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Ko smo konec leta 2012 pripravljali projekt za program Mladi v akciji v okviru akcije 1.3: Projekti 
mladih za demokracijo, se nam je zapisalo naslednje:

Mladi imamo dovolj! Da smo brezposelni, brez stanovanj, da je naše življenje odvisno od socialnih pomoči, od 
pomoči naših staršev ... Še pred nekaj desetletji je bila mladina močna družbena skupina, ki je nadaljevala 
revolucijo razcveta, ki je sodelovala pri obnovi in napredku države ter sebi gradila boljšo prihodnost. Danes pa 
... Naša življenja tečejo v odraslost, kjer imamo pravice in dolžnosti, a ne skupnih ciljev in osnovnih pogojev za 
normalno življenje. Navkljub temu ostajamo pasivni opazovalci procesov v družbi, kjer že tako vladajo simptomi 
neperspektivnosti današnje mladine. 

Mladinske organizacije tako v urbanem okolju kot na podeželju lahko spodbujajo družbeno 
in kulturno življenje v skupnosti in so za mlade pomemben socialen dejavnik. Želeli pa smo 
vzpodbujati tudi politično participacijo mladih, zato smo večji del leta 2013 in v začetku leta 2014 
skupaj s Kumrovškim mladinskim društvom (Kumrovečkom udrugom mladih - v nadaljnjem 
besedilu: KUM) in ob podpori občin iz obeh krajev izvajali projekt Evropska reka. Partnerji z 
obeh bregov Sotle smo vključevali različne skupine neorganizirane mladine in jim pokazali, kako 
se lahko z aktivno udeležbo izpostavijo in jasno povedo svoje mnenje ter s tem pripomorejo h 
kvalitetnejšemu bivanju v lokalnem okolju in tudi širše – v skupnem prostoru Evropske unije. 
Skupaj smo spoznavali, da imamo pravico in odgovornost, da se kot evropski državljani zavzemamo 
za družbeno ureditev, ki bo temeljila na individualni svobodi, medsebojni pomoči in sodelovanju, 
na solidarnosti in enakopravnosti. 

V skladu z usmeritvami akcije Mladi za Evropo smo:
1. spodbujali aktivno državljanstvo mladih in zlasti njihovo evropsko državljanstvo; 
2. razvijali solidarnost in spodbujali strpnost med mladimi zlasti z namenom krepitve socialne  
 kohezije v Evropski uniji; 
3. krepili medsebojno razumevanje mladih iz različnih držav; 
4. prispevali k razvoju kakovosti podpornih sistemov za aktivnosti mladih in zmogljivosti   
 organizacij civilne družbe na področju mladine;
5. spodbujali evropsko sodelovanje na področju mladine. 

Upoštevali smo stalne tematske prednostne naloge programa Mladi v Akciji (MvA):
1. vključevanje tistih z manj priložnostmi;
2. evropsko državljanstvo;
3. participacija mladih; 
4. kulturna raznolikost.

Vključili smo tudi letne prednostne naloge programa MvA:
1. aktivna participacija mladih na volitvah v Evropski parlament;
2. evropsko državljanstvo in iz njega izhajajoče pravice;
3. brezposelnost mladih;
4. ustvarjalnost in podjetništvo;
5. zavezanost mladih za vključujočo rast: boj proti revščini in marginalizaciji mladih.

Osrednji cilj projekta Evropska reka je torej bil okrepiti aktivno participacijo mladih –  tako v 
smislu poseganja v lokalni prostor, prepoznavanja pomena evropske politike in evropskih volitev, 
pa tudi v smislu čezmejnega povezovanja. Nadalje so se mladi skozi projektne aktivnosti naučili 
kritično analizirati politična in socialna vprašanja ter tudi jasno izraziti svoje poglede. Upamo, da 
smo mladim omogočili pozitivno vplivati na svet, v katerem živijo, ter da bodo zaradi te izkušnje 
razumeli, da imajo možnost in tudi dolžnost to početi tudi v prihodnje.

Konkretni cilji projekta pa so bili: s pomočjo priprav in organizacije javnih diskusij izboljšati retorične 
sposobnosti in javno nastopanje mladih in s tem dvigniti njihovo samopodobo in jim omogočiti 
samozavestnejšo participacijo v javni sferi. Video delavnica je bila namenjena pridobivanju nove 
kompetence ustvarjanja filma, ki je lahko še en učinkovit medij za predstavljanje neke problematike 
ali mnenja in lahko nosi močno sporočilno vrednost. Omenjali smo že promocijo in vzpodbujanje 
aktivne participacije mladih, osveščanje mladih o pomenu povezovanja in sodelovanja, o vlogi EU, 
o priložnostih na ravni EU ter o volitvah v Evropski parlament, ki se bodo odvijale v letu 2014. 

Posebej pomembno nam je bilo preko različnih metod in tehnik zbirati ideje in predloge mladih in 
na tej podlagi ter ob neprestanem tesnem sodelovanju lokalne mladine pripraviti strategijo razvoja 
na področju mladih. To strategijo smo predložili županu in svetnikom občine Bistrica ob Sotli; 
skupina mladih jo je tudi predstavila na redni seji sveta občine. V občini Kumrovec pa smo želeli 
občane in lokalne politične odločevalce seznaniti s pogledi, mnenji in izzivi mladih v lokalnem 
okolju. 

