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1. ZAKAJ STRATEGIJA?

Mladinski svet Občine Rogaška Slatina si je v letu 2022 zadal cilj
– obuditev mladinske dejavnosti, mladinske kulture in družbene
participacije mladih v Rogaški Slatini. MSORS je v sodelovanju z
Občino Rogaška Slatina pripravil Strategijo za mlade v Rogaški
Slatini 2022−2027. Namen strategije je sistematsko določiti
načrt za razvoj mladinske dejavnosti in nasloviti potrebe mladih.
Mladim je potrebno nuditi možnosti, prostor in podporo, da
aktivno sooblikujejo lokalno okolje. S strategijo želimo izboljšati
kakovost življenja in sprejeti ukrepe, ki bodo izpolnjevali cilje
načrtnega urejanja področja mladine.
Mladinski svet Občine Rogaška Slatina je kot krovna
organizacija mladinskih društev v preteklih letih vzpostavljal
pogoje za mlade. Z raznolikimi aktivnostmi in upoštevanjem
želja, potreb mladih na področjih, ki so pomemba za njihov
razvoj: izobraževanje, zaposlovanje, šport, kultura,
prostovoljstvo, informiranje, organiziranje, mobilnost,
stanovanjska politika, mladinska politika, mladinski turizem,
zdravje in prosti čas. Delovanje mladinskih organizacij je
potrebno okrepiti.
Eden izmed prvih korakov priprave strategije je bil obsežen
anketni vprašalnik namenjen mladim od 15 - 30 let v občini
Rogaška Slatina. Vprašanja so se navezovala na obstoječe stanje
za mlade, delovanje mladinskih organizacij in občine, ter
predlogov o potrebah mladih in ukrepih, ki jih je potrebno
sprejeti. 
Rezultati ankete so služili kot osnova za oblikovanje ciljev in
ukrepov Strategije za mlade v Občini Rogaška Slatina 2022 -
2027. Poleg ankete smo mnenja in predloge mladih zbirali
predvsem “na terenu”, na dogodkih, ki smo jih organizirali, na
sestankih mladinskih društev in na sejah mladinskega sveta.
Organizirali smo dve javni tribuni na temo participacije mladih
in strategije za mlade. V pomoč so bili tudi podatki, ki smo jih
pridobili na občini, predvsem glede obstoječih ukrepov za
mlade, ter mnenja zaposlenih v javnih zavodih. 
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2. ZAKONODAJA IN OPREDELITEV POJMOV
MLADINSKEGA SEKTORJA

Področje mladine opredeljujejo spodaj navedeni temeljni pojmi, ki so oblikovani na podlagi Zakona o
javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS).
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Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) opredeljuje mladinski sektor in
določa javni interes v mladinskem sektorju ter način uresničevanja javnega interesa v
mladinskem sektorju in način zagotavljanja finančne podpore mladinskemu delu oziroma
programom in projektom za mladino, ki so v javnem interesu. Izvajanje tega zakona temelji
na načelih demokratičnosti, pluralnosti, integralnosti, medgeneracijske solidarnosti,
enakopravnosti, nediskriminacije in pravičnosti, večkulturnosti, medkulturnega dialoga,
prostovoljstva, spodbujanja zdravega življenjskega sloga, spoštovanja življenja in okolja ter
sodelovanja nevladnih organizacij pri upravljanju z javnimi zadevami. 

2 . 1 .  Z A K O N  O  J A V N E M  I N T E R E S U  V  M L A D I N S K E M  S E K T O R J U01
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Temeljni cilj Nacionalnega programa za mladino je zagotoviti bolj pregleden in med
posameznimi resorji usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi. Hkrati pa
dati Uradu RS za mladino tudi vzvod, da lahko učinke posameznih sektorskih politik tudi
spremlja in meri. Posledično bo omogočeno lažje in na vladni ravni enotno odzivanje na
probleme. Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 je sprejeta za obdobje
devetih let, spremljajo pa jo t. i. izvedbeni načrti (sprejme jih Vlada RS), ki splošne cilje in
usmeritve te resolucije po področjih zasledujejo s specifičnimi ukrepi. Ključni elementi
resolucije so sprejeti splošni cilji po posameznih področjih. Za vsak cilj je določeno merilo
uspešnosti in pričakovani razvojni učinek, ki naj bi ga doseganje cilja imelo. Cilj se dosega z
aktivnostmi/ukrepi znotraj prioritetnih podpodročij, katerih učinkovitost in uspešnost se
meri s kazalci, oblikovanimi za vsako prioritetno podpodročje posebej.

2 . 2 .  R E S O L U C I J A  O  N A C I O N A L N E M  P R O G R A M U  Z A  M L A D I N O

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO93
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»Mladi« so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15 do dopolnjenih 29
let, ki živijo, delajo ali se izobražujejo v občini.

 »Mladinski sektor« so področja, na katerih v občini poteka proces oblikovanja in
uresničevanja mladinskih politik in mladinskega dela, in sicer: • avtonomija mladih, •
neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, • dostop mladih do trga
delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, •
prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, • mobilnost mladih in
mednarodno povezovanje, • zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti
mladih, • dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti
mladih in • sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

 »Mladinsko delo« je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v
okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v
družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik
mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne,
kulturne, nazorske ali politične usmeritve. »Lokalna mladinska politika« je usklajen nabor
ukrepov različnih sektorskih lokalnih javnih politik z namenom spodbujanja in lajšanja
integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti in ustreznih
podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja mladinskih organizacij, ki
poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki
mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijami.

»Organizacija v mladinskem sektorju« je subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju na
območju občine, je organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali
mladinski svet in ima sedež v občini.

»Mladinska organizacija« v občini je avtonomno, demokratično, prostovoljno in samostojno
združenje otrok in/ali mladih, ki ima najmanj 90 % članstva v starosti do 29 let in najmanj 70
12 % članov vodstva v starosti od 15 do 29 let, ima sedež v občini in s svojim delovanjem na
območju občine omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in
izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno,
nazorsko ali politično usmeritvijo. Organizirana je kot samostojna pravna oseba, in sicer kot
društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze
društev, sindikata ali politične stranke s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe
zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.

2 . 3 .  O P R E D E L I T E V  P O J M O V  M L A D I N S K E G A  S E K T O R J A03
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»Organizacija za mlade« je neprofitna pravna oseba s sedežem v občini, ki na območju
občine izvaja dejavnosti, namenjene tudi uveljavljanju interesov otrok in/ali mladih, vendar
teh aktivnosti ne upravljajo, pripravljajo, izvajajo in vrednotijo mladi. Organizirana je kot
zavod, ustanova ali zadruga.

»Mladinski center« je osrednja organizacija za mlade, organizirana kot javni zavod. Financira
se tudi iz obsežnega razpisa Urada za mladino, ki financirajo programe. Osnovni namen
mladinskega centra je neformalna socializacija in vključevanje organizirane in neorganizirane
mladine v lokalnem okolju v preventivne, neformalno-izobraževalne, prostovoljne, kulturne,
socializacijske, prostočasne in druge animacijske aktivnosti kot tudi omogočanje
raznovrstnih mladinskih iniciativ. V njem se izvajajo programi v mladinskem sektorju in
mladinsko delo na lokalni ravni. Ima več različnih funkcij: preventivno, asociativno, servisno,
informativno, izobraževalno in razvojno.

 »Mladinski svet lokalne skupnosti« je krovna mladinska organizacija, ki ima sedež v občini
in je organizirana v skladu z zakonom, ki opredeljuje mladinske svete. Mladinski svet ima v
občini status mladinskega predstavništva. Zastopa interese mladih in mladinskih organizacij
pri lokalnih (občinskih) oblasteh in se z njimi dogovarja o aktivnostih, sredstvih ter
infrastrukturi, ki bo namenjena mladim. Prav tako ima v skladu z Zakonom o mladinskih
svetih (ZMS, 6. člen) pravico do dajanja mnenj v vseh zadevah, ki se jih obravnava v občinskih
organih in zadevajo mlade. Poleg tega s svojim delovanjem spodbuja dejavnost mladinskih
organizacij ter skrbi za informiranje njihovega članstva in širše javnosti o politiki lokalne
skupnosti predvsem na področjih, ki zadevajo mlade.

