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1 PROGRAM MLADINSKEGA DELA IN MLADINSKE POLITIKE 
 
Program mladinskega dela in mladinske politike občine Šentjur je nastal iz potrebe, da se 
uredi in izboljša področje dela z mladimi ter zagotovi ustrezna orodja in znanja, ki mladim 
omogočajo razvoj njihovega potenciala in aktivnega udejstvovanja v domačem okolju. 

 
Program na podlagi analize stanja mladinskega dela občine Šentjur podaja programe in 
projekte, ki bodo pripomogli k razvoju mladinskega dela in mladinske politike v občini. Je 
odprt dokument, kar pomeni, da se lahko nadgrajuje in dopolnjuje z aktivnostmi in projekti, 
ki bodo težili k realizaciji ciljev zastavljenim v posameznih programih.   
 

 
1.1 Izhodišča programa mladinskega dela in mladinske politike 
 

Za pripravo programa mladinskega dela in mladinske politike občine Šentjur so bili 
upoštevani: 
- Dolgoročni razvojni program občine Šentjur (Šentjur, februar 2005), 
- Program za otroke in mladino 2006 -2016 (Ministrstvo za delo družino in socialne 

zadeve,Ljubljana 2006), 
- Strategija Urada RS za mladino na področju mladinske politike do leta 2010 (Ministrstvo 

za šolstvo in šport, Urad RS za mladino, Ljubljana, november 2005). 
 
Pri nastajanju programa mladinskega dela in mladinske politike občine Šentjur so bila 
upoštevana naslednja načela: 
- Načelo odprtosti: K sodelovanju in k pripravi programa so bili pozvani akterji na 

področju dela z mladimi, mladinska društva in društva v katera se aktivno vključujejo 
mladi.  

- Načelo sodelovanja in povezovanja: Programe in projekte programa mladinskega 
dela in mladinske politike občine Šentjur bo mogoče uresničiti le z medsebojnim 
sodelovanjem  in povezovanjem akterjev na področju dela z mladimi, ter javnega in 
zasebnega sektorja v občini.  

- Načelo participacije: Občina bo težila k vključevanju  mladih, mladinskih društev, 
javnega in zasebnega sektorja v procese sodelovanja, načrtovanja, realizacije in 
evaluacije projektov. Program se opira na lokalne resurse in potencial mladih v občini.   
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2 OCENA STANJA IN RAZVOJNE PRILOŽNOSTI MLADIH V OBČINI ŠENTJUR 
 

2.1 Ocena stanja mladinskih društev 
 
Mladinsko društvo je po definiciji Urada RS Slovenije za mladino, organizacija, ki jo vodijo 
mladi sami. Deluje po načelu mladi za mlade in pomeni, da so mladi izvajalci in uporabniki 
programa.  
 
V občini Šentjur je registriranih 6 mladinskih društev in sicer Študentski klub mladih Šentjur 
(ŠKMŠ), Klub mladih Planina (KLUMP), Mladinsko društvo Gorica pri Slivnici (MDGS), 
Mladinsko društvo Ponikva, Športno mladinsko društvo Blagovna in Društvo podeželske 
mladine Šentjur. 
 
Med aktivnejša mladinska društva spadajo Študentski klub mladih Šentjur, Klub mladih 
Planina, Društvo podeželske mladine Šentjur in Športno mladinsko društvo Blagovna.  
 
Na podlagi prejetih in izpolnjenih anket ter srečanja z nekaterimi izmed njih se lahko 
povzame naslednje: 
- Problem mentorstva - Mladi so pripravljeni in željni delovanja, vendar obstaja problem 

mentorstva, oseb, ki bi jih pri njihovih podvigih in delovanju podpirali, jim svetovali ter jih 
pozitivno in konstruktivno usmerjali pri delovanju v njihovih sredinah in pri njihovem 
življenjskem usmerjanju. Njihova neizkušenost in s tem posledično strah pred 
prevzemom odgovornosti, jih zavirajo pri aktivni participaciji in soustvarjanju prostora, v 
katerem živijo. Kaže se velika potreba po identificiranju, usposabljanju in osveščanju ljudi 
o pomenu mentorstva, mentorja kot vzornika, svetovalca in podpornika pri delovanju 
mladih.  

- Ni podmladka – generacija mladih, ki vodi društvo in izvaja aktivnosti, ne skrbi za 
vzgojo podmladka. Pojavljajo se obdobja neaktivnosti, ko se posamezniki, ki vodijo 
društvo in izvajajo večino aktivnosti, zaposlijo, ustvarijo družino oziroma jim ni več v 
interesu delovanje v društvu.    

- Motivacija članov – kot enega izmed problemov delovanja društev je bil izpostavljen 
problem motivacije članov. Aktivnosti in dogodki, ki jih organizirajo, niso obiskane kot 
pričakujejo. Pogosto se tudi zgodi, da sta le dva ali trije odgovorni za izvedbo celotnega 
dogodka ali projekta.  

- Nezadovoljstvo z obstoječimi prostori – prostori niso ustrezno urejeni ali opremljeni 
oziroma mladi za druženje in izvajanje svojih aktivnosti sploh nimajo primernih prostorov.  

- Financiranje aktivnosti – glavni vir financiranja društev, razen Študentskega kluba 
mladih Šentjur, je Občina Šentjur.  

- Organizacija enodnevnih dogodkov, ni pa aktivnega angažiranja mladih na daljših 
projektih – večina aktivnosti so mini koncerti, športna in rekreativna srečanja,… 

- Mladi iz posameznih KS se med sabo ne poznajo, slaba medsebojna informiranost in 
povezava. 

 
 

2.2 Ocena stanja mladinskega dela 
 

Mladi po krajevnih skupnostih delujejo predvsem v gasilskih, športnih in kulturnih društvih, ki 
so pomemben dejavnik motiviranja in aktivne udeležbe mladih v občini. Pomembni mesti 
zasedata tudi društvo tabornikov – »rod Divjega petelina« in Jurijevi skavti, ki v svoje vrste 
povezujeta tako otroke kot mlade.  

 
Področje dela z mladimi, delo mladinskih društev, društev in institucij, ki delajo z mladimi je v 
občini nepovezano in nekoordinirano. V večini primerov društva in institucije ne poznajo 
aktivnosti drugih in niso medsebojno informirane. Stimulativna orodja, kot so delitev sredstev 
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in razpisi, niso namensko usmerjena. Posledično primanjkuje programov, ki bi usmerjali delo 
z mladimi, jih motivirali in spodbujali, da so aktivni, hkrati pa krepili njihovo samopodobo in 
samospoštovanje.  
 
Pri svojem delu se društva soočajo z naslednjimi težavami: 
- neustrezni prostori za delovanje oziroma jih sploh nimajo ali pa jim primanjkuje opreme, 
- pomanjkanje strokovnih kadrov, 
- pomanjkanje časa in preobremenjenost, 
- težko motiviranje članov oz. mladih, da aktivno sodelujejo, 
- težko najdejo partnerje za prijavo skupnih projektov, 
- ne najdejo razpisov za sofinanciranje njihove organizacije. 
 