Eden od rezultatov teh naporov je pričujoča publikacija. Njen namen je seznanjati zainteresirano 
javnost o mnenjih lokalne mladine; o tem, kaj mislijo, da jim lokalna oblast in lokalni prostor 
nudi, kaj pogrešajo ali menijo, da bi lahko bilo bolje ... Mnenja mladih iz Bistrice ob Sotli smo 
pridobivali na dvodnevnem taboru ob neki drugi mejni reki (Kolpi), statistično obvladljivejše in 
bolj sistematične podatke iz obeh krajev pa smo pridobili s pomočjo ankete.
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2 PARTNERJI V PROJEKTU IN 
DOSEDANJE AKTIVNOSTI NA 

PODROČJU MLADINSKEGA DELA

2.1 Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli

Težko bi rekli, da mladina v Bistrici ob Sotli ni posegala v svoje okolje in poskušala izboljšati 
svoje življenje in življenje ostalih v kraju – in širše. Klub Metulj je bil odprt julija 1996, takrat še 
kot neformalno prizorišče za zabavo. Koncerti so se začeli nekoliko kasneje. Delovanje do tedaj 
samoniklega prizorišča so aktivni mladi legalizirali leta 1999 – takrat je torej tudi uradno nastalo 
Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli. V več delovnih akcijah so mladi prostovoljno obnavljali in 
preurejali prostore, občina Bistrica ob Sotli (ki je sicer že prej podpirala delovanje društva) pa je 
leta 2006 začela s temeljito prenovo in razširitvijo klubskih prostorov. Toda delo ne bi bilo kmalu 
zaključeno, če se ne bi mladi znova lotili dela; velik del sredstev so člani društva pridobili prek 
raznih razpisov, zaključna dela pa so v največji meri opravili sami, prostovoljno.

Prenovljeni prostori so pomenili svež veter v jadra mladinskega delovanja. V letu 2006 je društvo 
pridobilo status mladinskega centra in od tedaj sodelujejo na rednih javnih pozivih Urada RS za 
mladino. Sodelujejo tudi v evropskih projektih, med drugim so izvedli tri mednarodne izmenjave 
in sodelovali pri izmenjavah po Evropi. Sicer je velika pozornost še vedno namenjena koncertom 
in drugi kulturni ponudbi – razstave, literarni večeri, gledališče idr. – organizirajo pa tudi kreativne 
delavnice, različne seminarje in izobraževanja, razprave, vzpodbujajo prostovoljstvo. V zadnjem 
času je vedno več projektov, ki jih izvajajo v sodelovanju z drugimi organizacijami v Sloveniji in 
tujini. Skozi leta so postali upoštevanja vreden partner, tudi delodajalec  mladih ljudi v kraju.

Velik delež aktivnosti je v pristojnosti izkušenejših mladinskih delavcev, mlajši člani pa se udeležujejo 
zgolj nekaterih dogodkov. Seveda so izjeme, torej mladi, ki organizirajo dogodke, sooblikujejo 
vsebine in so več kot le pasivni opazovalci, toda delež teh med mlajšimi člani je (pre)majhen. 
Projekt Evropska reka je bil torej priložnost izboljšati aktivno participacijo generacije, ki prihaja 
in ki je prihodnost do sedaj (glede na velikost kraja) nenavadno uspešnega mladinskega društva.
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2.2 Občina Bistrica ob Sotli

Občina Bistrica ob Sotli se nahaja na skrajnem jugovzhodu regije in z dobrimi 1400 prebivalci na 31 
kvadratnih kilometrih velja za najmanjšo izmed občin Posavja. Severno meji na občino Podčetrtek, 
južno na občino Brežice, zahodno na občino Kozje in vzhodno na Republiko Hrvaško. Občina je v 
celoti podeželska in spada tudi med najboljša vinogradniška območja v državi. Poleg prevladujoče 
kmetijske dejavnosti ter nekaj manjših obrtniških in trgovskih obratov v občini delujejo vrtec, 
osnovna šola, pošta, lokalna knjižnica, zdravstveni dom in bencinska črpalka. Veliko razvojnih 
priložnosti občine se skriva v bogati naravni dediščini. Zaradi presenetljive raznovrstnosti, 
slikovitosti in neokrnjenosti krajine je celoten prostor občine umeščen v zavarovano območje 
regijskega Kozjanskega parka. Prav tako pa se priložnosti skrivajo v bogati kulturni dediščini 
in zgodbah preteklosti občine. Občina se lahko pohvali tudi z izjemno aktivnim kulturnim in 
društvenim življenjem, saj je v občini aktivnih kar 13 društev, ki poskrbijo za pestro dogajanje v 
občini. 

Občina za zdaj ni sprejela strategije za mlade, tako da lahko o njenem odnosu do mladih sklepamo 
predvsem na podlagi odnosa do društev, ki izvajajo mladim namenjene aktivnosti. Izmed vseh 
društev v Bistrici ravno Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli prejema največ sredstev od občine, 
pri čemer pa je potrebno poudariti, da društvo s projekti, ki so delno financirani s strani drugih 
partnerjev, pa tudi s pomočjo občini pri njenih projektih in s promocijo kraja ta vložek tudi 
večkratno povrne. Vsekakor pa sta podpora občine in tesnost sodelovanja vzorna. Občina podpira 
tudi aktivnosti društva prijateljev mladine, kulturnega društva, športnega društva, knjižnice in 
drugih lokalnih društev in organizacij, ki ponujajo (tudi) aktivnosti za mlade – zadovoljstvo teh 
društev s sodelovanjem ter z višino dodeljenih sredstev pa je različno od primera do primera. 

2.3 Mladinsko društvo Kumrovec (Kumrovečka udruga mladih)

KUM je neprofitno, prostovoljsko društvo, ki deluje na področju občine Kumrovec. Cilj društva 
je povezovati se z drugimi organizacijami na Hrvaškem in drugod in izboljšati življenje mladih z 
različnimi delavnicami, koncerti, razstavami in podobno. Društvo je bilo ustanovljeno leta 2009 na 
pobudo nekaj mladih s področja Kumrovca. Najprej je izvajalo ekološke akcije. Uredili so dva parka 
v središču Kumrovca, v enem od njiju naredili igrišče za odbojko na mivki in s pomočjo nacionalne 
fundacije ZAMAH očistili kopališče na Sotli trdih odpadkov. Izvedli so tudi nekaj humanitarnih 
akcij; pomagali so lokalnemu športnemu društvu Kumrovec, prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Kumrovec in knjižnici osnovne šole Josipa Broza. Na področju Krapinsko-zagorske županije 
(upravne enote) so izvedli predavanja o open-source programski opremi, da s slednjo seznanijo 
mlade. Za najmlajše generacije so v prostorih stare šole v sklopu muzeja Staro selo (Stara vas) 
organizirali projekcije risank. Otroci so obenem videli, kam so hodili v šolo njihovi dedki in babice.