»Mladinska infrastruktura« je fizični prostor (zemljišče ali stavba oziroma del stavbe), ki je
na območju občine namenjen predvsem mladim za izvajanje mladinskega dela.

»Mladinski program« je skupek mladinskih dejavnosti, ki ga v občini izvaja mladinska
organizacija ali organizacija za mlade z namenom doseganja svojega osnovnega poslanstva.
Poteka nepretrgoma skozi večji del leta, in sicer vsaj 30 tednov v letu, ter vključuje vsaj 15
aktivnih udeležencev.

»Mladinski projekt« je posamična aktivnost izvajalca v občini, ki ima datumsko opredeljen
začetek in konec, kot je na primer prireditev ali druga enkratna akcija.

Vir: ZJIMS, Zakon o mladinskih svetih, Strategija za mlade v Občini Sevnica



3. KLJUČNI AKTERJI ZA MLADE NA
NACIONALNI IN NA LOKALNI RAVNI
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3 . 2 .  K L J U Č N I  A K T E R J I  N A
L O K A L N I  R A V N I

Lokalna samouprava - Poleg župana,
podžupana, občinske uprave in občinskega
sveta na lokalni ravni v Občini Rogaška Slatina
delujeta mestna krajevna skupnost Rogaška
Slatina in 2 krajevnih skupnosti – Kostrivnica in
Sv. Florijan v okviru katerih lahko sveti
posameznih krajevnih skupnosti pomembno
pripomorejo k naslavljanju bolj neposrednih in
konkretnih potreb (med drugim tudi mladih)
občanov. Še posebej v tistih krajevnih
skupnostih, kjer ne obstajajo organizirane
mladinske strukture, so prvi stik z (mladimi)
občani glede reševanja konkretnejših vprašanj,
ki so pomembna za mlade na posameznem
območju občine, namreč ravno predstavniki
krajevnih skupnosti.

Urad Republike Slovenije za mladino (URSM) je državni organ, ki je pristojen za področje mladine
oz. za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na državni ravni (Uradni list RS, št.
42/2010 in 21/2018 – ZNOrg, čl. 6). URSM je upravni organ v sestavi Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in kot tak med drugim pripravlja predpise in ukrepe na
področju mladinskega sektorja ter skrbi za in izvaja nadzor nad izvajanjem slednjih, zagotavlja
finančno podporo programom in spremlja položaj mladih ter učinke ukrepov (Uradni list RS, št.
42/2010 in 21/2018 – ZNOrg, čl. 7).

Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovno in »prostovoljno združenje nacionalnih mladinskih
organizacij, ki imajo status organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju« (Uradni list RS,
št. 70/2000, 42/2010, čl. 2).

Zavod Mladinska mreža MaMa (Mreža MaMa) je bil ustanovljen, da združuje, zastopa in
predstavlja interese slovenskih organizacij, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov. Je
nevladna in mrežna organizacija ter tako povezuje tudi druge organizacije, ki delujejo z
namenom opravljanja dejavnosti mladinskih centrov (Statut Zavoda Mladinska mreža MaMa,
2014). 

3 . 1 .  K L J U Č N I  A K T E R J I  N A  N A C I O N A L N I  R A V N I
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Študentska organizacija lokalnih skupnosti - KŠŠO
Klub študentov šmarske regije in Obsotelja deluje že vse od leta 1997, njegovi začetki pa segajo
že v leto 1972, ko so se študentje zbirali še v nekdanji šmarski občini. Klub ŠŠO povezuje
študente ter dijake, ki prihajajo iz Rogaške Slatine, Šmarja pri Jelšah, Rogatca, Podčetrtka,
Bistrice ob Sotli in Kozjega.
Skupaj tako zastopajo interese skoraj 1200 študentov, na lokalni, regijski in nacionalni ravni,
preko Zveze študentskih klubov Slovenije. Poslanstvo in želja KŠŠO je združevanje mladih,
povezovanje z ostalimi društvi in klubi, ki delujejo na našem območju, omogočiti klubske
ugodnosti za študente in dijake ter kakovostno preživljanje prostega časa, povezovati mlade z
drugimi generacijami. V začetku leta 2021 so delovanje zastavili na petih glavnih področjih in
oblikovali Odbor za socialo in zdravstvo, Odbor za kulturo in izobraževanje, Odbor za šport,
Odbor za zabavo in prostočasne aktivnosti ter Odbor za odnose z javnostmi, promocijo in
socialna omrežja. V bližnji prihodnosti si prizadevajo razširiti ekipo, ki bo ustvarjala novo
študentsko poglavje v naši regiji in ponovno vzpostaviti delovanje dijaške sekcije.

Mladinske organizacije v Rogaški Slatini
Pomembno mesto v lokalnem okolju zaseda Mladinski svet občine Rogaška Slatina, ki opravlja
dejavnosti na področju kulture, športa in mladinske politike. V okviru tega teži k učinkovitejši
organizaciji, razvoju in spodbujanju mladinske dejavnosti.
Ustanovljen je bil leta 2002. MSORS deluje kot krovna organizacija mladinskih organizacij,
društev, klubov, mladinskih skupin, ki delujejo v interesu mladih v Rogaški Slatini. Je mladinska
platforma z združevalno in povezovalno funkcijo, ki mladim nudi prostore, jih informira in
izobražuje o njihovih možnostih, spodbuja njihovo aktivno sodelovanje, izvaja projekte za mlade
in nudi pomoč pri izvajanju želenih projektov. Je organizacija, ki demokratično služi interesom
vseh mladih. V mladinski dejavnosti si prizadeva povezovati aktivna društva, interesne skupine
mladih in javne ustanove (Občina Rogaška Slatina, Javni zavod za turizem in kulturo, Knjižnica
Rogaška Slatina, Ljudska univerza Rogaška Slatina, Javni sklad za kulturne dejavnosti, Šolski
center Rogaška Slatina…) v Rogaški Slatini ter z njimi sodelovati v projektih za mlade.
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Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška
Slatina
Ljudska univerza Rogaška Slatina
Javni sklad za kulturne dejavnosti Občine
Rogaška Slatina
Šolski center Rogaška Slatina
Podjetniški inkubator Vrelec
Knjižnica Rogaška Slatina
Center za socialno delo Rogaška Slatina
Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije
Razvojna agencija Savinjska regija
 civilna družba

3 . 3 .  O S T A L I  A K T E R J I  N A  L O K A L N I
R A V N I

Zavodi in organizacije, ki delujejo tudi na
področju mladine in s katerimi si želimo v
bodoče okrepiti sodelovanje s projekti,
programi in ukrepi za mlade:

Z namenom izgradnje zdrave mladinske kulture, ki celostno pristopa k potrebam za razvoj
mladih, si želimo spodbujati naslednja področja: izobraževanje (formalno in neformalno),
participacija mladih (politična, humanitarna, prostovoljna, ekološka ozaveščenost, aktivizem),
mladinska dejavnost (medkrajevno in mednarodno povezovanje z mladinskimi organizacijami in
projekti, Erasmus +, Evropska solidarnostna enota, mladinski center, mladinski turizem,
mladinsko delo) kultura in umetnost, zabava in prosti čas, šport in zdravje, bivanjski položaj in
mobilnost, zaposlovanje in podjetništvo, organiziranje in informiranje.

Z vključevanjem mladih in mladinskih organizacij deluje povezovalno ter sodelovalno, obenem
pa tudi krepi lokalno mladinsko politiko. Aktualna sestava MSORS združuje organizacije, ki so
polnopravne članice, in organizacije, ki so pridružene članice. 

V letu 2022 MSORS vključuje naslednje organizacije članice: Klub študentov šmarske regije in
Obsotelja, Klub popotnikov in fotografov Potograf, ROSLA teater, Mladinsko društvo Aktivna
mladina slatnska, Mladinsko društvo Kostrivnica, Ženski pevski zbor Pegazove muze, Plezalni
klub Rogaška. 



