim možnosti. Gre 
sicer za nalogo Zavoda RS za zaposlovanje, ki delovna mesta sicer objavlja na svoji spletni strani, 
vsekakor pa lahko z dodatno podstranjo na občinski strani dodatno razširimo informacije 
povpraševanju in ponudbi in jih približamo tako mladim v občini kot lokalni zaposlovalcem. V 
kratkem predvidevamo posodobitev občinske spletne strani in bo to tudi ena od njenih novosti. 
 
Kazalnik: delovanje podstrani za zaposlovanje na občinski spletni strani 
 
Ukrep 5: Vzpostavitev »coworking space« delovnih prostorov za mlade podjetnike 
Mladi so na začetku kariere običajno brez kapitalski sredstev, zato jim veliko pomoč pri zagonu 
predstavlja ureditev minimalnih osnovnih pogojev za delovanje – eden najpomembnejših je 
delovni prostor. Vse bolj se pri start-up podjetjih uveljavlja princip »coworking space«, kjer več 
samostojnih podjetnikov iz sorodne ali povsem različne branže za zagon svojega podjetja 
uporablja skupne pisarniške ali druge prostore. Tak prostor bi se dalo v prihodnosti zagotoviti v 
enem od obstoječih objektov v občinski lasti. 
 
Kazalnik: Vzpostavitev »coworking space« delovnega prostora za mlade podjetnike 
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7.3 STANOVANJSKE RAZMERE MLADIH 

 

Stanovanjska politika poleg zaposlovanja predstavlja najpomembnejše vprašanje, s katerim se 
soočajo mladi in je ključnega pomena za njihovo osamosvojitev. Za razvoj potencialov, za 
uresničitev želja in za uspešen prehod iz mladosti v odraslo življenje potrebujejo mladi urejene 
bivalne razmere.  
 
Mladi vedno dlje ostajajo vpeti v izobraževalni sistem, vedno kasneje vstopajo na trg dela in 
vedno kasneje pridobivajo zaposlitve, ki jim zagotovijo ekonomsko in socialno neodvisnost, kar 
predstavlja osnovo za možnost samostojne ureditve stanovanjskih razmer. Posledično se tudi 
vedno kasneje odločajo za prehod od bivanja pri starših k oblikovanju lastnega gospodinjstva. 
Mladi se težje in kasneje odločajo za ustvarjanje lastne družine ter sprejemanje drugih 
odgovornosti v življenju.  
 
Ko pa se mladi začnejo odločati o osamosvajanju in v svojem lokalnem okolju nimajo primernih 
možnosti bivanja, se hitreje odločijo za selitev v druga lokalna okolja ali v urbana središča, kjer so 
te možnosti večje. 
 
Ukrep 1: Proučitev možnosti za reševanje stanovanjskega problema mladih in mladih 

družin  
S tem ukrepom se v prihodnjem obdobju predvidi proučitev in analiziranje možnosti za reševanje 
stanovanjskega problema mladih in mladih družin v Občini Cirkulane. Pri tem so mladi 
pojmovani kot osebe, ki niso stare več kot 38 let. Za mlado družino pa šteje družina z vsaj enim 
otrokom, v kateri vsaj eden od staršev ni star več kot 38 let, otrok pa ne več kot 15 let.  Mladi so 
v anketi povedali, da si najbolj želijo bivanja v svoji stanovanjski hiši (samostojna, ali bolj 
finančno dostopni »dvojčki«), del pa si želi tudi stanovanja v večstanovanjski zgradbi. Smotrno je 
raziskati možnosti za bivanje v praznih stanovanjskih enotah v občini (Občina stanovanjske 
enote prenovi in osnovno opremi ter jih preko razpisa ponudi mladim) ali primernih lokacij za 
gradnjo stanovanjskih stavb.  
 
Kazalnik: obseg izvedenih aktivnosti. 
 