Marca 2013 je društvo dobilo v upravljanje prostore slačilnice zraven stadiona, ki je sicer v lasti 
občine Kumrovec. Tam bodo potekale različne delavnice, koncerti in drugi dogodki. Do sedaj so 
že izvedli nekaj odlično obiskanih koncertnih dogodkov.

Pred nastankom KUM-a je delovalo društvo Zona Kumrovec, ki je člane novonastale organizacije 
tudi motivirala za delo in jim prenesla dragocene ideje, znanja in izkušnje. Zona Kumrovec je 
bila ustanovljena leta 2002 s podobnimi cilji kakor KUM. Eden glavnih projektov Zone je bil 
Kumrovec music festival (KMF) v sklopu Tabor film festivala. KUM je organizacija, ki je uradno 
nasledila Zono Kumrovec in njene reference.
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2.4 Občina Kumrovec (Općina Kumrovec)

Občina Kumrovec je bila ustanovljena leta 1997 (do takrat je bil kraj del občine Tuhelj). Nahaja 
se na severozahodnem delu Republike Hrvaške na meji s Slovenijo. Po popisu iz leta 2012 na 16 
km2 velikem ozemlju občine v 10 naseljih živi 1593 prebivalcev. Ime Kumrovec je bilo prvikrat 
omenjeno v 15. stoletju, ko je bil kraj eno od posestev Cesargrada celjske gospode.

V Kumrovcu je bila rojena znamenita osebnost sodobne zgodovine, predsednik Jugoslavije in eden 
ustanoviteljev Neuvrščenih Josip Broz Tito. Danes je glavni vir prihodkov v Kumrovcu turizem; ta 
je tudi perspektiva v prihodnje. Glavna atrakcija je etnografski muzej Staro selo, ki obsega Titovo 
rojstno hišo ter prikazuje vaško življenje med 19. in 20. stoletjem. Problem turističnega razvoja 
je v tem, da ima mnoge objekte v lasti država, a jih zanemarja, občina pa zanje nima nikakršnih 
pristojnosti. Konkretno tu mislimo na Politično šolo (Političku školu), rezidenco, stadion in 
Spominski dom (Spomen dom). 

Glavna vsakoletna turistična dogodka sta Rally Kumrovec in Dan mladosti. Na področju občine 
deluje 16 društev, od katerih jih je 10 aktivnih. Izmed teh jih mladim namenjene aktivnosti (razen 
KUM) izvaja več društev. Športno društvo Kumrovec organizira treninge odbojke in nogometa 
in nasploh spodbuja mlade, da se skozi različne aktivnosti več ukvarjajo s športom. Aktivno je 
tudi Prostovoljno gasilsko društvo Kumrovec, ki izvaja izobraževanja o nevarnosti, preventivi in 
preprečevanju požarov. Z mlado ekipo se udeležuje gasilskih tekmovanj, organizira pa tudi gasilske 
tabore.

Ker se občina Kumrovec zaveda problematike mladih, jo je že aktivno začela reševati. Med drugim 
so vzpostavili dialog mladih in podžupana na organiziranih srečanjih, na katerih se je izraziteje 
pokazala dostopnost vodstva občine. Ker mladi do pred kratkim še niso imeli prostorov, kjer bi 
lahko delovali, so dobili v upravljanje prostore slačilnice v sklopu stadiona. Seveda so to zgolj 
zametki nadaljnjega sodelovanja; mladi želijo še nadgraditi svojo povezavo z lokalno oblastjo 
in nadaljevati v smeri, kjer bo več denarja iz proračuna namenjenega društvom, obenem pa se 
oblikuje strategija za mlade.

3 STRATEGIJA NA PODROČJU 
MLADIH IN MLADINSKE 
POLITIKE NA LOKALNI RAVNI
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V tem poglavju bomo pogosto povzemali poudarke iz vsebine dveh publikacij, ki sta izšli v okviru 
Mladinskega sveta Ajdovščina: monografije Lokalna mladinska politika (2012) ter brošure z 
naslovom Strategija za mlade v Občini Ajdovščina 2013–2018 (2013). Tamkajšnji mladinski svet je 
pred pripravo strategije pripravil natančno teoretsko podlago, ki lahko služi tudi v drugih (tudi zelo 
drugačnih) okoljih v Sloveniji – torej tudi za pripravo strategije za mlade v Občini Bistrica ob Sotli.

Z zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju (soglasno je bil sprejet leta 2010) se opredeljuje 
mladinski sektor in določa javni interes ter način njegovega uresničevanja – v več točkah se navezuje 
tudi na uresničevanje interesov v lokalnih skupnostih. Strategijo na področju mladih in mladinske 
politike na lokalni ravni lahko opredelimo kot mehanizem oz. instrument podpore mladinskega 
dela in mladinske politike (Murni in Skrinar, 2010). Na strategijo vplivajo različni dejavniki, kot 
so politični interesi, moč in število mladinskih organizacij in organizacij za mlade, nivo motivacije 
predlagateljev, splošni interes javnosti, število in moč drugih deležnikov, kot so šole in vrtci, centri 
za socialno delo, druge nevladne organizacije in vključenost medijev (Lebič, 2012). 

Viri pobud za izdelavo strategije so lahko mladi, ki se zaradi zaznanih potreb združujejo v pobudne 
skupine, mladinske organizacije in/ali organizacije za mlade, ki zaznajo potrebe mladih. Pripravo 
občine lahko zažene tudi sama občina, neki nacionalni organ ali drugi deležniki. V našem primeru 
je pobudnik mladinska organizacija, pri čemer pa je poseben poudarek na detekciji potreb mladih 
in tesnem sodelovanju z njimi (o tem več v nadaljevanju).