Glavne ovire, s katerimi se srečujejo pri izvajanju in realizaciji projektov, so: 
- pomanjkanje finančnih sredstev, 
- pomanjkanje kadrov za obvladovanje in izvajanje projektov, 
- pomanjkanje znanja in izkušenj, 
- nezainteresiranost potencialnih koristnikov projekta (včasih premajhen odziv). 

 
Najpogostejši vir financiranja projektov in delovanja društev, v katere se vključujejo otroci in 
mladina, je Občina Šentjur, katere delež sofinanciranja niha od 30% do tudi 85% sredstev. 
Ostalo prispevajo sponzorji in donatorji ter člani društev.  
 
Društva menijo, da je za vključevanje mladih v aktivnosti kraja, potrebno narediti naslednje:  

• usposobiti društva za delo z mladimi, 
• razviti mladinsko delo v občini, 
• prepoznati pomen prostovoljnega dela in mu nameniti zadovoljivo mesto v družbi, 
• informirati mlade o aktivnostih in priložnostih zanje. 

 
2.3 SWOT analiza mladinskega dela 

 
PREDNOSTI SLABOSTI 

 
• ogromno idej in mladostniške 

energije 
• možnost povezovanja mladih in 

mladinskih ter podpornih društev  
• mladinske dejavnosti prisotne že več 

let (možnost  prenosa izkušenj) 
• raznolikost društev in vsebin, ki že 

obstajajo 
 
 
 
 

 
 

 

 
• neinformiranost in neobveščenost 

mladih o dogajanjih (ni 
vzpostavljenega učinkovitega  
informacijskega sistema in ni stika med 
obstoječimi mladinskimi društvi) 

• financiranje mladinskih dejavnosti (ni 
natančnih meril in kriterijev za 
dodeljevanje sredstev) 

• pomanjkanje mentorjev, ki bi mlade 
vodili in usmerjali 

• neurejena infrastruktura za izvajanje 
mladinskih  dejavnosti 

• prodaja alkohola na mladinskih 
prireditvah in aktivnostih z namenom 
zaslužka in pridobitve sredstev 
potrebnih za izvajanje mladinskih 
aktivnosti 

• nerazviti programi in aktivnosti za 
kakovostno preživljanja prostega časa 

• pasivno preživljanje prostega časa v 
barih (pogosto prisoten spremljevalec 
– alkohol) 
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• problem naslednikov v mladinskih 

društvih 
• iste osebe delujejo v več društvih 

(izčrpanost in preobremenjenost 
posameznikov)  

• ni komunikacije in povezanosti med 
društvi 

• aktivnosti se organizirajo za mlade in 
ne skupaj z mladimi na podlagi 
njihovih idej 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 
• velik neizkoriščen potencial mladih 
• povezovanje mladih – ustvarjanje 

sinergije 
• razpoznavnost projektov v regiji / v 

državi 
• pridobivanje izkušenj in neformalnega 

izobraževanja  
• mednarodno povezovanje z mladinskimi 

društvi (medkulturni dialog, 
premagovanje konfliktov  in 
nacionalizma) 

• mladi, ki vedo, kaj si želijo in kakšen je 
njihov potencial  

 
• problem kontinuitete mladinskih aktivnosti 
• zaprtost in izoliranost skupin 
• politizacija mladinskih aktivnosti in 

izkoriščanje bonitet (npr. prefinanciranje) 
• odhajanje mladih  iz območja  
• socialna izključenost mladih 
• zasvojenosti (uživanje prepovedanih 

substanc, droge, računalnik…) 
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3 CILJI PROGRAMA MLADINSKEGA DELA IN POLITIKE 
 
Občina Šentjur želi mladim, ki so prihodnost in temelj razvoja, omogočiti, da aktivno in 
enakopravno sodelujejo pri soustvarjanju lokalnega življenja ter razvijajo svojo ustvarjalnost, 
skozi vrsto različnih aktivnosti. Program je usmerjen v razvoj preventivnih oblik dela, 
kakovostnega preživljanja prostega časa, v razvoj inovativnosti in podjetništva med mladimi, 
v spodbujanje raziskovalnih dejavnosti, prostovoljstva ter aktivne participacije mladih v 
občini.  
 
Program sledi trem glavnim ciljem: 
- vzpostavitvi podpornega okolja, ki bo omogočilo razvoj mladinskega dela in mladinske 

politike, 
- spodbuditi sodelovanje in aktivno udeležbo mladih v sferah lokalnega življenja, 
- povezati akterje na področju mladinskega dela in mladinske politike.  
 
 

3.1 Podporno okolje mladinskega dela in mladinske politike 
 
Ključni dejavniki podpornega okolja, ki omogočajo razvoj mladinskega dela in politike so: 
- jasna lokalna podporna struktura, 
- zagotovljeno organizacijsko in programsko vodenje (svetovanje in podpora pri realizaciji 

projektov ter pomoč pri prijavah projektov in aktivnosti na občinske, nacionalne in EU 
razpise), 

- financiranje, ki spodbuja ustvarjalnost in aktivno participacijo mladih, hkrati pa usmerja 
razvoj mladinskih aktivnosti in mladinske politike, 

- dostopnost informacij in informiranje mladih o priložnostih in aktivnostih zanje, 
- usposabljanje mladih za delovanje v društvih in v aktivnostih lokalnega in širšega pomena 

(mentorji in peer education oz. usposabljanje vrstnikov), 
- vzpostavljen dialog in pretok informacij med Občino in drugimi akterji na področju dela z 

mladimi,  
- urejeni prostori za izvajanje mladinskih aktivnosti. 

 
 

3.2 Participacija mladih v lokalnem okolju 
 
Vključenost mladih, ki predstavljajo razvojni potencial območja, je premajhna, zato je nujno 
poskrbeti za razvoj programov in projektov na tem področju. Dati jim je potrebno priložnost, 
da aktivno in enakopravno sodelujejo na vseh ravneh in da lahko razvijajo svojo 
ustvarjalnost skozi različne oblike aktivnosti.  
 
Mlade je potrebno animirati in omogočiti, da aktivno sodelujejo v načrtovanju aktivnosti, 
sodelujejo pri odločitvah, ki jih posredno ali neposredno zadevajo, delujejo v mladinskih in 
drugih društvih, neformalnih združenjih mladih, kjer se v sodelovanju z vrstniki družbeno 
udejstvujejo, učijo veščin vodenja, organiziranja, izražanja in podajanja stališč, hkrati pa 
vnašajo v okolje svoj pogled in svežino.  
 
Program teži h krepitvi in spodbujanju družbenega udejstvovanja mladih v smeri spodbujanja 
in podpiranja mladinskih projektov, kjer so mladi glavni akterji, kjer sprejemajo odločitve, se 
učijo komunicirati z javnostjo, dobijo vpogled v delo občine, izkušnje javnega nastopanja, 
organiziranja, vodenja, se odzivajo na aktualna dogajanja, izražajo svoja stališča ter so za 
javno dobro pripravljeni prispevati svoj talent, čas in energijo.  
 