Ukrep 2: Zagotovitev zemljišč, izključno za mlade in mlade družine, za individualno 

gradnjo  
 
V okviru izvedbe ukrepa se predvideva ponudba gradbenih parcel za individualno gradnjo. 
Občina nezazidana stavbna zemljišča komunalno uredi in jih ponudi mladim v nakup. Na ta 
način Občina zagotavlja pogoje, da mladi ostajajo v domači občini in da se mladi od drugod 
odločajo za ureditev stanovanjskega problema v Občini Cirkulane.  
 
Kazalnik: število prodanih zemljišč.  
  

7.4 PODPORA MLADIM DRUŽINAM 

 
Na področju družine in družinskega življenja smo v zadnjem času priča pomembnim in značilnim 
spremembam. V razvitih državah se zaznava pluralizacijo družinskih oblik in načinov družinskega 
življenja, spremembe odnosov med starši in otroki, spremembe na področju partnerskih odnosov 
in družinskih vlog itd. Kljub spremembam ostaja družina temeljna družbena institucija, ki ima za 
posameznika velik pomen.  
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Mladi se vse pozneje odločajo za načrtovanje lastne družine, kar je posledica dolgega 
izobraževanja in iskanja zaposlitve, ki je prvi korak k osamosvajanju mladih. Ker mladi nimajo 
zadostnih finančnih zmožnosti za reševanje prvega stanovanjskega problema, odlašajo tudi z 
načrtovanjem lastne družine. Starostna meja mladih, ki se odločajo za načrtovanje družine se tako 
iz leta v leto dviguje.  
 
Za mlado družino se s tem dokumentom šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri vsaj eden od 
staršev ni star več kot 38 let, otrok pa ne več kot 15 let. Kot mlade družine se štejejo življenjske 
skupnosti obeh staršev in otrok ter druge, z zakonom določene družinske oblike.  
 
Mlade družine so v anketi izpostavile predvsem ureditev stanovanjske problematike, za kar so 
ukrepi predstavljeni že v prejšnjem poglavju. 
 
Ukrep 1: Dodatno znižanje cen programa otrok v vrtcu 
Ukrep predvideva, da starši otrok, za katere je Občina Cirkulane po veljavni zakonodaji dolžna 
kriti del cene vrtca, lahko uveljavijo dodatno znižanje cen programa in sicer v primeru zaradi 
nenadnega ali hudega bolezenskega stanja in v primeru počitniške rezervacije.  
 
Kazalnik: število mladih koristnikov dodatnega znižanja programov. 
 
Ukrep 2: Subvencioniranje nakupa mlečnih preparatov za otroke 
Ko dojenje iz objektivnih razlogov ni mogoče, se dojenčkom zagotovi sodobne mlečne preparate 
in s tem pripomore k zdravemu razvoju ter zmanjšanju obolevnosti otrok zaradi nepravilne 
prehrane v socialno ogroženih družinah. V okviru ukrepa se predvideva subvencioniranje nakupa 
mlečnih preparatov za dojenčke upravičencem, ki imajo skupaj z otrokom stalno bivališče v 
Občini Cirkulane.  
 
Kazalnik: število izdanih odločb in višina dodeljenih sredstev mladim upravičencem. 
 

7.5 PARTICIPACIJA MLADIH 

Participacija posameznikov v življenju družbe je bistvenega pomena za razvoj demokracije, za 
katero je nujno, da se v odločanje vključuje čimveč 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 prevzemajo odgovornost tako za lastno prihodnost kot za prihodnost družbe, kar 
odločilno vpliva na oblikovanje njihove identitete. S participacijo se mladi učijo in pridobivajo 
različne kompetence. 
 