4. OSNOVNI STATISTIČNI PODATKI O
MLADIH V ROGAŠKI SLATINI
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Tabela 1: Število in delež mladih v Občini Rogaška Slatina

Glede na statistiko preteklih let opazujemo trend staranja prebivalstva, kar je problematika
evropskih držav nasploh. Število prebivalcev v Rogaški Slatini se povečuje, število mladih pa
znižuje. Delež brezposelnih mladih občanov (od 15 – 29 let) v letu 2021 glede na vse registrirane
brezposelne v Rogaški Slatini je 18%. V letu 2020 je delež znašal 22% k čemur je pripomogla
epidemija. V letih 2018 in 2019 je bila brezposelnost mladih v Rogaški Slatini nižja. To pomeni, da
se stopnja brezposelnih mladih znižuje. Hkrati se povečuje število mladih, ki se vključijo v
terciarni program izobraževanja, zmanjšuje pa se število teh, ki izobraževanje zaključijo. 

 2018 2019 2020 2021

Število vseh
prebivalcev v

Rog. Sl.
11002 11057 11132 11323

15 - 19 let 558 535 548 560

20 - 24 let 473 488  523

24 - 29 let 643 598 581 588

Skupaj št.
mladih:

1674 1621 1641 1671

Delež vseh
mladih:

15% 15% 15% 15%

512



Strategija za mlade v Občini Rogaška Slatina 2022 - 2027 10

Tabela 2: Število registriranih brezposelnih v Rogaški Slatini

 2018 2019 2020 2021

Število vseh
brezposelnih v

Rog. Sl.
514 531 642 522

15 - 24 let 48 60 68 54

25 - 29 let 54 47 71 42

30- 39 let 84 74 99 88

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Število študentov
vpisanih v terciarni

program
izobraževanja:

385 383 390 407

Število diplomantov
terciarnega

izobraževanja:
91 82 76 87

Tabela 3: Število študentov in diplomantov terciarnega izobraževanja s stalnim
prebivališčem v Občini Rogaška Slatina



5. AKTUALNO STANJE MLADIH V ROGAŠKI
SLATINI 
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Športna infrastruktura 

Stanovanja

Štipendije

Prenova mladinsko kulturnega centra v letu 2015

Financiranje organizacij na področju mladih:

Prvi del analize predstavlja pregled obstoječih mehanizmov in aktivnosti, ki se v občini Rogaška
Slatina izvajajo z namenom izboljšanja položaja mladih. 

Brezplačna uporaba športnih objektov, ki so v lasti občine, za programe športa otrok in mladine
do 18. leta iz Občine Rogaška Slatina, med tednom od 15.00 – 18.00 ure in njihove tekme.

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja, ki se izvede na osnovi javnega razpisa občine, imajo
prednost mlade družine (starost staršev do 35 let), mladi (starost do 30 let), družine z večjim
številom mladoletnih otrok, invalidi in družine z invalidnim članom, občani z daljšo delovno
dobo, žrtve nasilja v družini.

Z namenom spodbujanja zanimanja mladih za izobraževanje v obrtniških poklicih ter pomagati
obrtnikom in podjetnikom pri zagotavljanju njihovi dejavnosti ustrezno usposobljenih kadrov
občina zagotavlja proračunska sredstva za sofinanciranja štipendij, in sicer v okviru projekta
Štipendijska shema Savinjske regije.
 

Nadgradnja infrastrukture je potekala v okviru projekta »Mladinski kulturni center Rogaška
Slatina« in se je nanašala tudi na kletni prostor Mladinskega centra. Obnovljeni so bili tlaki,
elektroinštalacije, razsvetljava in stene, ki so ponekod tudi akustično izolirane. Kletni prostor je
dobil tudi novo koncertno ozvočenje. Glede na namembnost posameznega prostora je bila
dobavljena pohištvena oprema, vsi prostori so klimatizirani.

-     stroški prostorov MSORS in materialne stroške
-     1 zaposlitev v MSORS
-     redno dejavnost MSORS
-     stroške prostora MD Kostrivnica
-     projekte mladih

5 . 1 .  O B S T O J E Č I  U K R E P I  Z A  M L A D E  V  O B Č I N I  R O G A Š K A  S L A T I N A
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Ciljno populacijo so predstavljali mladi (14 -30 let), ki živijo v Občini Rogaška Slatina. Raziskava je
bila kvantitativnega tipa, zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo spletnega anketiranja. 

Anketni vprašalnik je bil izdelan v spletnem orodju, povezava na spletno anketo je bila objavljena
na socialnih omrežjih Mladinskega sveta Občine Rogaška ter posredovana na spletne naslove
vseh izobraževalnih zavodov, organizacij, društev in drugih akterjev, ki pri svojem delu
vključujejo (tudi) ciljno skupino mladih in delujejo v Občini Rogaški Slatini.
Vprašalnik je bil razdeljen na vsebinski in demografski del. Vsebinski del je bil razdeljen v 4
sklope vprašanj: Kultura, šport in prosti čas, Družbeno politična participacija mladih,
Zaposlovanje in bivanjske razmere, Informiranje mladih.

V vsebinskem sklopu Kultura, šport in prosti čas, smo raziskovali interes in želje mladih v sklopu
prostočasnih dejavnosti in kakšnih dogodkov v Rogaški Slatini se najpogosteje udeležujejo. Med
drugim je raziskava pokazala kako mladi v občini ocenjujejo obstoječe ukrepe v okviru mladinske
politike lokalne skupnosti ter odnos občine in javnih zavodov do mladih.

V sklopu Družbeno politična participacija mladih smo raziskovali splošno družbeno in politično
udeležbo mladih, njihov glas znotraj občine in njihove predloge za izboljšave na tem področju.
Vprašanja so bila vezana na volilno udeležbo, zaposlovanje in bivanjski položaj (ekonomski
status, stanovanja, mobilnost). Ta sklop se nam je zdel pomemben za pripravo strategije, saj
spodbujanje participacije sledi ciljem Sveta Evropske unije, ki je za pripravo Strategije Evropske
unije za mlade 2019 – 2027 izpostavil načela: participacija, enakost, nediskriminacija, vključenost
ter globalna, evropska, regionalna in lokalna razsežnost.

Anketa je z namenom puščala ogromno prostora za izražanje mnenj, kritike, predlogov, saj smo
želeli z raziskavo dobiti vpogled v realno stanje mladinske dejavnosti in bivanjskega položaja
mladih v Rogaški Slatini.
V povprečju je bil čas, potreben za reševanje ankete, ocenjen na slabih 10 minut. Obdobje
zbiranja podatkov je potekalo od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

5 . 2 .  A N A L I Z A  A N K E T E  M L A D I  V  O B Č I N I  R O G A Š K A  S L A T I N A  2 0 2 0
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dijak/inja
36.4%

osnovnošolec/ka
27.3%

študent/ka
25.3%

zaposlen/a
11.1%

V anketi je sodelovalo 400 mladih, starih med 15 in 29 let, med njimi je bilo 60 % žensk in 40
% moških, ki živijo v Rogaški Slatini. Skupaj med anketiranci je bilo 27 % osnovnošolcev, 36 %
dijakov, 25 % študentov, 1 % brezposelnih. Število sodelujočih v anketi predstavlja 24 % vseh
mladih v Občini Rogaška Slatina (N = 1641, 14−29 let). 
 
Vsi omenjeni podatki zagotavljajo reprezentativnost in veljavnost ankete, ki je bila
pripravljena v skladu s standardi družboslovnega raziskovanja.
Zadovoljni smo s številom mladih, ki so se odzvali in izpolnili anketo. Glede na spol, starostno
skupino in status bi si želeli še več anketirancev, ki spadajo v skupino 25 – 29 let, oziroma
tistih s statusom zaposleni / samozaposleni. Glede na slabo udeležbo te starostne skupine
nameravamo pripraviti še kakšno raziskavo, ki bo namenjena mladim
zaposlenim/brezposelnim, ki bodo reflektirali stanovanjsko problematiko in perspektivo
delovnih mest v Rogaški Slatini.