Kot osnovno podlago za sestavljanje konkretnih strateških ciljev in ukrepov za področje mladine 
smo povzeli ukrepe, kot so navedeni v delu Lokalna mladinska politika ajdovskega mladinskega 
sveta (2012). Spodaj sledijo samo zelo kratke navedbe bistvenih poudarkov.

l. Izobraževanje je pogoj za zaposlovanje mladih, hkrati pa v duhu vseživljenjskega učenja 
omogoča prilagajanje mladih na nepredvidljive razmere na trgu dela, zaradi česar ima ključno vlogo 
pri osamosvajanju.

ll. Zaposlovanje je eden glavnih pogojev za ustrezen prehod posameznika iz obdobja mladosti 
v obdobje odraslosti, omogoča pa tudi razvoj v smeri osebnega dostojanstva, polnega doseganja 
avtonomije in uresničevanja življenjskih ciljev. 

lll. Stanovanjske razmere mladih so zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ponavadi slabe. Brez 
pomoči si zato težko uredijo bivanjske razmere, značilne so pogoste menjave bivališč ter začasne 
in prehodne rešitve, kar zaznamuje družbeni razvoj in reprodukcijo ter prispeva k poznemu 
pridobivanju vrednot in kompetenc, ki jih prinaša samostojno življenje. Zaradi tega je jasno, da 
mladi zahtevajo prednostno obravnavo pri reševanju stanovanjskih razmer. 

lV. Mobilnost je zmožnost mladih, da prehajajo med različnimi kraji doma in v tujini. To je 
bistveno za osebnostni razvoj, osamosvajanje, prostovoljsko in mladinsko delo, izobraževanje, 
usposabljanje, zaposlitev in izpolnjevanje kariernih ciljev mladih. 

V. Prosti čas, šport in družbeno-kulturne dejavnosti se nanašajo na čas, ko posameznik 
deluje avtonomno in ima več možnosti za izražanje samega sebe. S tem, ko mladim omogočimo 
raziskovanje lastnih talentov, sposobnosti in teženj, prispevamo k razvoju njihove identitete in 
iskanju vloge v družbi.

Vl. Informiranje mladih zajema različne družbene aktivnosti vključno s šolanjem, poklicnim 
usmerjanjem, zaposlovanjem, osamosvajanjem, zdravjem, socialnim varstvom, pomočjo v stiski, 
z zagovorništvom in pravicami, prostočasnimi aktivnostmi, ekologijo, mednarodnimi dejavnostmi 
itd.

VlI. Mladinsko organiziranje omogoča mladim, da vplivajo na družbo, jim pomaga na poti 
ekonomskega in socialnega osamosvajanja ter posledično ključno prispeva k razvoju države.

4 MNENJE MLADIH



16 17

4.1 Bistrica ob Sotli prvič: delavnice ob reki Kolpi

Na tridnevnem taboru ob reki Kolpi je 10 mladih občanov Bistrice ob Sotli v sproščenem vzdušju 
izražalo svoje predloge, ideje, kritike in pobude za kraj, v katerem živijo. Ravno zaradi želje po 
osvoboditvi od vpetosti v domače okolje smo to aktivnost izvedli proč od doma; posledično so 
mladi svoje poglede izražali bolj sproščeno. Bilo je čutiti, da so navezani na svoj dom in ga ne bi 
želeli zapustiti (čeprav bodo, če ne bo druge možnosti, storili tudi to; Bistrica je demografsko 
ogrožen kraj, v katerem število prebivalstva stalno pada).

l. Izobraževanje 

Udeleženci tabora so od možnosti za formalno ali neformalno izobraževanje v kraju znali našteti 
le delavnice in predavanja v okviru Mladinskega društva ter predavanja mladih uspešnih kmetov, 
ki potekajo na osnovni šoli. 

Pobuda mladih je bila, da občina razpiše štipendije tako za dijake kot za študente. Kot študijske 
smeri, ki bi lahko pripeljale do zaposlitve v domačem kraju, so navajali predvsem kmetijstvo in tudi 
turizem, ki je po njihovem mnenju glavni neizkoriščeni potencial kraja. 

ll. Zaposlovanje 

Mladi so poudarili pomanjkanje priložnosti za delo, posebej v primarnem sektorju. Tudi ponudba 
študentskih del je borna. Prepoznali so problem pomanjkljive prometne infrastrukture, katere 
prenova bi nedvomno povečala možnosti za razvoj gospodarstva. Posebej so izpostavili možnost 
obnovitve železniške proge in izgradnje železniške postaje.  

Kot možne rešitve so predlagali finančno pomoč mladim, da lahko ostanejo v domačem kraju. 
Možnost delnega subvencioniranja zaposlitev bi opogumila delodajalce, da zaposlijo več mladih. 
Razvoj turizma bi po njihovem mnenju prav tako izboljšal možnosti za zaposlitev mladih, z roko v 
roki s slednjim pa gre promocija kraja, katere namen je seveda privabiti čim več gostov. 

lll. Stanovanjske razmere mladih 

Tudi tukaj se točke prepletajo; pogoj za obstanek mladih v Bistrici ob Sotli je zaposlitev v kraju 
ali bližnji okolici (zaposlovanje), temu pa je treba dodati še dobre cestne in železniške povezave 
(mobilnost).  V primeru daljših vsakodnevnih poti na delovno mesto bi mladi verjetneje ostali 
doma, če bi bila stanovanja cenejša ali pa bi bila pri nakupu stanovanj na voljo kakšna finančna 
pomoč. Tudi možnost nakupa že opremljenih nepremičnin bi lahko olajšala odločitev. Mladi so se 
spomnili na možnost kandidiranja na javnih razpisih; tudi občina bi lahko razpisala kaj sredstev za 
ta namen. 

Pri reševanju stanovanjske problematike so mladi prišli do zelo izvirne zamisli, in sicer da bi se 
mladim družinam zastonj ponudilo zemljišča in objekte starih opuščenih kmetij. Vložek v obnovo 
sicer ne bi bil majhen, toda morda bi bili vsaj nekateri od objektov še uporabni, pa tudi kupovanju 
dragih parcel bi se družine, ki so v večini primerov v finančni stiski, tako izognile. Da ne omenjamo, 
da bi stare objekte in parcele rešili pred propadom.

lV. Mobilnost 

Mladi so večkrat poudarili pomen izboljšanja prometnih povezav; problem mobilnosti ni prišel na 
površje samo takrat, ko so udeleženci govorili specifično o njem, pač pa tudi, ko so bile v ospredju 
druge teme. Gre namreč za problematiko, ki ima učinek na mnoga področja. 