Ustvarjanje pogojev za participacijo mladih je ključnega pomena za napredek družbe, saj poleg 
svojega intelektualnega vložka mladi prinašajo tudi edinstven pogled na odločitve. Pomembno 
vlogo pri spodbujanju sodelovanja mladih imajo zato lokalne oblasti, ki so mladim najbližje. 
Vzpostavljen sistem sodelovanja mladih in občine, se kaže s strukturami (formalnimi in 
neformalnimi), ki tovrstno sodelovanje omogočajo. Med formalnimi strukturami so najpogostejši 
mladinski sveti loklanih skupnosti, komisije za mladinska vprašanja ali odbori za mladino.  
 
Mladi so sodeč po anketi v Občini Cirkulane zelo aktivni, kar se tiče pasivne volilne udeležbe (kot 
volivci), veliko manj pa kar se tiče aktivne udeležbe (kot kandidati, deležniki pri odločanju). V 
anketi so mladi pretežno izrazili, da so za ustanovitev delovne skupine za mladinska vprašanja in 
so pripravljeni v njej tudi sodelovati. 
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Ukrep 1: Delovna skupina za mladinska vprašanja v Občini Cirkulane 
Ukrep predvideva formiranje delovne skupine za mladinska vprašanja v Občini Cirkulane, ki je 
imenovana s strani županje ter predstavlja pomembno povezavo med mladimi in občino. Naloge 
delovne skupine so celovita obravnava področja mladih v Občini Cirkulane, sprejemanje stališč in 
mnenj ter posredovanje predlogov županji in občinskemu svetu. 
 
Kazalnik: imenovanje Delovne skupine za mladinska vprašanja v Občini Cirkulane. 
 

7.6 INFORMIRANJE MLADIH 

Informiranje je eno od ključnih področij, ki vplivajo na doseganje avtonomije mladih 
posameznikov in njihovo aktivno participacijo v družbi. Je eden od najpomembnejših 
mehanizmov za zvišanje ter spodbujanje aktivne udeležbe ter vplivanje mladih na odločitve, ki 
zadevajo njihovo življenje.  
 
Dostop do informacij mladim omogoča ustrezne izbire oziroma odločitve na poti do 
samostojnega življenja. Zaradi množice informacij, s katerimi smo vsakodnevno preplavljeni, se 
posebej populacija mladih težko znajde, saj je za uresničitev osamosvojitve bistvena kritična 
pismenost mladih. 
 
Na aktivnost mladih in njihovo kakovost življenja v lokalnem okolju pomembno vplivajo tudi 
informacije na lokalnem nivoju. Lokalna skupnost zato preko vrste različnih možnosti zasnov 
informacijskega sistema lahko omogoči, da informacije dosežejo ciljno publiko (tako organizirano 
kot tudi neorganizirano mladino). Prave in na mladim prijazen način podane informacije so 
motivacija za aktivno državljanstvo mladih. 
 
 
Ukrep 1: Vzpostavitev podokna »Mladi« na spletni strani Občine Cirkulane in sprotno 
obveščanje preko Facebook strani 
Na spletni strani Občine Cirkulane, v novo ustvarjenem podoknu »Mladi«, se ustvari ažurno 
informacijsko mesto (informacije za mlade in o mladih), kjer mladi in tudi ostali občani oziroma 
zainteresirani posamezniki na enem mestu dobijo informacije z različnih področij: objava 
športnih in kulturnih dogodkov, objava oglasov za delo s strani lokalnih podjetij in širše regije, 
informacije organizacij glede ponudbe izobraževanj ipd. Na istem podoknu se vzpostavi tudi 
možnost za podajo svojih mnenj o posameznem področju, izbrani rešitvi za posamezen izziv ali 
postavitev vprašanja predstavnikom Občine. Sprotno pa se vse informacije objavljajo tudi na 
Facebook strani. Namen ukrepa je omogočanje vključevanja in participacije mladih na lokalni 
ravni.   
 
Kazalnik: vzpostavljeno podokno in uporaba le tega. 
 