Graf 1: Delež anketirancev glede na status
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5 . 2 . 1 .  K U L T U R A ,  Š P O R T  I N  P R O S T I  Č A S
Slaba večina (48 %) vprašanih največ prostega časa nameni sproščanju in zabavi, na drugem
mestu so športne aktivnosti (29 %), sledi jim kulturno umetniško udejstvovanje (12 %), na
četrtem mestu oblika neformalnega učenja (6 %) in na zadnjem mestu, majhen odstotek
vprašanih ( 3% ) nameni nekaj prostega časa sodelovanju v klubu, društvu, organizaciji. 
Med glavnimi razlogi za neaktivno preživljanje prostega časa mladi navajajo premalo
prostočasnih dejavnosti v Občini Rogaška Slatina, premalo prostega časa in pomanjkanje
interesa.
Od vseh vprašanih, ki so odgovorili na vprašanje, jih je 28 % vključeno v društva, organizacije, ki
delujejo v Rogaški Slatini. Posamezniki sodelujejo v Prostovoljskem gasilskem društvu, LEO
klubu, Klubu KUŠ NI ME, Karate klubu Rogaška, Gledališkem klubu, Košarkarskem klubu
Rogaška, Kulturnem društvu Cantabile, Prostovoljci v Pegazovem domu, Plezalnem klubu
Rogaška Slatina, Tamburaškem orkestru Rogatec, Pihalnem orkestru Rogaška, Glasbeni šoli
Rogaška Slatina, ROSLA teatru, Teniškem klubu Rog. Sl., Nogometnem klubu Rogaška, Športnem
društvu Tuncovec, Ribiškem društvu Žabnik, KD Janina, Borilne veščine PERUN, Kulturno
društvo Zlate strune, Policijski klub borilnih veščin Celje, Planinsko društvo Podčetrtek, Skupina
SLED, Motokros klub Slovenske Konjice, Mladinski verouk Rogaška, LEGIONAR boks klub idr.
Od vprašanih, ki niso vključeni v nobeno društvo, prostočasno dejavnost, se jih kar 75 % ne bi
želelo včlaniti ali sodelovati v mladinskem društvu, skupini ali organizaciji. 25% vprašancev bi se
želelo včlaniti v društvo, ki deluje na področju: športa, literature, gledališča, glasbe, družabnih
iger, zabave, moto športov, podjetništva, kolesarjenja, gimnastike, dijaške/študentske skupnosti,
kulture, latino plesov, umetnosti, pridobivanja samozavesti, prostovoljstva, ozaveščanja o
nalezljivih boleznih, plesa, teka itd. Največ odgovorov je pripadalo umetnosti, gledališču, glasbi,
drugo mesto pa športnim aktivnostim. Nekaj vprašancev je tudi podalo mnenje, da ne bi hodili
na dejavnosti, ki so pomanjkljivo organizirane in vodene s strani nekvalificiranih mentorjev.
Želijo si kvalitetno vodenih vsebin, izkušenih izvajalcev in suverenega izvajanja.
Na vprašanje, kako pogosto se mladi udeležujejo posameznih dogodkov v Rogaški, je bilo možno
na ponujene odgovore odgovoriti z 1 – nikoli, 2 – skoraj nikoli, 3 – redko, 4 – pogosto, 5 – zelo
pogosto. Noben izmed dogodkov, ki so bili ponujeni – zabave, koncerti, športne prireditve, kino
predstave, kulturne, družabne prireditve, izobraževanja, razstave – ni presegel številke 3 –
redko. Mladi torej v dogodkih, aktivnostih, prireditvah, ki jih ponujajo organizatorji v Rogaški
Slatini (Javni zavodi, Občina Rogaška Slatina idr.) ne najdejo prostora zase, dogodke, ki bi jih
zanimali. Četudi redko, vseeno izmed ponujenega najraje obiščejo vikend zabave (v lokalih),
koncerte, brucovanja, športne prireditve (tekme, tek) in gredo v kino. Najslabše na lestvici
obiskanosti so se odrezale umetniške razstave, neformalna izobraževanja in politično -
humanitarna participacija. 
Kje iskati razloge za nizko udeležbo? Od ponujenih področij si mladi želijo občutno večjo
ponudbo zabave in koncertov namenjenih mladim, kar 39 % je glasovalo za to možnost. Takoj za
zabavami si mladi želijo večjo ponudbo športnih aktivnosti ( 20 %) , poleg dobro razširjene
košarkarske dejavnosti, si želijo več pozornosti za druge športe in inovativno športno
infrastrukturo. 13 % jih je glasovalo tudi za mednarodna potovanja, izlete po Sloveniji, ekskurzije
ter za večjo dejavnost na področju umetnosti – glasba, film, gledališče, literatura, likovna
umetnost (12 %).

K L J U Č N E  U G O T O V I T V E  A N A L I Z E  A N K E T E
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Aktivni mladinski center

Zabava, disko, klub

Atraktivna športna infrastruktura in dogodki

Zaposlovanje mladih, dijaška / študentska dela

K O N K R E T N I  P R E D L O G I  M L A D I H

V odprtem vprašanju, kjer so vprašani lahko napisali konkretne predloge za dejavnost, so mladi
številčno izrazili svoje mnenje. Podali so tako pohvale, predloge, kot kritiko. Največ vprašanih je
v prostor za odprt odgovor napisalo, da si želijo aktivnega mladinskega centra, ki bi ciljno
organiziral dogodke za mlade in ne le za starejšo populacijo in tuje goste, menijo nekateri
vprašani. Vprašani menijo, da trenutni Mladinski svet Občine Rogaška Slatina ni dovolj aktiven
ali sploh ni aktiven, mnogi pa niti ne vedno za njegov obstoj. Dejstvo, da mladinski center, kjer
mladi sami ustvarjajo vsebine in dogodke za mlade, v Rogaški ne obstaja, jih zelo skrbi. V
odgovorih je bil omenjen obstoječi »mladinski center«, prostor za katerega nekateri vprašani
menijo, da je nefunkcionalen, saj ni ves čas dostopen za druženje, v prostoru ni vode in sanitarij.
Želijo si, da so vsebine za mlade atraktivne in, da jih ustvarjajo in organizirajo aktivni mladi. Želijo
si, da je dejavnost bolje organizirana v sklopu mladinskega centra in dostopna mladim. Velik
problem vidijo tudi v neustrezni ali neobstoječi dejavnosti MSORS za komunikacijo in
informiranje mladih.

Veliko vprašanih je izrazilo, da si predvsem želijo prostora, kjer bi se ob vikendih lahko odvijale
takšne in drugačne zabave (rave, disco, elektronika, hip hop, pop), koncerti, saj se morajo sedaj
na zabavo voziti v sosednja mesta ali celo dlje, v Celje, Ljubljano. Nekateri so možnost
organiziranja zabav videli v sklopu aktivnega mladinskega centra, kjer bi glede na različne okuse
mladih, organizirali različne zabave.

Nekateri drugi predlogi za dejavnost za mlade so vprašani povezali s športno aktivnostjo. Želijo
si inovativnih možnosti za športno udejstvovanje – nadgradnja skejt parka, zipp line, sanke iz
Janine, pump proga, adrenalinski park, steze za spust s kolesom iz Janine, karting, street turnir v
nogometu, street turnir v košarki, fitnes, kolesarska dirka…

Mnogi so izpostavili problem slabe komunikacije lokalne samouprave z mladimi in neobstoječa
INFO točka. Mladi v Rogaški tako ne vedo zares na koga se lahko obrnejo za iskanje službe, kje
naj iščejo objave novih delovnih mest, kje naj iščejo javne razpise za dela, razpise za neprofitna
stanovanja itd. Pravijo, da do takšnih informacij najpogosteje pridejo preko staršev ali prijateljev,
na socialnih omrežjih, torej po srečnem naključju. Nekateri vprašani so izpostavili, da bi morala
tudi občina zagotoviti več delovnih mest, predvsem počitniških del za dijake / študente ali
možnosti za mlade, ki iščejo redno zaposlitev. Informacije bi morale biti pregledno zbrane na
enem mestu in javni razpisi objavljeni na kanalih, ki jih uporabljajo mladi.  