Ker mladi ne sodelujejo v odločitvenih procesih, ki zadevajo življenje mladih ter niso aktivni 
soustvarjalci življenja v njihovih sredinah, jih je potrebno vzpodbuditi k ustvarjalnosti, k 
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podjetnemu načinu razmišljanja in prevzemanju družbene odgovornosti, da se zavedajo, da 
so del družbe in pomemben faktor pri spremembah in razvoju. Zanje je potrebno ustvariti 
pogoje za konstruktivno ustvarjalnost, razvoj lastnih potencialov, samodokazovanje in 
ustvarjanje atmosfere skupnega delovanja ter ustvarjanja zavesti, da podjeten način življenja 
omogoča nenehen osebnostni razvoj in razvoj okolja v katerem živijo.   
 
 

3.3 Kazalniki uspešnosti izvedbe programa 
 
Glavna kazalnika uspešnosti programa sta: 

 v posameznih krajevnih skupnostih delujoča mladinska skupina ali mladinsko društvo, 
ki povezuje mlade in skrbi za aktivno vključevanje mladih v lokalno okolje, 

 mreža ljudi oz. mentorjev, ki nudijo mladim, mladinskim skupinam in mladinskim 
društvom svetovanje in podporo pri načrtovanju ter izvedbi projektov in jih 
spodbujajo k sodelovanju v aktivnostih lokalnega okolja. 

 
Drugi kazalniki so: 

 vzpostavljena informacijska pisarna, 

 informacijska mreža za redno informiranje mladih, 

 prenovljen razpis »dejavnost mladih«, 

 število uporabnikov informacijske pisarne, 

 število mladih, ki se vključujejo v programe in aktivnosti, 

 število projektov predlaganih in izvedenih s strani mladih in društev, 

 število skupno izvedenih projektov mladih na nivoju občine. 
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4 PROGRAMI S PREDLAGANIMI AKTIVNOSTMI 
 

 
4.1 RAZVOJ MLADINSKEGA DELA V OBČINI ŠENTJUR 

 
4.1.1 Vzpostavitev mladinskega podpornega okolja  

 
Cilji programa: 

1. Spodbuditi izvajanje mladinskih aktivnosti in vsebin, ki so potrebne za razvoj 
mladinskega dela in mladinske politike v občini. 

2. Društvom zagotoviti informiranje, svetovanje in podporo pri prijavi na lokalne, 
nacionalne in EU razpise ter izvedbi projektov. 

3. Redno spremljanje dejavnosti mladih. 
4. Urediti financiranje mladinskih aktivnosti in aktivnosti za mlade. 

 
Predlagane aktivnosti: 

1. Zagotavljanje strokovne podpore mladinskemu delovanju in aktivnostim, ki so 
potrebne za razvoj mladinskega dela in mladinske politike (vzpostavitev in 
delovanje informacijske mreže in pisarne). 

2. Informacijska delavnica o novostih in prijavah na občinski razpis »Mladi« ter 
prednostnih vsebinah prijave na razpis. 

3. Redno informiranje, svetovanje in pomoč društvom pri prijavah na razpise in 
izvedbi projektov (»Informacijska pisarna«). 

4. Informacijska mreža, ki bo omogočila diseminacijo informacij o področju dela z 
mladimi, njihovih aktivnostih, projektih ter priložnostih zanje; redno e-poštno 
obveščanje mladih o aktualnih dogodkih in priložnostih zanje.  

5. Prenovitev razpisov za sofinanciranje opreme, redne dejavnosti mladinskih 
društev ter programov in projektov s področja dejavnosti mladih. 
 

 
4.1.2 Mladinska podporna mreža 

 
Cilj programa: 

1. Usposobiti mlade za delo v društvih in društva za kvalitetno izvajanje mladinskih 
aktivnosti.  

2. Po krajevnih skupnostih usposobiti mentorje mladinskih društev, mladih ter mladinskih 
neformalnih skupin. 

3. Povezovati mladino in društva v občini. 
 
Predlagane aktivnosti:  

1. Usposabljanja in krepitev delovanja mladinskih društev (usposabljanja na področju 
projektnega managementa, vodenja društva, timskega dela, komunikacije, reševanja 
konfliktov, poznavanja občinske in lokalne samouprave, aktivne participacije 
mladih…). 

2. »Mladinski mentorji« – identifikacija posameznikov, ki delajo z mladimi ali pa to želijo; 
njihovo usposabljanje in prenos »coachinga« v mladinsko delo. Oblikovanje 
mladinske podporne mreže in skupine mentorjev, ki bodo spremljali mlade pri 
uresničevanju njihovih idej. 

3.  »Delujmo skupaj« - Povezovanje mladih ter mladinskih društev z namenom 
oblikovanja in izvajanja skupnih projektov, ki bodo aktivirali mladostniški potencial v 
občini; mesečna srečanja.  

4. Povezovanje aktivnosti društev in institucij, ki delujejo na področju dela z otroci in 
mladimi. 
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4.2 RAZVOJ AKTIVNE PARTICIPACIJE MLADIH 

 
4.2.1 Dialog in sodelovanje mladih s predstavniki lokalnih oblasti  

 
Cilj programa: 

1. Povečati aktivno udeležbo mladih v življenju lokalne skupnosti in širše. 
2. Razvoj in krepitev dialoga med  Občino in mladimi, da se mlade spodbudi k 

političnemu odločanju in sodelovanju v postopkih odločanja. 
3. Usposabljanje mladih za delovanje v različnih aktivnostih na lokalni ravni in širše. 
4. Razvoj in krepitev mehanizmov, ki bodo mlade spodbudili k sodelovanju v 

postopkih odločanja oziroma oblikovanju mladinske politike. 
 

Predlagane aktivnosti: 
1.  »Občina se predstavi« - dan  odprtih vrat, ko lahko mladi spoznajo delovanje Občine, 

predstavitev in ogledi po oddelkih; dan medsebojnega spoznavanja; priložnost, da 
Občina, mladi in društva predstavijo svoje ideje in projekte.  

2. »Naj se sliši tvoj glas« - izobraževanje mladih politikov in urjenje političnih spretnosti; 
kaj sploh pomeni biti politik, politično udejstvovanje, kvalitete dobrega politika 
(načela, etika,….); vnašanje stališč mladih v lokalno politično diskusijo, simulacija 
oblikovanja politične stranke; simulacija otroško mladinskih volitev,… 

3. »Argumentiraj!« - usposabljanje mladih, da znajo vzpostaviti dialog, prepričljivo in 
jasno argumentirati svoje stališče, hkrati pa prisluhniti in razumeti nasprotne 
argumente. Učenje artikuliranega in jasnega nastopa ter obvladovanje strahu pred 
javnim nastopanjem. Razvijanje kritičnega mišljenja, navajanje k strpnosti in 
spoštovanju drugače mislečih. 