7.7 ORGANIZIRANJE MLADIH 

Mladi naj bi se v obdobju mladosti, ko stopajo v odraslost, opremili s kompetencami za 
avtonomno življenje, ki poleg kompetenc socialne in ekonomske neodvisnosti vključujejo tudi 
aktivno in odgovorno državljanstvo. Kompetence za aktivno in odgovorno državljanstvo pa 
lahko na najbolj neposreden način pridobijo v mladinskih organizacijah. V okviru mladinske 
organizacije lahko mladi, na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v 
družbo, krepitvi svojih kompetenc, prispevajo k razvoju skupnosti in vzpostavljanju družbeno 
odgovornega ravnanja. Prav tako vključenost v mladinsko organizacijo pospešuje osebni in 
socialni razvoj ter pomaga pri integriranju mladih v družbo. Omogoča pridobivanje načrtnih 
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učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z 
interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo mladih. 
 
Mladi se najprej med sabo začnejo formirati na lokalni ravni, zato je ključnega pomena, da jih 
lokalna skupnost ne zapostavlja, ampak podpira njihovo delovanje in razvoj.  Dejavnosti, ki jih v 
največji možni meri izvajajo mladi sami, temeljijo tudi na veliki meri prostovoljnega dela in 
lastnega angažiranja, kar predstavlja pomemben temelj razvoja odnosa do družbe oziroma do 
lokalnega okolja. 
 
Ukrep 1: Vzpodbuda mladim za vzpostavitev mladinske organizacije v Občini Cirkulane  
Precejšen delež mladih glede na rezultate ankete ni vključen v kakšno organizacijo, bi pa se jih 
glede na anketo velika večina vključila v mladinsko organizacijo, v kateri bi potekalo organiziranje 
dejavnosti in uresničevanje interesov mladih, še posebej, če bi organizacija imela svoje prostore. 
V okviru ukrepa se predvideva vzpodbujanje mladih (okrogle mize, delavnice) k sodelovanju in 
dejavnostim za formiranje v skupine, kjer mladi sami izvajajo dejavnosti v skladu z njihovo 
interesno usmeritvijo in na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v 
družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Z mladinskim 
organiziranjem se pospešuje osebni in socialni razvoj mladih ter pomaga pri integriranju mladih v 
družbo in za vzpostavljanje družbeno odgovornega ravnanja. 
 
Kazalnik: vzpostavitev mladinske organizacije v občini 
 
Ukrep 2: Mladinske delavnice za otroke v počitnicah 
Namen delavnic za otroke v počitnicah je razvijati takšne aktivnosti, ki popestrijo in obogatijo 
otrokov vsakdanjik, tudi s potrebnimi življenjskimi informacijami, dialogom, druženjem, 
posluhom, podporo in nasveti na njihovi življenjski poti. Delavnice za otroke v počitnicah bi 
potekale v sodelovanju s prostovoljci, starejšimi od 15 let, ki bi nudili pomoč pri izvajanju 
aktivnosti oz. bi bili vključeni kot mentorji. Delavnice bi se izvajale na različnih lokacijah v občini. 
 
Kazalnik: število izvedenih aktivnosti. 
 
Ukrep 3: Zagotavljanje infrastrukture za mladinsko delo in mlade 
V okviru ukrepa se izvedejo različne aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem in izboljšanjem 
prostorskih pogojev in opreme za mladinsko delo in mlade; preučitev možnosti za vzpostavitev 
mladinskega prostora, nadgradnja obstoječih športnih objektov/igrišč v »multifunkcijsko« 
športno igrišče za izvajanje različnih športnih panog, tudi mlajših športnih panog, kot so hokej na 
asfaltu, skate park... Kot že zapisano zgoraj – mladi si želijo prostora(-ov), namenjenih za 
izvajanje dejavnosti in uresničevanje interesov mladih, zato bi kazalo najti ustrezen prostor tudi 
zanje. 
 
Kazalnik: uporaba prostora za dejavnosti in uresničevanje interesov mladih. 
 