Po mnenju udeležencev je nujno, da se popravi cesto Bistrica ob Sotli–Podčetrtek–Kozje–Bizeljsko, 
ker je, milo rečeno, v slabem stanju. Težava je tudi, da so avtobusni prevozniki v zadnjih letih skoraj 
povsem opustili celo tiste redke avtobusne linije, ki so vozile prej (proti Celju, Ljubljani, Mariboru). 

Železniška povezava med Celjem in Kumrovcem in naprej proti Zagrebu je že leta opuščena in v 
katastrofalnem stanju. Mladim se je zdelo zelo smiselno, da se progo obnovi in vzpostavi nekaj linij 
potniških vlakov (tudi tovorni promet bi lahko prispeval k razvoju kraja). Če nič drugega, so napol 
v šali predlagali, bi lahko uvedli povezavo Polje pri Bistrici–Kumrovec z vagonom na ročni pogon. 
Omenili so tudi, da bi mladim velikokrat prišlo zelo prav, če bi bil v Bistrici na posodo kombi. 

Niso pozabili na kolesarje in so izrazili željo, da bi skozi kraj vodila tudi kolesarska steza. Razmišljali 
so o možnosti, da bi v Bistrici ob Sotli obstajala storitev izposoje koles. Predlagali so imeni 
Šompecikl in BoScikel. (Prvi predlog je kombinacija domačega imena za kraj – Šompeter – in 
poimenovanja kolesa v domačem dialektu – pecikl.) Med razpravo so padle še nekatere zanimive 
ideje; med drugim celo, da se bi na področju občine zgradilo jahalno pot.

V. Prosti čas, šport in 
družbeno-kulturne dejavnosti

Poleti je med mladimi zelo priljubljeno kopanje v reki Bistrici (v sosteski reke, ki je sicer del 
Kozjanskega parka, torej zavarovano območje), toda kopališče je slabo urejeno. Mladi si zelo želijo, 
da se bi kopališče prenovilo. To bi bilo po njihovem mnenju možno izvesti tako, da bi bil poseg v 
naravo minimalen. Mladi si bi želeli tudi most ob koncu soteske reke Bistrice (po domače se mu 
reče Prišjek), da bi lahko sprehajalci prečkali reko.

Skupina mladih, ki so sodelovali na taboru, je bila zelo športno osveščena, kajti predlogi za športe 
storitve in infrastrukturo so kar deževali. Nekateri predlogi so bili povezani z že obstoječo športno 
dejavnostjo, realizacija drugih pa bi v kraj pripeljala povsem nove športne vsebine. Izmed manj 
drznih predlogov omenimo željo po več športnih dogodkih na leto, manjši članarini za fitnes, boljšo 
promocijo v kraju zelo aktivnih strelcev z zračnimi puškami in boljšo povezavo med obstoječimi 
športnimi površinami (telovadnica, košarkaško in nogometno igrišče, teniško igrišče, igrišče za 
odbojko na mivki, strelišče, Prišjek ...). Omenili so tudi ureditev pešpoti ter kolesarskih stez. 

Tole pa je še nekaj drznejših idej: naj se nekje v kraju ustanovi adrenalinski park ter airsoft poligon; 
v Podgaju bi lahko izvajali zorbing (spuščanje po klancu navzdol znotraj velike prozorne krogle 
iz umetnega materiala); na parkirišču Motela Trebče bi lahko bila gokart proga; želeli bi si tudi 
možnosti treniranja katere od borilnih veščin.

Predlogov za družbeno-kulturne dejavnosti je bilo manj; nekje bi bil lahko poletni kino na prostem, 
soba s projektorjem ter malo večjim kavčem pa bi lahko postala hišni kino. Skupina ljudi bi se 
naročila, plačala simbolično vstopnino in gledala film.
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Vl. Informiranje 

Za zdaj mladi do informacij prihajajo preko vseh društev (mailing liste, družabna omrežja ...), 
lokalnih časopisov (časopis OKo, Novi tednik, Rogaške novice), letakov, ki jih dobijo na dom, 
plakatov, radia (Štajerski val) ...

Glavni poudarek mladih je bil, naj bodo vse informacije, ki se jih tičejo in jih zanimajo, dostopne 
preko spleta. Sem so prišteli vesti o dogodkih, razpisih, natečajih, aktivnostih občine (kaj počnejo, 
kam vlagajo, kakšni so njihovi načrti ...) idr. 

Vll. Mladinsko organiziranje 

Mladi so izrazili željo, da bi ljudje bolj spoštovali ter cenili delo Mladinskega društva, bili bolj 
zainteresirani za dogajanje v kraju in bili bolj pripravljeni sodelovati. Dobro bi bilo, če bi bilo več 
druženja mladih ob večerih v klubu Metulj (gledanje filmov, pogovori, zabave ...).

4.2 Bistrica ob Sotli drugič: anketa in rezultati

Izhajajoč iz sedmih glavnih ukrepov ter iz na taboru ob reki Kolpi pridobljenih mnenj smo sestavili 
anketne vprašalnike. Trudili smo se, da bi s čim bolj konkretnimi vprašanji zaobjeli bistveno, torej 
da bi uspeli zaznati, kaj mladina našega kraja najbolj pogreša, kaj bi po njihovem mnenju najbolj 
izboljšalo kakovost življenja in čemu je potrebno, kljub temu da je morda v kraju že zastopano, 
posvetiti še več pozornosti. Sledi povzetek rezultatov s kratko analizo.

Splošni podatki

Glede na podatke Statističnega urada RS so leta 2013 v Bistrici ob Sotli živeli 1404. ljudje. 132 
izmed njih je starih med 15 in 24 let, 223 pa med 25 in 35. V vzorec naše ankete so bili zajeti mladi 
občani Bistrice ob Sotli, natančneje stari med 15 in 35 let; skupaj je v starostni skupini, ki jo je 
zadevala naša anketa, 355 prebivalcev; vseh anketirancev pa je bilo 33. V vzorec ankete je bilo torej 
zajeta skoraj desetina ciljne populacije.