Strategija za mlade v Občini Rogaška Slatina 2022 - 2027 16

izobraževanje mladih o financah, podjetništvu, start up, podjetniški inkubator za mlade,
spodbujanje podjetništva in razvoja
poletni festivali za mlade
znižane vstopnice za Kino Rogaška
cenejše karte za bazen za osnovnošolce / dijake / študente
potovanja v tujino, izleti po Sloveniji, ekskurzije
učna pomoč
spodbujanje interesa za volitve vseh vrst
informiranje mladih o delu občine, o sprejetih zakonih in ukrepih, ki se tičejo mladih in
njihove prihodnosti

Nekateri drugi konkretni predlogi:

5 . 2 . 2 .  P A R T I C I P A C I J A  M L A D I H

28 % vseh vprašanih spremlja delo lokalne samouprave, 18 % spremlja občasno, 52 % pa ne
spremlja. Podatek zgovorno kaže na slabo participacijo mladih. Največ vprašanih (34 %) meni, da
pride glas mladih do lokalne samouprave preko socialnih omrežij. Pri tem ni jasno kako točno,
menimo da preko FB / Instagram strani, kjer lokalna skupnost komentira odločitve samouprave,
komentira aktivnosti, ponudbo in dogodke v Občini Rogaška Slatina. Socialna omrežja so na
splošno orodje, ki omogoča svobodno izražanje, vprašani so se verjetno tudi zaradi tega
večinoma odločili za to možnost.
20 % vprašanih meni, da se za glas mladih zavzema Mladinski svet Občine Rogaška Slatina, 18 %
jih meni, da glas mladih ne pride do odločevalcev, 14 % meni, da glas mladih posredujejo javne
ustanove, 6 % preko društev, aktivnih skupin, 5 % pa meni, da je glas mladih slišan s pomočjo
javnih razprav.
Za večjo participacijo mladih moramo zagotovo zagotoviti ustrezne mehanizme na občini (javne
razprave z mladimi, mladinski dialog z lokalnimi odločevalci, mladinska komisija ipd.), ki bi
delovali kot posrednik glasu mladih, njihovih želja, predlogov glede politike, razvoja, dejavnosti
itd.
Mnenje vprašanih o opolnomočenosti in ustreznem informiranju mladih na zgoraj naštetih
področjih je deljeno. 49% jih meni, da imajo dovolj informacij na področjih pomembnih tem za
razvoj mladih, 51% pa meni da ne.
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5 . 2 . 3 .  P O D R O Č J E  Z A P O S L O V A N J A

Med drugim so v odgovorih zapisali, da v Rogaški Slatini ni težko dobiti službe, so pa delovna
mesta omejena na proizvodnjo, gostinstvo in turizem. Vprašani menijo, da je premalo
raznovrstnih možnosti za delo. Zelo malo je priložnosti za zaposlitev visoko izobraženih mladih
na področju poslovnih ved, prava, umetnosti in humanistike, kar je na splošno problem v
Sloveniji.  
Veliko vprašanih meni, da je ponudba dijaških in študentskih del slaba. V turizmu je možnost
dela predvsem za tiste, ki dobro govorijo rusko ali italijansko. V teh dveh jezikih večina mladih ni
veščih, problem pa je na splošno majhna ponudba del v turizmu za študente in dijake. Mladi, ki
so odgovarjali na anketo si želijo večjo ponudbo takšnih delovnih mest v hotelih, turizmu kot
turistični vodniki, strežniki, animatorji, kozmetični tehniki z možnostjo usposabljanja in
izobraževanja.
Premalo možnosti za redno ali študentsko delo vidijo tudi v zdravstvu in kozmetični industriji.
Na splošno pa je večina vprašanih izpostavila, da je ponudba dijaških in študentskih del v Rogaški
Slatini premajhna.

5 . 2 . 4 .  P R E D L O G I  Z A  U K R E P E  

Za konec smo vprašanim ponudili svoje predloge za nadaljnji razvoj mladinske dejavnosti. Vsi
naši predlogi so bili pozitivno sprejeti.
Večina idej se je vprašanim zdela dobrih (ocene med 3,8 – 4,2). Najbolje je bil ocenjen predlog -
Mladinski hostel z možnostjo študentskega/dijaškega dela. Takoj za njim pa koncert ob koncu
šole v na Janini (Smučišče Janina), Infotočka za mlade – spletna stran, kjer so zbrane vse
informacije relevantne za mlade v Rogaški Slatini. Mladinski center s svojimi prostori v
upravljanju ter rednim mladinskim programom, ki ga pripravljajo mladi v sodelovanju z občino in
zavodi. Organiziranje javnih razprav, kjer mladi izražajo svoje mnenje ter ustanovitev Organa za
mlade na občini oziroma zagotoviti predstavnika mladih (mladinska komisija ali mladinski
predstavnik).



Strategija za mlade v Občini Rogaška Slatina 2022 - 2027 18

Z namenom pridobivanja dodatnih informacij smo izvedli dve javni tribuni mladih. Prvo smo
organizirali ob mednarodnem dnevu mladih. Povabili smo Mladinski svet Slovenije ter izvedli
delavnico na kateri smo pripravili dva ukrepa strategije za mlade. 

Ključne ugotovitve javne tribune so bile zelo podobne analizi zgornje ankete. Med nekaterimi
novimi predlogi so se znašli prostori za mlade, na tribuni smo se poleg mladinskega centra
pogovarjali tudi o parku, kjer bi se mladi lahko družili, boljšem povezovanju z društvi in javnimi
zavodi, o boljši skrbi za kulturno dediščino, o mladih se moramo vedno pogovarjati z mladimi in
pa več zaposlitev v mladinskem sektorju. 

Druga javna tribuna je potekala preko spleta. Na njej smo govorili predvsem o participaciji
mladih. Izpostavili smo dejstvo, da je nujno, da mladi v prvi vrsti sami skrbijo za izboljšanje
razmer, da so proaktivni in da ne pričakujejo ukrepanja le s strani odločevalcev ter organizacij. 
Povabili smo predstavnike Kluba študentov šmarske regije in Obsotelja, mladinsko organizacijo
Brez izgovorov Slovenija in organizacijo Danes je nov dan. Spoznali smo se s Participativnim
proračunom, ki ga mnoge občine že prakticirajo in se je izkazal za odličen način kako občane
neposredno vključiti v proces odločanja. Občina Rogaška Slatina k participativnemu proračunu
še ni pristopila si pa v bodoče tega želimo.

Pogovarjali smo se o načinih kako motivirati mlade; jih opolnomočiti, identificirati zanje
pomembne probleme, uporabljati aktualna socialna omrežja, uporabljati atraktivne spletne
vsebine, spletne kampanje, ustvarjati nove (MC) in vlagati v že obstoječe prostore za mlade,
poskrbeti za primerno infrastrukturo - prostor primeren za koncerte, druženja, zunanja
infrastruktura, ki omogoča aktivnosti za mlade, usposabljati se v pripravi razpisne
dokumentacije, iskanju razpisov za mladinske projekte, povezovati se z mladinskimi
organizacijami iz Slovenije in tujine, ustvarjati mednarodne vezi...

5 . 3 .  D V E  J A V N I  T R I B U N I  N A  T E M O  S T R A T E G I J E  I N
P A R T I C I P A C I J E  M L A D I H



6. VIZIJA NAČRTNEGA UREJANJA
PODROČJA MLADINE
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Odkar se je leta 2020 Mladinski svet Občine Rogaška Slatina v sodelovanju z Občino Rogaška
Slatina odločil za pripravo strategije za mlade, beležimo že kar nekaj pozitivnih sprememb na
področju mladinske dejavnosti. 
V času zdravstvene krize smo vztrajali, pripravljali program, načrtovali prihodnost za mlade. V
obdobju 2020 - 2022 MSORS dobro sodeluje z občino, vsako leto pridobimo več sredstev,
prijavimo večji program in več projektov. Zgradili smo skupnost pridnih prostovoljcev, ki so v
letu 2022 ustanovili novo mladinsko društvo. Izvajamo inovativne projekte, povezujemo se z
nacionalnimi mladinskimi organizacijami, se izobražujemo in polnimo “mladinski center” MC
Slatna s programom. 
Četudi smo na dobri poti, potrebujemo poleg pridnih prostovoljcev in samoiniciativnih
posameznikov tudi sistemske ureditve v obliki ukrepov in sredstev, ki jih lahko zagotovi občina.
Prostor, ki ga imamo, sicer imenujemo mladinski center, vendar uradno to ni. Ustanovitev
mladinskega centra bi rešila problem rednega financiranja, zagotovila organiziranost zavoda ter
kadrovske okrepitve, ki so nujne. 