4. Forum, ki bo omogočal izražanje mnenj in podajanje stališč mladih o zadevah, ki se 
dotikajo delovanja Občine in življenja v občini.  
 
 

4.3 MLADINSKI CENTER - SPODBUJANJE PREVENTIVNIH OBLIK DELA Z 
MLADIMI TER PROGRAMOV ZA KAKOVOSTNO PREŽIVLJANJE 
PROSTEGA ČASA 

 
Zagotavljanje neformalne socializacije in vključevanje organizirane in 
neorganizirane mladine v preventivne, neformalno-izobraževalne, prostovoljne, kulturne, 
socializacijske, prostočasne in druge animacijske aktivnosti ter omogočanje raznovrstnih 
mladinskih iniciativ. 

 
 

4.3.1 Razvijanje socialnih spretnosti 
 

Cilj programa: 
1. Razvoj socialnih spretnosti in pozitivne samopodobe otrok ter mladih za lažje reševanje 

problemov, vključevanje v lokalno skupnost, spopadanje s stresom, doseganje 
zastavljenih ciljev in sodelovanje z vrstniki. 
 

Predlagane aktivnosti: 
1. Formiranje in potrebno usposabljanje skupine prostovoljcev za izvajanje preventivnih 

delavnic v občini in osnovnih šolah. 
2. Delavnice za razvoj socialnih veščin in pozitivne samopodobe otrok in najstnikov. 
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4.3.2  Kreativno ustvarjanje 
 
Cilji programa: 

1. Otrokom  in mladim zagotoviti dostop do pestrih in kvalitetnih oblik ustvarjanja. 
2. Spodbuditi ustvarjalnost in inovativnost mladih. 

 
Predlagane aktivnosti: 

1. Teden ustvarjanja »Bodi zraven« - sodelovanje in povezovanje mladinskih društev ter 
društev, ki delajo z otroci in mladino, da skupaj oblikujejo program in aktivnosti  
(plesne, gledališke, glasbene, likovne, fotografske delavnice,…). 

2. Spodbujanje dolgoročnih programov ustvarjanja in kvalitetnega preživljanja prostega 
časa otrok in mladine (v okviru občinskega razpisa na področju mladih). 

 
 

4.3.3 Mladinska kultura 
 
Cilji programa: 

1. Razvoj in krepitev mladinske kulture. 
2. Spodbuditi nastanek novih mladinskih kulturnih prireditev in omogočiti kulturno 

izražanje mladim. 
3. Povečati obisk mladih na kulturnih prireditvah. 

 
Predlagane aktivnosti: 

1. Mladinski abonma »Mladi za mlade« - spodbujanje nastajanja in vključevanja 
mladinskih gledaliških, glasbenih in umetniških skupin v abonma). 

2. »High society meeting« - ustvarjalno srečanje in povezovanje mladih iz različnih 
umetniških področij – kreativna produkcija mladih – gledališče, glasba, literatura, 
video,… 

3. Mladinski knjižni klub – debate mladih o literarnih delih; ena knjiga na mesec. 
 
 

4.3.4 Osveščanje mladih o nevarnostih uživanja drog in prepovedanih 
substanc 

 
Cilji programa:  

1. Informiranje mladih. 
2. Spodbuditi razvoj aktivnosti in prireditev, ki bodo spodbujale preživljanje prostega 

časa brez drog. 
 
Predlagane aktivnosti: 

1. Javni razpis »Odvisnost med mladimi « - razpis tem za raziskovalne naloge med 
 osnovnošolci, srednješolci ,…. ter zbiranje predlogov in idej mladih, kako osveščati 
vrstnike in katere aktivnosti izvajati v ta namen. 

    2.   Raziskovalni tabor »Odvisnost med mladimi«. 
    3.   »Zadeni se« - dogodek za mlade; preživljanje prostega časa brez drog. 
 
 

4.3.5  Šport 
 
Cilji program: 

1. Spodbuditi razvoj rekreacijskega športa za otroke in mladino. 
2. Razvoj rekreativnih prireditev za mladino. 
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Predlagane aktivnosti: 
1. Preživljanje v naravi (tabori). 
2. Razvoj nordijske hoje. 
3. Pohodi mladih po občini. 
4. Turnirji v različnih športnih zvrsteh. 

 
 

4.3.6 Multimedijska ustvarjalnost mladih  
 

Cilj programa: 
1. Zagotoviti prostorske in tehnične pogoje za multimedijsko ustvarjanje. 
2. Spodbuditi multimedijsko ustvarjanje mladih. 
3. Razviti multimedijske mladinske produkte. 

 
Predlagane aktivnosti: 

2. Zagotavljanje ustrezne multimedijske opreme izvajalcem multimedijskih dejavnosti v 
občini (v prostorih športnega parka Šentjur je Občina Študentskemu klubu mladih 
Šentjur  že sofinancirala nakup multimedijske opreme za ureditev multimedijske sobe, 
ki je na voljo mladim uporabnikom v občini). 

3. Spodbujanje multimedijskih aktivnosti – organizacija in izvedba multimedijskih 
delavnic. 

4. Uporaba multimedijskih izdelkov mladih na lokalnih oz. občinskih prireditvah (glasba, 
filmčki, ….)- promocija »lokalnih umetnikov«. 

 
 

4.3.7 Mladinska iniciativa in pobude mladih 
 
Cilj programa: 

1. Omogočiti prevzemanje aktivne vloge mladih v družbi. 
2. Povečati samoiniciativno udejstvovanje mladih v življenju krajevnih skupnosti oz. 

občine. 
3. Omogočiti različne oblike učenja, kako aktivno sodelovati v družbi. 

Predlagane aktivnosti: 
1. Projekti odgovornosti mladih o družbenih vprašanjih, integraciji mladih v družbene 

procese. 
2. Projekti, ki jih predlagajo in izvajajo mladi sami, s tem pa krepijo svoje sposobnosti, 

pridobivajo izkušnje, prispevajo k razvoju skupnosti in povečujejo svojo zaposljivost.  
 
 

4.4 RAZVOJ PROSTOVOLJSTVA V OBČINI ŠENTJUR 
 

4.4.1 Oblikovanje socialne mreže  
 
Cilji programa: 

1. Vzpostaviti podporni sistem za razvoj prostovoljstva v občini. 
 
Predlagane aktivnosti: 

1. Identificirati institucije in zavode, ki pri svojem delu potrebujejo prostovoljce oziroma 
delajo s prostovoljci. 

2. Vzpostaviti informacijski sistem posredovanja potreb po prostovoljcih  in obveščanja 
mladih o možnostih prostovoljnega dela v občini in širše. 