1. Spol

Od Bistričanov, starih med 15 in 35 leti, jih je moškega spola 193 (54,4%), ženskega pa 162 
(45,6%). V naši anketi je bilo udeleženih 48% žensk in 52% moških; razmerje je bilo torej zelo 
blizu dejanskemu razmerju znotraj celotne ciljne populacije. 

2. Starost

Najmlajši anketiranec je imel 15 let, najstarejši pa 35 let. Povprečna starost anketirancev je 25, 22 
let, kar je skoraj točno na sredi starostnega razpona vključenih mladih.

3.Status

Dijak. 10 30%
Študent. 9 27%
Zaposlen. 6 18%
Nezaposlen. 7 21%
Kmet. 1 3%
Drugo. 0 0%

V vzorcu je bilo za nekaj manj kot tretjino dijakov ter prav tako študentov, preostali  (zaposleni, 
nezaposleni ter kmetje) pa so skupaj tvorili dobrih 42% anketirancev. 

Drugo.

Kmet.

Nezaposlen.

Zaposlen.

Študent.

Dijak.
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4. Kakšni so tvoji načrti po 
izobraževanju na trenutni stopnji?

Nadaljevati izobraževanje na višji stopnji. 13 41%
Poiskati zaposlitev. 12 38%
Pričeti z lastno dejavnostjo. 4 13%
Nadaljevati družinsko gospodarsko dejavnost. 1 3%
Drugo. 2 6%

Izstopata dva odgovora: od 33 anketirancev jih 13 želi nadaljevati izobraževanje na višji stopnji, 
takoj za njimi pa jih 12 želi poiskati zaposlitev. Rezultati so seveda povezani tudi s starostjo in 
statusom anketirancev. 

Drugo.

Nadaljevati družinsko gospodarsko dejavnost.

Pričeti z lastno dejavnostjo.

Poiskati zaposlitev.

Nadaljevati izobraževanje na višji stopnji.

I. IZOBRAŽEVANJE

1. Meniš, da imaš s svojo (bodočo)
izobrazbo dobre zaposlitvene 
možnosti?

Da. 13 39%
Ne. 7 21%
Nisem prepričan/a. 13 39%

Odgovori na to vprašanje so povezani s statusom anketirancev. Naj spomnimo: dijakov je 10, 
študentov 9, 7 je nezaposlenih, 6 zaposlenih in 1 kmet. Zaposleni (v skladu s svojo izobrazbo) 
so nedvomno izbirali odgovor 'da,' verjetno pa prav tako mnogi od dijakov in študentov. Ravno 
nasprotno je seveda z nezaposlenimi. Precejšen delež tistih, ki niso prepričani o tem, kako dobre so 
njihove zaposlitvene možnosti, nakazuje na nezanesljiv položaj mladih. 
 

2. V kakšnih vrstah neformalnega 
izobraževanja si že sodeloval/a? 

Tečaj za pripravo na vozniški izpit. 21 27%
Tečaj tujega jezika. 13 17%
Računalniški tečaj. 12 15%
Tečaj, povezan neposredno na veščine in znanja, koristna 
za sedanji oziroma bodoči poklic. 17 22%

Tečaj na področju kulture in umetnosti. 13 17%
Nisem še sodeloval/a pri neformalnem izobraževanju. 1 1%
Drugo. 1 1%

Nisem prepričan/a.

Ne.

Da.

Drugo.

Nisem še sodeloval/a pri neformalnem izobraževanju.

Tečaj na področju kulture in umetnosti.

Tečaj, povezan neposredno na veščine in znanja, 
koristna za sedanji oziroma bodoči poklic.
Računalniški tečaj.

Tečaj tujega jezika.

Tečaj za pripravo na vozniški izpit.
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3. Si zainteresiran/a za (več možnosti 
za) neformalno izobraževanje 
v občini Bistrica ob Sotli?

Da. 27 82%
Ne. 6 18%

Dokaz, da so neformalna izobraževanja za mlade krajane zanimiva, je rezultat pri zadnjem 
vprašanju; 27 od 33 jih je odgovorilo, da imajo interes za to vrsto izobraževanja. Razširjenost 
neformalnega izobraževanja nakazuje rezultat pri 16. vprašanju, da samo ena anketirana osebi 
doslej ni sodelovala na neformalnem izobraževanju. 

Znova sledi serija vprašanj s trditvami, pri katerih so anketiranci odgovarjali po lestvici od 1 do 
5, pri čemer je 1 pomenilo, da se sploh ne strinjajo z določeno trditvijo, 5 pa, da se popolnoma 
strinjajo.

4. Če ne dobim dela, skladnega s 
svojo izobrazbo, sem pripravljen/a 
sprejeti tudi dela, ki zahtevajo nižje 
stopnje izobrazbe.

1 1 3%
2 2 6%
3 7 21%
4 11 33%
5 12 36%

5. Občinske štipendije za nadarjene 
dijake in študente bi bile koristne.

1 0 0%
2 1 3%
3 5 15%
4 9 27%
5 18 55%

Ne.

Da.

Samo tri osebe se niso strinjale z izjavo. Delež tistih, ki se 
trditvijo strinjajo ali pa so neopredeljeni (torej bi v najslabšem 
primeru najbrž sprejeli takšno delo), je več kot 90-odstoten!

S trditvijo, da bi bile občinske štipendije za nadarjene dijake in 
študente koristne, se popolnoma strinja več kot pol anketirancev, 
še 9 pa se jih strinja in 5 je neopredeljenih. Le ena oseba se ne 
strinja, noben pa se sploh ne strinja.