7. CILJI IN UKREPI STRATEGIJE
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V strategiji smo določili 7 glavnih ciljev h katerim stremimo. Vsak cilj je sestavljen iz ukrepov, ki jih želimo v
obdobju petih let uresničiti. Za mlade si želimo v prvi vrsti povečati možnosti za aktivno preživljanje
prostega časa. Sem sodi tako sprostitev in zabava kot tudi zanimive delavnice in šport. Želimo graditi
prostore za mlade in spodbujati njihovo proaktivnost pri gradnji mesta primernega za mlade. Na splošno
jim želimo olajšati bivanjski položaj kar mladim omogoča samostojnost in avtonomijo. 

Spodbujanje formalnega in
neformalnega izobraževanja
mladih

01

Izboljšanje pogojev za vstop
mladih na trg dela

02

 Izboljšanje bivanjskih razmer
za mlade v Rogaški Slatini

03

Izboljšanje pogojev za
delovanje mladinskih
organizacij in organizacij za
mlade

04

Razvoj mladinske politike in
spodbujanje politične
participacije mladih

05

Povečanje ponudbe
prostočasnih dejavnosti za
mlade

06

Izboljšanje ponudbe
 za mlade turiste 
v Rogaški Slatini 

07



IZOBRAŽEVANJE
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C I L J  1 :  S P O D B U J A N J E  F O R M A L N E G A  I N  N E F O R M A L N E G A
I Z O B R A Ž E V A N J A  M L A D I H

7.1.

Občina Rogaška Slatina
RASR
javni zavodi
MSORS

promocija in informiranje o možnostih štipendiranja na spletnih straneh in socialnih
omrežjih
povezovanje mladih s podjetji, ki nudijo štipendiranje
spodbujanje štipendiranja deficitarnih poklicev
povečanje števila podeljenih štipendij
informativni dan z RASR

število podeljenih štipendij

Nosilci in sodelujoči:

Ukrepi in kazalniki:

Ukrep 1 . 1 .  Št ipendi je  za  di jake  in  študente  v  lokalni  skupnost i

Ukrep se že izvaja v sklopu projekta Štipendijska shema Savinjske regije. Ukrep je prepoznan
kot ustrezen, vendar pa so mladi slabo informirani o možnostih štipendiranja v okviru
projekta. 

Ukrep predvideva:

Kazalnik:
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informiranje o možnosti opravljanje prakse / pripravništva v javni upravi / javnih zavodih
povečanje števila mladih vključenih v prakse in pripravništva.

število opravljenih obveznih praks in pripravništev v službah občinske uprave ter javnih
zavodih občine

Ukrep 1 .2 .  Zagotavl janje  možnost i  opravl janja  študi jske  prakse  in
pripravništva  v  občinski  upravi  in  drugih  javnih  inst i tuci jah .  

Mladi imajo velike težave z iskanjem zaposlitve s katero opravijo obvezni del ur pripravništva
oziroma prakse. V preteklih letih se je izkazalo, da se ta problem najpogosteje pojavlja v
pedagoški stroki. Mladi s težavo najdejo obvezno pripravništvo, ki jim omogoči opravljanje
strokovnega izpita. Z ukrepom zagotavljanja opravljanja pripravništva v občinski upravi in
javnih zavodih mladim pomagamo na začetku njihove poslovne poti.

Ukrep predvideva:

Kazalnik:

povečanje financiranja uspešne prakse neformalnega izobraževanja mladih (delavnice,
izobraževalni programi, poletne šole, društva, ekskurzije itd.)
povečanje števila vključenih v programe

število letno izvedenih programov za mlade
število vključenih

Ukrep 1 .3 .  Sof inanciranje  uspešnih  praks  neformalnega  izobraževanja
mladih

Ukrep se že izvaja, občina preko razpisov in pogodb, ki jih ima z javnimi zavodi, društvi,
organizacijami, že sofinancira izobraževalne programe. Z ukrepom želimo v bodoče povečati
sredstva v programih, kjer kazalniki kažejo vidni napredek in korist posameznih programov za
mlade.

Ukrep predvideva:

Kazalnika:



ZAPOSLOVANJE
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C I L J  2 :  I Z B O L J Š A N J E  P O G O J E V  Z A  V S T O P  M L A D I H  N A  T R G
D E L A

7.2.

MSORS
Podjetniški inkubator Vrelec
Občina Rogaška Slatina
javni zavodi

povezovanje delodajalcev in mladih (brezposelnih) preko seminarjev, dogodkov, srečanj
ipd.
organizacija zaposlitvenega sejma
objave prostih delovnih mest na uradnih spletnih straneh in socialnih omrežjih
informiranje glede možnosti, subvencij, programov zaposlovanja

število dogodkov, ki povezujejo iskalce dela in delodajalce
izvedba zaposlitvenega sejma
število udeleženih mladih
število udeleženih podjetij

Nosilci in sodelujoči:

Ukrepi in kazalniki:

Ukrep 2 . 1 .  Povezovanje  mladih  z  de lodaja lc i  in  podjetniki

Ukrep predvideva:

Kazalnik:

- povezovati različne deležnike, ki bi jih takšni programi zanimali in pritegnili k
zaposlovanju mladih
kreairanje podjetniškega programa za mlade v sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem
Vrelec
- informiranje o ukrepu za samostojne podjetnike, ki ga Občina Rogaška Slatina že izvaja
(subvencije za mlade podjetnike)  
- opolnomočenje mladih o pravicah na trgu dela

Ukrep 2 .2 .  Spodbujanje  izobraževalnih  in  svetovalnih  programov za
podjetništvo  mladih  in  vstop  mladih  na  trg  de la .

Programe na temo zaposlovanja mladih je potrebno podpreti, sofinancirati, saj je iskanje
zaposlitve velik korak za mlade. Pogosto ne vedo kakšne so njihove možnosti. Zavod za
zaposlovanje preko Aktivne politike zaposlovanja mladih že ponuja številne subvencije za
delodajalce, ki zaposlijo mlade, informiranje glede možnosti in subvencij pa je slaba.

Ukrep predvideva:



Strategija za mlade v Občini Rogaška Slatina 2022 - 2027 24

realizacija podjetniškega programa za mlade v sodelovanju s PIV
število izobraževalnih in svetovalnih programov
število udeležencev

.
Kazalniki:

zaposlovanje mladih s pomočjo programa Javna dela ali katerih drugih ukrepov, ki jih
Republika Slovenija izvaja na področju zaposlovanja mladih.
vključitev mladinskih organizacij v program Javna dela.
ob primernem razpisu / zaposlitveni subvenciji Občina Rog. Sl. sofinancirara nove
zaposlitve mladih
Izobraževanja za iskanje sredstev iz razpisov subvencioniranja zaposlitev za mlade

število sofinanciranih mladih javnih delavcev
število mladih zaposlenih

Ukrep 2 .3 .  Ustvarjanje  novih  de lovnih  mest

Ukrep predvideva:

Kazalnika:



BIVANJSKE RAZMERE IN
STANOVANJA ZA MLADE
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C I L J  3 :  I Z B O L J Š A N J E  B I V A N J S K I H  R A Z M E R  Z A  M L A D E  V
R O G A Š K I  S L A T I N I

7.3

Občina Rogaška Slatina
lokalni ponudniki 
javni zavodi 

število neprofitnih stanovanj
število mladih, ki se prijavi na razpis (promocija razpisa)
število dodeljenih stanovanj mladim prosilcem

Nosilci in sodelujoči:

Ukrepi in kazalniki:

Ukrep 3 . 1 . :  Povečanje  š tevi la  neprof i tnih  stanovanj  in  uvrst i tev  mladih  v
prednostno  kategori jo  prosi lcev .