3. Usposobiti organizacije za delo s prostovoljci. 
4. Usposobiti oz. pripraviti mlade za prostovoljno delo. 
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4.4.2 Uveljavljanje in promocija prostovoljstva 
 
Cilji programa: 

1. Razvoj mladinskih delovnih taborov in projektov. 
2. Spodbuditi mlade za vključevanje v prostovoljno delo v občini. 

 
Predlagane aktivnosti: 

1. Prostovoljec/prostovoljka občine Šentjur. 
2. Mladinski delovni tabor »Pljuni v roke«. 
3. Tutorstvo – pomoč vrstnikom na različnih področjih. 

 
 

4.5 RAZVOJ INOVATIVNOSTI IN PODJETNIŠTVA MED MLADIMI 
 

4.5.1 Mladinski podjetniški inkubator 
 
Cilji programa: 

1. Razviti mladinsko podjetniško kulturo. 
2. Ustvariti podporno okolje mladim pri razvoju njihovih podjetniških in podjetnih idej. 
3. Usmeriti mlade v podjetništvo in povečati njihovo samozaposlovanje. 
4. Vzpostaviti skupino mentorjev mladim podjetnikom. 

 
Predlagane aktivnosti: 

1.  »Od ideje do njene uresničitve« - delavnice regeneriranja in razvijanja otroško/ 
mladinskih podjetniških idej. 

2. Razpis »Inovativen in podjeten« - sofinanciranje uresničitve idej mladih podjetnežev. 
3. Festival »UM ali Inovativen in podjeten« - predstavitev najizvirnejših podjetniških idej 

in projektov mladih. 
4. »Klub talentov in darovanega časa« - mentorji, ki podpirajo mlade pri realizaciji 

njihovih idej. 
5. Program usposabljanja za mlade, ki se želijo samozaposliti. 
6. Razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje samozaposlovanja med mladimi. 

 
 

4.5.2 Povezovanje mladih z gospodarstvom v občini 
 
Cilji programa: 

1. Seznaniti podjetja s potencialnimi kadri v občini. 
2. Razviti aktivno štipendijsko politiko. 
3. Zmanjšati odhajanje mladih strokovnih kadrov. 
4. Usmerjanje mladih v deficitarne poklice.  

 
Predlagane aktivnosti: 

1. Povezovanje šol z gospodarstvom in usmerjanje mladih v deficitarne poklice. 
2. Razvijanje štipendijske politike in zagotavljanje spodbud. 
3. Zaposlitveni sejem, ki bo omogočil srečanje ponudbe in povpraševanja oz. srečanje 

mladih iskalcev zaposlitve z delodajalci,… 
 

 
4.5.3 Mladinske podjetniške ideje v turizmu 

 
Cilji programa:  

1. Aktivno sodelovanje mladih pri oblikovanju lokalnih turističnih produktov in storitev. 
2. Razvoj mladinske turistične ponudbe.  



Progam mladinskega dela Občine Šentjur 2008-2013 z akcijskim načrtom 2008-2010 
 

 

                                                                         Junij 2008                               Stran 15 

 
Predlagane aktivnosti: 

1. Poletni tabor MAT – mladi za turizem (oblikovanje turističnih programov s pomočjo 
mladih in njihova promocija). 

2. Izvedba mladinskega natečaja »Naj spominek«. 
 
 

4.6 RAZVOJ RAZISKOVALNIH DEJAVNOSTI MLADIH 
 

4.6.1 Spodbujanje raziskovalnih dejavnosti mladih v občini  
 
Cilji programa: 

1. Spodbuditi inovativnost in ustvarjalnost mladih. 
2. Spodbuditi mlade k raziskovalnemu delu in pisanju raziskovalnih nalog. 
3. Motivirati mlade, da razmišljajo o svojem kraju. 
4. Seznanjanje mladih z raziskovalno-znanstvenim delom. 

 
Predlagane aktivnosti: 

1. Mladi za razvoj Šentjurja. 
2. Raziskovalni tabor (razvijanje metod raziskovalnega dela z mladimi). 

 
 

4.7 MEDNARODNO SODELOVANJE MLADIH 
 

4.7.1 Spodbujanje mednarodnega sodelovanja mladih 
 
Cilj programa: 

1. Zagotoviti možnosti za razvoj mednarodnega sodelovanja mladih. 
2. Spodbuditi mladinsko sodelovanje prijateljskih mest. 
3. Spodbuditi razvoj mobilnosti mladih. 

 
Predlagane aktivnosti: 

3. Povezati mlade oz. mladinska društva z mladimi v Neu Anspachu in Saint Florent sur 
Cher, prijateljskimi mesti in v postavki mladi omogočiti sofinanciranje mladinskih 
projektov s prijateljskimi mesti. 

4. V postavki »Mladi« omogočiti sofinanciranje gostovanja mladih v tujini (tekmovanja, 
kulturna srečanja, študijske obiske,…). 

5. Zagotoviti sofinanciranje mednarodnih mladinskih projektov prijavljenih v program 
»Mladi v akciji«. 
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5 AKCIJSKI NAČRT MLADINSKEGA DELA 2008-2010 
 
 

5.1 RAZVOJ MLADINSKEGA DELA V OBČINI ŠENTJUR 
 

5.1.1 Vzpostavitev mladinskega podpornega okolja  
 

Cilji programa 

 spodbuditi izvajanje mladinskih aktivnosti in vsebin, ki so potrebne za razvoj 
mladinskega dela in mladinske politike v občini 

 društvom zagotoviti informiranje, svetovanje in podporo pri prijavi na lokalne, 
nacionalne in EU razpise ter izvedbi projektov 

 redno spremljanje dejavnosti mladih 
 urediti financiranje mladinskih aktivnosti in aktivnosti za mlade 

Predlagane 
aktivnosti Opis Časovni 

okvir Nosilci 

Zagotovitev 
strokovne 
podpore 
mladinskemu 
delovanju v 
Občini Šentjur 

Nudenje kontinuirane in celovite strokovne 
pomoči pri izvajanju mladinskih aktivnosti in 
vsebin, ki so potrebne za razvoj mladinskega 
dela in mladinske politike (vzpostavitev in 
delovanje informacijske pisarne in mreže). 

2008/10 RA Kozjansko 

»Informacijska 
mreža« 

Informacijska mreža, ki bo omogočila 
diseminacijo informacij o področju dela z mladimi, 
njihovih aktivnostih, projektih ter priložnostih 
zanje; redno e-poštno obveščanje mladih o 
aktualnih dogodkih in priložnostih zanje. 

2008/10 

RA Kozjansko v 
sodelovanju z 
lokalnimi društvi, 
občino,… 

Informacijske 
delavnice  

Informacijske delavnice o novostih in prijavah na 
občinski razpis »Mladi« ter prednostnih vsebinah 
prijave na razpis. 

2008/10 RA Kozjansko 

 
»Informacijska 
pisarna« 

 

Redno informiranje, svetovanje in pomoč 
društvom ter mladim pri prijavah na razpise in 
izvedbi projektov. 

2008/10 RA Kozjansko 

Prenovitev 
razpisa 
»dejavnost 
mladih«  

 

Prenovitev razpisa za sofinanciranje opreme, 
redne dejavnosti mladinskih društev ter 
programov in projektov s področja dejavnosti 
mladih, ki bodo spodbujali izvajanje mladinskih 
aktivnosti in aktivnosti za mlade, ki so pomembne 
za razvoj mladinskega dela v občini Šentjur.  