Ukrep 4: Sofinanciranje mladinskih projektov in programov ter programov in projektov 

za mlade 
V okviru ukrepa se predvideva sofinanciranje mladinskih projektov in programov ter programov 
in projektov za mlade, s katerimi se spodbuja aktivno participacijo mladih in omogoča 
kakovostnejše mladinsko delo. Pri izvajanju ukrepa gre tudi za podporo pri izvedbi programov, ki 
jih izvajajo mladi in zajemajo tiste vsebinske aktivnosti, ki mlade usposabljajo za aktivno 
družbeno delovanje ter prispevajo k osebnemu razvoju ustvarjalnih posameznikov in celotnega 
mladinskega dela. Mladi si želijo predvsem dogodkov za mlade, kot so plesi, koncerti, praktične 
učne delavnice, športne igre in ustvarjalne delavnice. Pohvalili so delovanje športnega in 
kulturnega društva v zvezi z mladimi in izpostavili pomanjkanje tega pri ostalih društvih. 
Smiselno bi bilo prepoznati in sofinancirati dobro pripravljene projekte ter mladim prepustiti   
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(so-)organizacijo in izbor vsebine. Za ta namen bi bilo smiselno ponovno ovrednotiti točkovanje 
vključenosti mladih in njim namenjenih projektov v društvih pri dodeljevanju sredstev. 
 
Kazalnik: število izvedenih programov in projektov, število udeleženih uporabnikov programa, 
sprememba predpisov o vrednotenju programov 
 

8 MOBILNOST MLADIH 

Mobilnost mladih je zmožnost mladih, da v okviru doseganja ciljev za osebnostni razvoj, 
osamosvajanje, za namene prostovoljnega in mladinskega dela, izobraževalnih sistemov in 
programov, strokovnih usposabljanj, zaposlitvenih ter kariernih ciljev, bivanjskih priložnosti ter 
prostočasnih aktivnosti prehajajo med različnimi kraji v matični državi in zunaj nje.  
 
Glede na izobraževalne, zaposlitvene in prostočasne aktivnosti ter življenjski slog večjo 
mobilnost mladih znotraj Slovenije ovirajo neustrezno urejanje bivanjske problematike mladih, 
neučinkovita in potrebam mladim nenaklonjena ureditev javnega prometa ter pomanjkanje 
sistemskega razvoja podpornih instrumentov za namene mobilnosti mladih, kar je še posebej 
problematično v ruralnem okolju. 
 
Pozitivni rezultati mobilnosti so pomembni tako za osebni razvoj posameznika, razvoj njegovih 
vrednot in spretnosti. Z mobilnostjo se povečuje zaposljivost mladih ter izboljšujejo njihove 
zaposlitvene možnosti. Mobilnost mladih je v času, ko je njihova brezposelnost tudi v Sloveniji 
čedalje večji problem, zelo pomembna za mlade posameznike. Ti si z mobilnostjo in 
pridobivanjem raznovrstnih učnih izkušenj (npr. izobraževalnih, delovnih) povečajo tudi 
možnosti za zaposlitev in tako vplivajo na lasten položaj na trgu dela.  
 
Občina mora v spremenjenih okoliščinah globalizirane družbe vedno več storiti, da na eni strani 
mlade zadrži v občini, hkrati pa mora v želji po razvoju gospodarstva in novih delovnih mest 
nenehno privabljati različne strokovnjake in druge izobražene posameznike. Idealna mladinska 
politika na področju mobilnosti mladih skrbi za spodbujanje vključevanja v programe mobilnosti 
(tako v formalnem kot tudi v neformalnem izobraževanju) z odpravljanjem objektivnih in 
subjektivnih ovir, spodbuja pa tudi razvoj programov mobilnosti v sami občini in skrbi za razvoj 
občine v destinacijo tako meddržavne kot tudi medobčinske mobilnosti. Nadalje se kot posebna 
mikroupravljalska naloga kaže zagotavljanje znotraj občinske mobilnosti, ki je vezana predvsem 
na javni promet in zdrav način premikanja (hoja, kolesarjenje …).  
 