Ukrep predvideva:
Ukrep občina že izvaja, prepoznan je kot ustrezen. Na podlagi ukrepa so mladi prednostna
kategorija za neprofitna stanovanja. V bodoče je potrebno razpis ustrezno promovirati in
glede na potrebe povečati število neprofitnih stanovanj.

Kazalnik:

višina finančnih sredstev za subvencionirano ponudbo za mlade
število sodelujočih deležnikov, ponudnikov

Ukrep 3 .2 . :  Subvencioniranje  ponudbe  za  mlade  

V anketi, ki smo jo opravili aprila 2020 je mnogo mladih zapisalo, da so nekatere storitve v
Rogaški Slatini predrage. Tudi zaradi cen, ki so višje zaradi turistov. S subvencioniranimi
kartami za muzeje, galerije, kino, gledališče, kopališče, pivnico, smučarske karte, sistem
izposoje koles, lahko mladim omogočimo večjo dostopnost lokalne ponudbe in povečamo
udeležbo.

Ukrep predvideva:
Ukrep lahko izvajamo na dva načina. Za subvencionirane karte za mlade zagotovimo sredstva
ob sprejemu proračuna ali pa v dogovoru s ponudniki storitev zagotovimo karte po znižani
ceni. 

Kazalnika:



MLADINSKA DEJAVNOST
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C I L J  4 :  I Z B O L J Š A N J E  P O G O J E V  Z A  D E L O V A N J E  M L A D I N S K I H
O R G A N I Z A C I J  I N  O R G A N I Z A C I J  Z A  M L A D E

7.4

Občina Rogaška Slatina
Javni zavod za turizem in kulturo Rog. Sl.
MSORS

redno letno sofinanciranje mladinskega sveta in mladinskega centra
višina finančnih sredstev

Nosilci in sodelujoči:

V sklopu projekta Europe goes local smo se pogovarjali o pomenu rednega programa v
mladinskih centrih – redni koncerti, razstave, natečaji, delavnice, dogodki, razprave,
izobraževanja itd.
Ozvočenje, glasbena oprema, računalnik in osnovna multimedija so temeljna oprema za
izvajanje programa v mladinskem centru: koncertov, prireditev, razstav, predstavitev,
pesniških večerov, konferenc, LAN srečanj (programerji, gamerji), meet upov in ostalih
dejavnosti, ki zanimajo mlade. Mladinski center bi v bodoče deloval tudi kot dnevni center
primeren za vaje, učenje, počitek, sprostitev, varstvo. 
Ukrep 6.3. predvideva razvoj klubske scene. Dokler se ne pojavi primeren ponudnik ali
prostor, si želimo koncerte prirejati v mladinskem centru. Z akustično prenovo mladinskega
centra bi poskrbeli, da bi bil prostor primeren tudi za koncerte in posledično zbirališče
mladih.

Ukrepi in kazalniki:

Ukrep 4 . 1 .  F inanciranje  redne  de javnost i  krovne  mladinske  organizaci je  oz .
mladinskega  centra .  

Ukrep predvideva:
Za učinkovito delovanje je financiranje rednega delovanja nujno, da lahko mladinska
organizacija skozi leto prireja redni program v mladinskem centru. Sredstva za redno
delovanje je potrebno zagotoviti z letnim proračunom ter sredstva sorazmerno povečevati
glede na pretekle rezultate in učinke mladinskih programov.

Kazalnik:
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višina finančnih sredstev za mladinske programe in projekte

Ukrep 4 .2 .  Povečanje  sredstev ,  k i  so  na  vo l jo  v  razpisu  za  mladinske
projekte .

Ukrep predvideva:
Občina letno za mladinske projekte nameni 6.000€. Ker se je v letih 2020 in 2021 mladinska
dejavnost povečala, nastalo je tudi novo aktivno mladinsko društvo, je potrebno sredstva
razpisa temu primerno povečati. 

Kazalnik:

izdelava spletne strani
urejenost in aktualnost spletne strani

Ukrep 4 .3 .  Spletna  stran za  mlade

Ukrep predvideva:
Spletna stran namenjena mladim z obvestili o aktualnih dogodkih v Rogaški Slatini in
uradnimi objavami, ki so pomembne za mlade. Ukrep vključuje izdelavo spletne strani,
optimizacijo in urejanje, vključevanje mladih v soustvarjanje spletnih vsebin.

Kazalnik:

nova zaposlitev v krovni mladinski organizaciji (MSORS ali MC)
število zaposlenih v mladinskih organizacijah

Ukrep 4 .4 .  Nova de lovna mesta  v  mladinskih  organizaci jah .

Ukrep predvideva:
V mladinski organizaciji je trenutno polno zaposlena ena oseba. Za kakovostno delo, pripravo
letnega programa in organizacijo je potrebno povečati kader. Za nove zaposlitve so na voljo
številne subvencije za mlade, zaposlitve preko javnih del, projektne zaposlitve ipd. 

Kazalnika:
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ustanovitev mladinskega centra

Ukrep 4 .5 .  Ustanovitev  mladinskega  centra

Ukrep predvideva:
Po zgledu mladinskih centrov v Sloveniji si želimo mladinski center ustanoviti tudi v Rogaški
Slatini. Mladinski center je javni zavod, ki ga lahko ustanovimo v sklopu že obstoječega
javnega zavoda (npr. Javni zavod za turizem in kulturo Rog. Sl.), oziroma kot samostojni javni
zavod. Mladinski center odpira vrata številnim evropskim projektom kot tudi vrata novim
virom financiranja (npr. Urad za mladino RS), predvsem pa je organiziran zavod z vodstvom in
zaposlenimi, ki lahko primerno skrbijo za mladinsko dejavnost v Rogaški Slatini.

Kazalnik:

število uporabnikov prostorov

Ukrep 4 .6 .  Uporaba  prostorov  kulturno  mladinskega  centra

Ukrep predvideva:
Prostori so po dogovoru na voljo mladinskim skupinam, mladinskim organizacijam, društvom,
ki delujejo neprofitno in v interesu mladih. Prostori so na voljo po dogovoru s koordinatorko,
ki vodi evidenco uporabe prostorov. 

Kazalnik:

posodabljanje infrastrukture mladinskega centra 
nakup dodatne multimedijske opreme 
nakup instrumentov, knjig, družabnih iger, šolskih pripomočkov za dnevni center
širitev prostorov oz. iskanje nove lokacije mladinskega centra glede na primeren razpis in
možnost financiranja

število prostorov za mladinske organizacije
inventura opreme

Ukrep 4 .7  Šir jenje  in  razvi janje  prostorov  mladinskega  centra

Ukrep predvideva:

Kazalnika:



 PARTICIPACIJA MLADIH

Strategija za mlade v Občini Rogaška Slatina 2022 - 2027 29

C I L J  5 :  R A Z V O J  M L A D I N S K E  P O L I T I K E  I N  S P O D B U J A N J E
P O L I T I Č N E  P A R T I C I P A C I J E  M L A D I H

7.5

Občina Rogaška Slatina
MSORS

število predstavnikov mladih v sodelovanju z lokalnimi odločevalci 
število predstavnikov mladih v Odboru za družbene dejavnosti 
ustanovitev Komisije za mladinska vprašanja

Nosilci in sodelujoči:

Ukrepi in kazalniki:

Ukrep 5 . 1 .  Vkl jučevanje  predstavnikov  mladih  v  organe  občinske  uprave  

Ukrep predvideva:
Predstavnika/e mladih želimo vključiti v sodelovanje z lokalnimi odločevalci, da bodo lahko
zagovarjali predloge in potrebe mladih. Svet mladih se hitro spreminja in zelo hitro se
spreminjajo njihove potrebe v lokalnem okolju. Potrebno je ves čas preverjati njihove potrebe
in z njimi sodelovati. Potrebno je skrbeti za redno komunikacijo z lokalnimi odločevalce preko
predstavnikov mladih. Redna komunikacija lahko poteka preko predstavnika mladih v Odboru
za družbeno dejavnost ali z ustanovitvijo Komisije za mladinska vprašanja.