2008 

RA Kozjansko v 
sodelovanju z 
Občino, 
predstavniki mladih 
in mladinskimi 
društvi. 

 
 

5.1.2 Mladinska podporna mreža 
 

Cilji programa 

 usposobiti mlade za delo v društvih in društva za kvalitetno izvajanje 
mladinskih aktivnosti  

 po krajevnih skupnostih usposobiti mentorje mladinskih društev, mladih ter 
mladinskih neformalnih skupin 

 povezovati mladino in društva v občini 
Predlagane 
aktivnosti Opis Časovni 

okvir Nosilci 

Usposabljanja 
in krepitev 
mladinskih 
aktivnosti 

Usposabljanja in krepitev mladinskih aktivnosti, 
mladinskih društev in društev v katerih so aktivni 
mladi (usposabljanja na področju projektnega 
managementa, vodenja društev, timskega dela, 
komunikacije, reševanja konfliktov, poznavanja 
občinske in lokalne samouprave, aktivne 
participacije mladih…). 

2008/10 RA Kozjansko 

»Mladinski 
mentorji« 

Identifikacija posameznikov, ki delajo z mladimi 
ali pa to želijo; njihovo usposabljanje in prenos 
»coachinga« v mladinsko delo. Oblikovanje 
mladinske podporne mreže in skupine mentorjev, 

2008/9 RA Kozjansko 



Progam mladinskega dela Občine Šentjur 2008-2013 z akcijskim načrtom 2008-2010 
 

 

                                                                         Junij 2008                               Stran 17 

ki bodo spremljali mlade pri uresničevanju 
njihovih idej. 

 »Delujmo 
skupaj« 

 

Povezovanje mladih ter mladinskih društev z 
namenom oblikovanja in izvajanja skupnih 
projektov, ki bodo aktivirali mladostniški potencial 
v občini; mesečna srečanja.  

2008/10 
RA Kozjansko v 
sodelovanju z 
lokalnimi društvi 

Povezovanje 
in 
sodelovanje 

Povezovanje aktivnosti društev in institucij, ki 
delujejo na področju dela z otroci in mladimi. 
 

2008/10 

RA Kozjansko v 
sodelovanju z 
lokalni društvi in 
inštitucijami 

 
 

5.2 RAZVOJ AKTIVNE PARTICIPACIJE MLADIH 
 

5.2.1 Dialog in sodelovanje mladih s predstavniki lokalnih oblasti  
 

Cilji programa 

 povečati aktivno udeležbo mladih v življenju lokalne skupnosti in širše 
 razvoj in krepitev dialoga med  Občino in mladimi, da se mlade spodbudi k 

političnemu odločanju in sodelovanju v postopkih odločanja 
 usposabljanje mladih za delovanje v različnih aktivnostih na lokalni ravni in 

širše 
 razvoj in krepitev mehanizmov, ki bodo mlade spodbudili k sodelovanju v 

postopkih odločanja oziroma oblikovanju mladinske politike 
Predlagane 
aktivnosti Opis Časovni 

okvir Nosilci 

Dan odprtih 
vrat 

»Občina se predstavi« - dan  odprtih vrat, ko 
lahko mladi spoznajo delovanje Občine; 
predstavitev in ogledi po oddelkih; dan 
medsebojnega spoznavanja; priložnost Občine, 
mladih in društev, da predstavijo svoje ideje in 
projekte. 

2009 Občina, RA 
Kozjansko, društva 

»Naj se sliši 
tvoj glas« 

Izobraževanje mladih politikov in urjenje političnih 
spretnosti; kaj sploh pomeni biti politik, politično 
udejstvovanje, kvalitete dobrega politika (načela, 
etika…); vnašanje stališč mladih v lokalno 
politično diskusijo, simulacija oblikovanja stranke; 
simulacija otroško mladinskih volitev,…). 

2009/10 
RA Kozjansko, 
KS,Občina, šole, 
društva 

»Argumentiraj! 

Usposabljanje mladih, da znajo vzpostaviti 
dialog, prepričljivo in jasno argumentirati svoje 
stališče, hkrati pa prisluhniti in razumeti 
nasprotne argumente. Učenje artikuliranega in 
jasnega nastopa ter obvladovanje strahu pred 
javnim nastopanjem. Razvijanje kritičnega 
mišljenja, navajanje k strpnosti in spoštovanju 
drugače mislečih. 

2008/9 
RA Kozjansko, 
KS,Občina, šole, 
društva 

Forum 
Podajanje mnenj in stališč mladih o zadevah, ki 
se dotikajo delovanja Občine in življenja v občini 
preko spletnega foruma. 

2009/10 RA Kozjansko, 
mladinska društva 

 
 

5.3 MLADINSKI CENTER (SPODBUJANJE PREVENTIVNIH OBLIK DELA Z 
MLADIMI TER PROGRAMOV ZA KAKOVOSTNO PREŽIVLJANJE 
PROSTEGA ČASA) 

 
Zagotavljanje neformalne socializacije in vključevanje organizirane in neorganizirane mladine 
v preventivne, neformalno-izobraževalne, prostovoljne, kulturne, socializacijske, prostočasne 
in druge animacijske aktivnosti ter omogočanje raznovrstnih mladinskih iniciativ. 
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5.3.1 Razvijanje socialnih spretnosti 
 

Cilji programa 
 Razvoj socialne spretnosti in pozitivne samopodobe otrok ter mladih za lažje 

reševanje problemov, vključevanje v lokalno skupnost, spopadanje s stresom, 
doseganje zastavljenih ciljev in sodelovanje z vrstniki.  

Predlagane 
aktivnosti Opis Časovni 

okvir Nosilci 

Usposabljanje 
prostovoljcev 

Formiranje in usposabljanje prostovoljcev za 
izvajanje preventivnih delavnic  2009/10 

RA Kozjansko, 
mladinska in druga 
društva ter lokalne 
institucije 

Delavnice 
Delavnice za razvoj socialnih veščin in pozitivne 
samopodobe otrok in najstnikov 
 

2009/10 Društva in lokalne 
institucije 

 
 
5.3.2 Kreativno ustvarjanje  

 

Cilji programa  otrokom  in mladim zagotoviti dostop do pestrih in kvalitetnih oblik ustvarjanja 
 spodbuditi ustvarjalnost in inovativnost mladih 

Predlagane 
aktivnosti Opis Časovni 

okvir Nosilci 

»Bodi zraven« 

Teden ustvarjanja »Bodi zraven« - sodelovanje 
in povezovanje mladinskih društev in ter društev, 
ki delajo z otroci in mladino in skupaj oblikujejo 
program in aktivnosti – plesne, gledališke, 
glasbene, likovne, fotografske delavnice,… 

2009/10 
Mladinska in druga 
društva ter lokalne 
institucije 

Spodbujanje 
dolgoročnih 
programov 
ustvarjanja 

Spodbujanje dolgoročnih programov ustvarjanja 
in kvalitetnega preživljanja prostega časa otrok 
in mladine (skozi občinski razpis na področju 
mladih). 
 