6. Podpiram občinske nagrade za 
izjemne dosežke šolajoči se mladini. 

1 0 0%
2 1 3%
3 3 9%
4 7 21%
5 22 67%

7. Ponudba neformalnega 
izobraževanja v Občini 
Bistrica ob Sotli je zadovoljiva. 

1 0 0%
2 12 36%
3 7 21%
4 9 27%
5 5 15%

8. Neformalno izobraževanje je 
bistveno za zaposljivost in poslovno 
uspešnost mladih.

1 2 6%
2 2 6%
3 9 27%
4 10 30%
5 10 30%

Skoraj 60 odstotkov mladih je torej mnenja, da je neformalno izobraževanje pomembno za njihovo 
prihodnost. Nekaj možnosti za to vrsto izobrazbe na področju občine sicer je, toda lahko bi bilo 
tudi mnogo bolje. Še posebej, če upoštevamo velik delež mladih, ki si tega želijo.

Tudi navedeni ukrepi za spodbujanje formalnega izobraževanja (priznanja, nagrade in štipendije) so 
bili deležni zelo močne podpore. Izobrazba je torej tudi po mnenju mladih 'naložba v prihodnost' 
– četudi so večinoma mnenja, da bodo morali morda sprejeti kompromis in delati delo, ki ne bo 
dosegalo nivoja njihovega znanja. 

Pri trditvi, da podpirajo občinske nagrade za izjemne dosežke 
šolajoči se mladini, so odgovori podobni. Dve tretjini 
udeležencev, 22 od 33, se s trditvijo popolnoma strinjata, 7 se jih 
strinja, trije so neopredeljeni in le eden se ne strinja.

S trditvijo se popolnoma strinja 5 anketirancev, 9 se jih strinja, 
7 je neopredeljenih, največ, 12, se jih ne strinja, nihče pa se s 
trditvijo nikakor ne strinja. Odgovori torej niso enoznačni in se 
verjetno povezani z individualnimi potrebami anketirancev po 
dodatnih znanjih.

Pri izjavi, da je neformalno izobraževanje bistvenega pomena za 
zaposljivost in poslovno uspešnost mladih, je popolno strinjanje 
izrazilo 10 od 33 anketirancev. Ravno toliko se jih se s trditvijo 
strinjalo, 9 je neopredeljenih. 4 osebe so izrazile nestrinjanje.
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II. ZAPOSLOVANJE

1. Katero obliko dela opravljaš?

Študentsko delo. 9 27%
Delovno razmerje za določen čas. 4 12%
Delovno razmerje za nedoločen čas. 1 3%
Delo preko avtorske ali podjemne pogodbe. 2 6%
Samozaposlitev. 4 12%
Nimam dela. 11 33%
Drugo. 2 6%

Od 33 anketirancev jih 11 ni zaposlenih, torej kar tretjina. 9 jih opravlja delo preko študentskega 
servisa. Štirje so v delovnem razmerju za določen čas, prav tako so štirje samozaposleni. Samo ena 
oseba je zaposlena za nedoločen čas. 

Razmerje odgovorov nesporno kaže na težek položaj mladih glede zaposlitve. Brez dela jih je 
točno tretjina, velika večina preostalih pa dela v nezanesljivih razmerah. Treba je upoštevati, da se 
19 oseb šola, torej vsaj nekaterim od njih zaposlitev ni v prvem planu. 

Sledi serija vprašanj, kjer so morali anketiranci razvrstiti trditve po lestvici od 1 do 5, pri čemer je 1 
pomenilo, da se sploh ne strinjajo z določeno trditvijo, 5 pa, da se popolnoma strinjajo. 

2. Možnost za zaposlitev v 
Bistrici ob Sotli in bližnjih krajih 
je zelo dobra. 

1 17 52%
2 11 33%
3 4 12%
4 0 0%
5 1 3%

Drugo.

Nimam dela.

Samozaposlitev.

Delo preko avtorske ali podjemne pogodbe.

Delovno razmerje za nedoločen čas.

Delovno razmerje za določen čas.

Študentsko delo.

Več kot polovica, 17 od 33 anketirancev, sploh ne soglaša, da 
so možnosti za zaposlitev v Bistrici ob Sotli in bližnjih krajih 
zelo dobre, še 11 anketirancev pa se to trditvijo ne strinja, a so 
manj gotovi o tem. Skupaj jih torej 85% doma in v bližnjih krajih 
okolju ne vidi veliko možnosti za zaposlitev.

3. V lokalnem okolju se verjetno ne 
bom mogel/la zaposliti v skladu s 
svojo izobrazbo. 

1 5 15%
2 7 21%
3 3 9%
4 4 12%
5 14 42%

4. Pripravljen/a sem se izseliti iz 
Občine Bistrica ob Sotli, da dobim 
boljšo zaposlitev.

1 4 12%
2 2 6%
3 7 21%
4 10 30%
5 10 30%

5. Občina bi morala s programi za 
vzpodbujanje in razvoj podjetništva,
javnimi deli in drugimi ukrepi 
izboljšati možnosti za zaposlitev 
mladih.

1 1 3%
2 1 3%
3 5 16%
4 9 28%
5 16 50%

6. Želim si več izobraževalnih in 
svetovalnih programov za 
podjetništvo mladih.

1 0 0%
2 5 15%
3 13 39%
4 8 24%
5 7 21%

14 vprašanih se popolnoma strinja, da se v lokalnem okolju 
najbrž ne bodo mogli zaposliti v skladu s svojo izobrazbo. 
Delno se s trditvijo strinjajo še 4 anketiranci, neopredeljeni so 
trije. Več kot tretjina pa vendarle meni, da bo zaposlitev v skladu 
z izobrazbo mogoča.

S to trditvijo se popolnoma strinja 10 udeležencev, 10 se jih 
strinja delno. (Skupaj pa to predstavlja kar 60% vseh odgovorov.) 
Neopredeljenih je 7 anketirancev. Mladi bodo v večini torej šli 's 
trebuhom  kruhom,' če kruha ne bodo mogli dobiti doma. 

Več kot polovica anketirancev se popolnoma strinja s trditvijo. 9 
se jih delno strinja, 5 jih je neopredeljenih in samo dva udeležena 
se s trditvijo ne strinjata. 