Ukrep 1: Vzpostavitev infrastrukture za trajnostno mobilnost 
Mladi so v anketi nakazali, da si pri javni infrastrukturi prednostno želijo ureditev kolesarskih 
stez. Ukrep predvideva vzpostavitev infrastrukture za trajnostno mobilnost z izgradnjo 
kolesarskih poti in postajališč za kolesarje, s povezavo na omrežje kolesarkih poti izven Občine 
Cirkulane. Cilj ukrepa je zagotoviti ustrezno infrastrukturo za varno uporabo koles in za širjenje 
kolesarske kulture.  
 
Kazalnik: vzpostavljena kolesarska infrastruktura. 
 
Ukrep 2: Vzpostavitev pogojev za povečanje uporabe javnega prevoza 
Dober javni prevoz bistveno zmanjšuje socialne razlike, dviguje kvaliteto bivanja in vliva na bolj 
zdravo okolje. Mladi so v anketi predstavili, da si želijo izboljšanja javnega prevoza, predvsem v 
smislu večje pogostosti terminov voznega reda. V okviru ukrepa se predvideva 
vzpostavitev pogojev za povečanje in spodbujanje uporabe javnega prevoza na način, da bo 
privlačen in učinkovit. Predvideva se optimizacija obstoječih frekvenc voženj avtobusov s 
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spodbujanjem vzpostavitve dodatnih linij prevoza. V okviru izvedbe ukrepa se lahko ustvarijo 
možnosti za  dodatno subvencioniranje vozovnic medkrajevnega prevoza.   
 
Kazalnik: število dodatnih terminov ali linij prevoza, število subvencioniranih vozovnic. 
 

9 URESNIČEVANJE IN SPREMLJANJE IZVAJANJA STRATEGIJE 

Strategijo za mlade in mlade družine v Občini Cirkulane za obdobje 2021–2027 sprejme Občinski 
svet Občine Cirkulane, za njeno izvajanje pa je odgovorna Občina Cirkulane. Uresničevanje 
oziroma t. i. letni izvedbeni načrt strategije predstavlja proračun Občine Cirkulane za posamezno 
leto, kjer se v okviru zmožnosti tudi zagotovijo finančna sredstva za izvajanje ukrepov oziroma 
različnih aktivnosti v okviru posameznega ukrepa. 
 
Da bi bila strategija učinkovita in bi v polnosti dosegala svoje cilje, ob tem pa upoštevala lastne 
usmeritve in smernice, je treba vzpostaviti in razviti ustrezne institucionalno-sistemske 
mehanizme za njeno spremljanje in evalvacijo, ki bodo zagotavljali relevantne povratne 
informacije o njegovi uspešnosti oziroma neuspešnosti. Izvajanje ukrepov spremlja občinska 
uprava v Občini Cirkulane, poročilo o izvajanju njenih ukrepov pa bo razvidno iz letnih 
zaključnih računov občine. 
 
VIRI: 
 

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – 
ZNOrg) 

- Zakon o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10) 

- Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13) 

- Statistični urad Slovenije 

- Vir Mladina 2010. Končno poročilo o rezultatih raziskave. Dostopno prek: 
http://www.mladi-in- obcina.si/wp-
content/uploads/Knjiznica/raziskave/Mladina_2010.pdf 

- https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/stopnja_registrirane_brezposelno
sti 

- http://www.mladi-in-obcina.si/mladinska-politika/ 

- http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/MSS-129-10-PP_mladinskoorganiziranje.pdf 

- http://mss.si/wp/wp-content/uploads/2019/02/mobilnost_mladih_web.pdf 

- http://mss.si/wp/wp-content/uploads/2019/02/izobrazevanje_web.pdf 

- http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/zaposlovanje_dec_2013_web.pdf 
 
PRILOGA: 

- podrobnejša analiza ankete 
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