2008/10 

Občina, RA 
Kozjansko,mladinska 
in druga društva ter 
lokalne institucije 

 
 

5.3.3       Mladinska kultura 
 

Cilji programa 
 razvoj in krepitev mladinske kulture 
 spodbuditi nastanek novih mladinskih kulturnih prireditev in omogočiti kulturno 

izražanje mladim 
 povečati obisk mladih na kulturnih prireditvah 

Predlagane 
aktivnosti Opis Časovni 

okvir Nosilci 

Mladinski 
abonma 

Mladinski abonma »Mladi za mlade« 
(spodbujanje nastajanja in vključevanja 
mladinskih gledaliških, glasbenih in umetniških 
skupin v abonma). 

2009/10 
Mladinska, kulturna 
in druga društva, 
JSKD 

»High society 
meeting« 

»High society meeting« - ustvarjalno srečanje in 
povezovanje mladih iz različnih umetniških 
področij – kreativna produkcija mladih – 
gledališče, glasba, literatura, video,… 

2009/10 
Mladinska, kulturna 
in druga društva, 
JSKD 

Knjižni klub 
Mladinski knjižni klub – debate mladih o literarnih 
delih; ena knjiga na mesec. 
 

2009/10 
Mladinska, kulturna 
in druga društva, 
JSKD 
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5.3.4 Osveščanje mladih o nevarnostih uživanja drog in prepovedanih 
substanc 

 

Cilji programa 
 informiranje mladih 
 spodbuditi razvoj aktivnosti in prireditev, ki bodo spodbujale preživljanje 

prostega časa brez drog  
Predlagane 
aktivnosti Opis Časovni 

okvir Nosilci 

Javni razpis 
»Odvisnost 
med mladimi« 

Javni razpis »Odvisnost med mladimi « - razpis 
tem za raziskovalne naloge med osnovnošolci, 
srednješolci ,…. ter zbiranje predlogov in idej 
mladih, kako osveščati vrstnike in katere 
aktivnosti oz. projekte izvajati v ta namen. 

2009/10 RA Kozjansko, 
Občina 

Raziskovalni 
tabor 

Raziskovalni tabor »Odvisnost med mladimi« . 
 2009/10 

RA Kozjansko, šole, 
mladinska in druga 
društva 

»Zadeni se« 
»Zadeni se« - dogodek za mlade; preživljanje 
prostega časa brez drog. 

 
2009/10 

Mladinska in druga 
društva ter lokalne 
institucije 

 
 

5.3.5 Šport 
 
Cilji programa  spodbuditi razvoj rekreacijskega športa za otroke in mladino 

 razvoj rekreativnih prireditev za mladino 
Predlagane 
aktivnosti Opis Časovni 

okvir Nosilci 

Turnirji Turnirji v različnih športnih zvrsteh. 
 2008/10 Športna, mladinska 

in druga društva  

Pohodi Pohodi mladih po občini. 
 2008/10 Športna, mladinska 

in druga društva 
Nordijska 
hoja 

Razvoj nordijske hoje. 
 2009/10 Športna društva 

Preživljanje v 
naravi  

Preživljanje v naravi (tabori). 
 
 

2008/10 Taborniki, skavti in 
druga društva 

 
 

5.3.6 Multimedijska ustvarjalnost mladih 
 

Cilji programa 
 zagotoviti prostorske in tehnične pogoje  
 spodbuditi multimedijsko ustvarjanje mladih 
 multimedijski mladinski produkti 

Predlagane 
aktivnosti Opis Časovni 

okvir Nosilci 

Multimedijska 
oprema 

Zagotavljanje ustrezne multimedijske opreme 
izvajalcem multimedijskih dejavnosti v občini. 
V prostorih športnega parka Šentjur je Občina 
Študentskemu klubu mladih Šentjur  že 
sofinancirala nakup multimedijske opreme za 
ureditev multimedijske sobe, ki je na voljo mladim 
uporabnikom v občini. 

2008/10 

 
 
Občina, ŠKMŠ, 
društva 

Multimedijske 
delavnice in 
ustvarjanje  
mladih 

Organizacija in izvedba multimedijskih delavnic. 
Uporaba multimedijskih izdelkov mladih na 
lokalnih oz. občinskih prireditvah (glasba, 
filmčki….) - promocija »lokalnih umetnikov«. 

2009/10 
Društva, mladi, 
Občina 
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5.3.7 Mladinska iniciativa in pobude mladih 
 

Cilji programa 
 omogočiti prevzemanje aktivne vloge mladih v družbi  
 povečati udejstvovanje mladih v življenju krajevnih skupnosti oz. občine 
 omogočiti različne oblike učenja, kako aktivno sodelovati v družbi 

Predlagane 
aktivnosti Opis Časovni 

okvir Nosilci 

Mladinske 
pobude 

Projekti, ki jih predlagajo in izvajajo mladi sami, s 
tem pa krepijo svoje sposobnosti, pridobivajo 
izkušnje, prispevajo k razvoju skupnosti in 
povečujejo svojo zaposljivost (projekti 
odgovornosti mladih o družbenih vprašanjih, 
integraciji mladih v družbene procese,…). 

2009/10 

 
 mladi,mladinske 
skupine, društva  
 

 
 

5.4 RAZVOJ PROSTOVOLJSTVA V OBČINI ŠENTJUR 
 

5.4.1 Oblikovanje socialne mreže  
 

Cilji programa  vzpostaviti podporni sistem za razvoj prostovoljstva v občini 
 

Predlagane 
aktivnosti Opis Časovni 

okvir Nosilci 

Identifikacija 
Identificirati institucije in zavode, ki pri 
svojem delu potrebujejo prostovoljce 
oziroma delajo s prostovoljci. 

 

2008 

RA Kozjansko v 
sodelovanju z 
lokalnimi oz. 
območnimi 
inštitucijami ter 
društvi 

Vzpostavitev 
informacijskega 
sistema 

Vzpostaviti informacijski sistem 
posredovanja potreb po prostovoljcih  in 
obveščanja mladih o možnostih 
prostovoljnega dela v občini in širše. 

 

2009 

RA Kozjansko v 
sodelovanju z 
lokalnimi oz. 
območnimi 
inštitucijami ter 
društvi 

Usposabljanje 
organizacij 

Usposobiti organizacije za delo s 
prostovoljci. 
 

2009/10 

RA Kozjansko, 
lokalne oz. 
območne inštitucije, 
društvi 

Usposabljanje 
mladih 

Usposobiti oz. pripraviti mlade za 
prostovoljno delo. 