Kazalniki:

pobude, kampanje, akcije za povečanje udeležbe mladih na volitvah, referendumih
informiranje in izobraževanje o lokalnih in državnih političnih strukturah
preko spletnih strani, zabavnih grafik približajmo politiko mladim
izvedba več javnih tribun z lokalnimi odločevalci

število dogodkov/aktivnosti izvedenih na temo lokalne politike
število javnih tribun z lokalnimi odločevalci

Ukrep 5 .2 .  Populariz iranje  lokalne  pol i t ike

V anketi, ki smo jo opravili aprila 2020 je mnogo mladih zapisalo, da so nekatere storitve v
Rogaški Slatini predrage. Tudi zaradi cen, ki so višje zaradi turistov. S subvencioniranimi
kartami za muzeje, galerije, kino, gledališče, kopališče, pivnico, smučarske karte, sistem
izposoje koles, lahko mladim omogočimo večjo dostopnost lokalne ponudbe in povečamo
udeležbo.

Ukrep predvideva:

Kazalnika:



 
PROSTOČASNE DEJAVNOSTI
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C I L J  6 :  P O V E Č A N J E  P O N U D B E  P R O S T O Č A S N I H  
D E J A V N O S T I  Z A  M L A D E

7.6

Občina Rogaška Slatina
Javni zavod za turizem in kulturo 
MSORS

višina finančnih sredstev sofinanciranja rednega programa mladinskega centra ali krovne
mladinske organizacije

Nosilci in sodelujoči:

Ukrepi in kazalniki:

Ukrep 6 . 1 .  Skrb  za  redni  program mladinskega  centra  (Gle j  Ukrep  4 . 1 . )

Ukrep predvideva:
V sklopu krovne mladinske organizacije ali mladinskega centra je potrebno skrbeti za redni
program, ki ga ustvarjajo mladi, in ga prilagoditi glede na njihove želje in potrebe. Redni
program mora vsebovati pester nabor delavnic, izobraževanj, koncertov, razstav, športnih
aktivnosti idr.
Z letom 2021 je Občina Rogaška Slatina v proračun vključila sofinanciranje redne dejavnosti
MSORS, da lahko lažje izvaja program za mlade v mladinskem centru. V bodoče si želimo ta
sredstva še povečati.

Kazalnik:

izdelava orodja na spletni strani
število uporabnikov orodja

Ukrep 5 .3 .  E  -  part ic ipaci ja  na  spletni  s trani  

Ukrep predvideva:
Orodje na uradni strani mladinskega centra preko katerega lahko mladi aktivno sodelujejo s
predlogi, mnenji, pohvalami, kritiko. Predlogi so lahko vezani na teme iz mladinske politike,
prostočasne aktivnosti, predlogi za nove investicije, projekte ipd.

Kazalnika:
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višina finančnih sredstev za mladinske programe in projekte

Ukrep 6 .2 .  Povečanje  sredstev  za  sof inanciranje  mladinskih  programov in
projektov  ter  redne  de javnost i  mladinskega  centra  (g le j  Ukrep  4 .2 . )

Ukrep predvideva:
Sredstva za projekte in redno dejavnost krovne mladinske organizacije je glede na rezultate in
program preteklih let potrebno sorazmerno povečevati. Za izvajanje programa je potrebno
zagotoviti sredstva za usposobljene mentorje/izvajalce programov. 

Kazalnik:

število izvedenih klubskih dogodkov

Ukrep 6 .3 .  Razvoj  k lubske scene 

Ukrep predvideva:
V Rogaški Slatini ni klubskega prostora, ki bi prirejal zabavni program za mlade in zabave
željne. Tak prostor je potrebno urediti samostojno ali v sodelovanju z obstoječim ponudnikom
gostinskih storitev. Mladinski prostor, ki ga imamo na voljo, ni primeren za koncerte, saj zvok
odmeva zaradi neprimerne akustike. Problem bi lahko rešili z akustično prenovo prostora,
torej da bi poskrbeli za izolacijske panele. Za razvoj klubske scene so potrebni primeren
prostor, gostinski ponudnik in izvajalec programa. 

Kazalnik:

nadgradnja trim steze, fitnesa na prostem, skate parka
število in površina novih infrastrukturnih objektov s področja športa
število novih javnih površin za mlade 

Ukrep 6 .4 .  Obnova in  nadgradnja  infrastrukture  za  športne  in  kulturne
dejavnost i  mladih .

Ukrep predvideva:
Javna infrastruktura in javne površine za mlade pomenijo zbirališče za druženje, izmenjavo
idej in ukvarjanje z različnimi aktivnostmi. Javne prostore in infrastrukturo moramo v
prihodnosti krepiti. 
Obstoječa infrastruktura, ki jo želimo nadgraditi: trim steza, fitnes na prostem, skate park idr.
Nova infrastruktura: javne površine za druženje mladih, zunanji oder, razstavni panoji na
promenadi, zunanja plezalna stena, športno kulturno središče Janina idr.

Kazalniki:



 MLADINSKI TURIZEM
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C I L J  7 :  I Z B O L J Š A N J E  P O N U D B E  Z A  M L A D E  T U R I S T E  V
R O G A Š K I  S L A T I N I  

7.7

Občina Rogaška Slatina
Javni zavod za turizem in kulturo 
MSORS
Razvojna agencija Sotla

poletni festivali, javne prireditve, sejmi, abonmaji, zabavni program, športne prireditve,
adrenalinski športi itd.

število javnih prireditev in aktivnosti atraktivnih za mlade
število obiskovalce prireditev

Nosilci in sodelujoči:

V Rogaško Slatino želimo pritegniti tudi mlade turiste, ki si poleg zdraviliškega turizma želijo
atraktivno ponudbo zabave, kulinarike in športa. Hkrati si želijo cenovno dostopne ponudbe. 

Ukrepi in kazalniki:

Ukrep 7 . 1 .  Povečanje  ponudbe ,  k i  j e  atrakt ivna za  mlade  turiste :  

Ukrep predvideva:

Kazalniki:

organiziranje izobraževanj za nove lokalne turistične vodnike
zaposlitev mladih turističnih vodnikov v javnih ustanovah (možnost opravljanja
študentskega dela, redna zaposlitev, honorarno delo itd.)
Priprava turistične lokalne ponudbe za mlade:
natečaj za najboljši turistični program za mlade, ki ga vključimo v ponudbo Zavoda za
turizem in kulturo Rog. Sl.

Ukrep 7 .2 .  Izobraževanje  in  zapos lovanje  mladih  turist ičnih  de lavcev

V anketi, ki smo jo opravili aprila 2020 je mnogo mladih zapisalo, da so nekatere storitve v
Rogaški Slatini predrage. Tudi zaradi cen, ki so višje zaradi turistov. S subvencioniranimi
kartami za muzeje, galerije, kino, gledališče, kopališče, pivnico, smučarske karte, sistem
izposoje koles, lahko mladim omogočimo večjo dostopnost lokalne ponudbe in povečamo
udeležbo.

Ukrep predvideva:



število organiziranih izobraževanj za nove lokalne turistične vodnike
število zaposlenih mladih vodnikov
izvedba natečaja za turistični program za mlade

Kazalniki:

v primeru primernega razpisa / financiranja projekta vzpostavitev mladinskega hostla
dogovor o nižjih cenah prenočišč za mlade z obstoječimi ponudniki nastanitev
spodbujanje mladinskih izmenjav in financiranje nastanitev iz razpisov

število cenovno dostopnih prenočišč za mlade turiste
število mladih turistov
število mladinskih izmenjav v Rogaški Slatini 

Ukrep 7 .3 . :  Ponudba cenovno dostopnih  prenočišč  za  mlade  popotnike

Ukrep predvideva:
Do cenovno ugodnih prenočišč za mlade v Rogaški slatini lahko pridemo na dva načina:

Kazalnik:
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