 
2009/10 

RA Kozjansko, 
lokalne oz. 
območne inštitucije, 
društvi 

 
 

5.4.2 Uveljavljanje in promocija prostovoljstva 
 

Cilji programa  razvoj mladinskih delovnih taborov in projektov 
 spodbuditi mlade za vključevanje v prostovoljno delo v občini 

Predlagane 
aktivnosti Opis Časovni 

okvir Nosilci 

Prireditev Prostovoljec/prostovoljka občine Šentjur. 
 2008/10 Mladinska in druga 

društva 
Mladinski 
delovni tabor 

Mladinski delovni tabor »Pljuni v roke«. 
 2009/10 Mladinska in druga 

društva 
Tutorstvo Razvoj pomoči vrstnikom na različnih področjih. 2009/10 Zavodi, društva 
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5.5 RAZVOJ INOVATIVNOSTI IN PODJETNIŠTVA MED MLADIMI 
 

5.5.1 Mladinski podjetniški inkubator 
 

Cilji programa 

 razviti mladinsko podjetniško kulturo 
 ustvariti podporno okolje mladim pri razvoju njihovih podjetniških in 

podjetnih idej  
 usmeriti mlade v podjetništvo in povečati njihovo samozaposlovanje  
 vzpostaviti skupino mentorjev mladim podjetnikom  

Predlagane 
aktivnosti Opis Časovni 

okvir Nosilci 

Delavnice 
razvijanja 
podjetniških idej 

»Od ideje do njene uresničitve« - delavnice 
regeneriranja in razvijanja otroško/ 
mladinskih podjetniških idej. 
 

2008/10 
RA Kozjansko, 
šole, mladinska in 
druga društva 

Razpis »Inovativen 
in podjeten« 

Razpis »Inovativen in podjeten« - 
sofinanciranje uresničitve idej mladih 
podjetnežev. 
 

2009/10 RA Kozjansko in 
Občina 

Festival »UM« 
Festival »UM« - predstavitev najizvirnejših 
podjetniških idej in projektov mladih. 

 
2009/10 

RA Kozjansko, 
šole, mladinska in 
druga društva 

Klub talentov in 
darovanega časa 

»Klub talentov in darovanega časa« -
mentorji, ki podpirajo mlade pri realizaciji 
njihovih idej. 
 

2009/10 

RA Kozjansko, 
podjetja, šole, 
mladinska in druga 
društva, podjetja 

Usposabljanja za 
samozaposlitev 

Program usposabljanj za mlade, ki se želijo 
samozaposliti. 2009/10 RA Kozjansko 

Razpis 
»Pospeševanje 
samozaposlovanja« 

Razpis za dodelitev sredstev za 
pospeševanje samozaposlovanja med 
mladimi. 

2009/10 Občina in RA 
kozjansko 

 
 

5.5.2 Povezovanje mladih z gospodarstvom v občini 
 

Cilji programa 

 seznaniti podjetja s potencialnimi kadri v občini 
 razviti aktivno štipendijsko politiko 
 zmanjšati odhajanja mladih strokovnih kadrov 
 usmerjanje mladih v deficitarne poklice  

 
Predlagane 
aktivnosti Opis Časovni 

okvir Nosilci 

Usmerjanje v 
deficitarne 
poklice 

Povezovanje šol z gospodarstvom in usmerjanje 
mladih v deficitarne poklice. 
 

2009/10 RA Kozjansko, šole, 
podjetja 

Štipendijska 
politika 

Razvijanje štipendijske politike in zagotavljanje 
spodbud. 
 

2008/10 Občina in RA 
Kozjansko 

Zaposlitveni 
sejem 

Predstavitev delovnih mest na območju in potreb 
po novih kadrih. Mladim iskalcem zaposlitve 
omogočiti osnovne podatke o podjetjih ter 
njihovih zaposlitvenih potrebah ter navezati stik s 
podjetjem. Mladim, ki končujejo šolanje, 
omogočiti prve stike z bodočimi delodajalci, 
njihovimi potrebami in pogoji delovnih mest. 

2009/10 

RA Kozjansko, javni 
zavodi  in društva v 
sodelovanju s 
podjetji. 
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5.5.3 Mladinske podjetniške ideje v turizmu 
 

Cilji programa 
 aktivno sodelovanje mladih pri oblikovanju lokalnih turističnih produktov in 

storitev 
 razvoj mladinske turistične ponudbe  

Predlagane 
aktivnosti Opis Časovni 

okvir Nosilci 

Poletni tabori 
Poletni tabor MAT – mladi za turizem (oblikovanje 
turističnih programov s pomočjo mladih in njihova 
promocija). 
 

2009/10 
RA Kozjansko, TIC, 
Občina, šole, 
turistični krožki 

»Naj 
spominek« 

Izvedba mladinskega natečaja »Naj spominek«. 
 2009/10 Občina in RA 

Kozjansko 
 
 

5.6 RAZVOJ RAZISKOVALNIH DEJAVNOSTI MLADIH 
 

5.6.1 Spodbujanje raziskovalnih dejavnosti mladih v občini  
 

Cilji programa 
 spodbuditi inovativnost in ustvarjalnost mladih 
 spodbuditi mlade k raziskovalnemu delu in pisanju raziskovalnih nalog 
 motivirati mlade, da razmišljajo o svojem kraju 
 seznanjanje mladih z raziskovalno-znanstvenim delom. 

Predlagane 
aktivnosti Opis Časovni 

okvir Nosilci 

Razpis Mladi za razvoj Šentjurja. 
 2008/10 

RA Kozjansko, 
Občina Šentjur, 
ŠKMŠ 

Raziskovalni 
tabor 

Raziskovalni tabor (razvijanje metod 
raziskovalnega dela z mladimi). 
 

2009/10 RA Kozjansko, šole, 
društva, 

 
 

5.7 MEDNARODNO SODELOVANJE MLADIH 
 

5.7.1 Spodbujanje mednarodnega sodelovanja mladih 
 

Cilji programa 
 zagotoviti možnosti za razvoj mednarodnega sodelovanja mladih 
 spodbuditi mladinsko sodelovanje prijateljskih mest  
 spodbuditi razvoj mobilnosti mladih 

 
Predlagane 
aktivnosti Opis Časovni 

okvir Nosilci 

Sodelovanje s 
pobratenimi 
mesti 

Povezati mlade oz. mladinska društva z mladimi v Neu 
Anspachu in Saint Florent sur Cher, prijateljskimi mesti in v 
postavki mladi omogočiti sofinanciranje mladinskih 
projektov s prijateljskimi mesti. 
 

2009/10 

Občina, 
RA 
Kozjansko, 
društva 

Sofinanciranje 
gostovanja v 
tujini 

V postavki »Mladi« omogočiti sofinanciranje gostovanje 
mladih v tujini (tekmovanja, kulturna srečanja, študijske 
obiske,…). 
 

2009/10 
Občina, 
društva, 
mladi 

Sofinanciranje 
»Mladi v 
akciji« 

Zagotoviti sofinanciranje mednarodnih mladinskih projektov 
prijavljenih v program »Mladi v akciji«. 2009/10 Občina 

 
 
 