Da je potrebnih več izobraževalnih in svetovalnih programov 
za podjetništvo mladih, se strinja oziroma popolnoma strinja 15 
oz. 45% anketirancev, 13 pa je neopredeljenih. S trditvijo se ne 
strinja 5 anketirancev.
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7. Finančne spodbude za razvoj 
izdelkov in projektov mladih bi 
bile koristne. 

1 0 0%
2 0 0%
3 7 21%
4 6 18%
5 20 61%

8. Delno subvencioniranje zaposlitev 
mladih bi opogumilo delodajalce, 
da zaposlijo več mladih. 

1 0 0%
2 2 6%
3 3 9%
4 7 22%
5 20 63%

9. Razvoj turizma v kraju bi lahko 
izboljšal možnosti za zaposlitev 
mladih.

1 2 6%
2 1 3%
3 2 6%
4 8 24%
5 20 61%

Odgovori na serijo vprašanj so zelo sporočilni. Večina mladih meni, da v občini in sosednjih krajih 
ni veliko možnosti za zaposlitev ter da se bodo v lokalnem okolju težko zaposlili v skladu s svojo 
izobrazbo; tudi ne bodo pomišljali, če bo treba oditi iskat priložnosti za primerno delo v druge 
kraje. Prav vsi v trditvah predlagani možni ukrepi občine so naleteli na večinsko naklonjeno mnenje. 

Kar 89% anketirancev se s trditvijo popolnoma strinja, 7 pa jih 
je neopredeljenih. Noben anketiranec pa se s trditvijo ne strinja 
ali sploh ne strinja.

Tudi pri tej izjavi se trend odgovorov močno nagiba k pritrdilnem 
odgovoru. Tako se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja kar 27 
od 33 anketirancev, trije pa so neopredeljeni. 

Anketiranci večinoma menijo, da bi razvoj turizma v kraju 
izboljšal možnosti za zaposlitev mladih. S to izjavo se jih 
popolnoma strinja kar 61%. Samo 15% pa jih meni, da trditev ne 
drži oz. niso prepričani.

10. Kaj še lahko Občina Bistrica ob 
Sotli stori za izboljšanje zaposlitvenih 
možnosti mladih?

Odgovori na to odprto vprašanje so bili zanimivi in dokaj obširni. Nekateri izmed predlogov 
anketirancev so se uvrstili v končni predlog strategije. Kratko povzemamo bistvena sporočila:
• Občina lahko spodbuja razvoj podjetništva z ažurnostjo in s pomočjo pri pridobivanju 

papirjev za opravljanje dejavnosti (nasveti, hitro izdajanje dovoljenj); z nižjimi prispevki. 
• Po zgledu Velenja lahko poskuša organizirati ponudbo kratkotrajnih poletnih del za mlade. 
• Spodbudi lokalne podjetnike, da se povežejo z izobraževalnimi ustanovami in usposabljajo 

mlade. 
• Dvigne samozavest občanom in jih začne vzgajati, da smo ponosni nase in na to, kar imamo. 
• Mlade naj jemlje resno in redno komunicira z njimi. 
• Ustanovi naj turistično info točko, ki bi obveščala in ponujala nočitve in ostale turistične 

storitve. Tam bi imeli koledar dogodkov vseh društev in ustanov; od kluba do šole. 
• Poskusi naj pritegniti nove oz. že uveljavljene poslovne družbe v našo (nedokončano) 

poslovno cono. 
• Spodbuja naj ekološko, sonaravno, trajnostno kmetijstvo, obujanje starih sort pridelkov in 

njihovo predelavo.
• Pozornost naj posveti zadružništvu, saj bi le-to lahko olajšalo in pospešilo razvoj. 
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III. STANOVANJSKE RAZMERE MLADIH

1. V kolikšni meri so stanovanja v 
Bistrici ob Sotli dostopna za mlade?

Zelo dostopna. 1 3%
Zadovoljivo dostopna. 5 15%
Srednje dostopna. 9 27%
Slabo dostopna. 8 24%
Popolnoma nedostopna. 0 0%
Ne uspem priti do informacij o tem. 4 12%
Ne vem, me ne zanima. 6 18%

Pri vprašanju o dostopnosti stanovanj ni bilo statistično pomembnejše prednosti enega od 
odgovorov; še največ mladih, ki so bili udeleženi v raziskavi, meni, da so stanovanja srednje 
dostopna oz. da so slabo.

2. Stanovanja v Bistrici ob Sotli so 
predraga.

1 4 13%
2 8 25%
3 17 53%
4 1 3%
5 2 6%

3. Stanovanj v Bistrici ob Sotli je 
premalo.

1 2 6%
2 4 13%
3 11 34%
4 10 31%
5 5 16%

Ne vem, me ne zanima.

Ne uspem priti do informacij o tem.

Popolnoma nedostopna.

Slabo dostopna.

Srednje dostopna.

Zadovoljivo dostopna.

Zelo dostopna.

Več mladih je mnenja, da stanovanja niso predraga, manj pa je 
tistih, ki menijo, da so. Več kot polovica pa jih je izbralo odgovor 
številka tri, kar pomeni, da se jim cene stanovanj zdijo primerne 
(ali pa, da o tem nimajo dovolj informacij).

Več anketirancev je mnenja, da stanovanj primanjkuje (skupaj 
37%). Vseeno pa jih nekaj meni tudi ravno nasprotno, več kot 
tretjina pa nima jasnega mnenja. 

4. Stanovanja v Bistrici ob Sotli so 
premajhna ali v preslabem stanju. 

1 5 16%
2 3 9%
3 16 50%
4 4 13%
5 4 13%

5. Podpiram zamisel, da bi občina 
delno subvencionirala najemnino 
mladim družinam.

1 1 3%
2 1 3%
3 4 13%
4 10 31%
5 16 50%

6. Podpiram zamisel, da občina 
mladim družinam dodeli zapuščene 
kmetije, ki so v njeni lasti.

1 1 3%
2 0 0%
3 6 19%
4 5 16%
5 20 63%

Glede na rezultate mladi niso mnenja, da stanovanj v občini ni dovolj, da niso primerna ali da 
so predraga. Prej bi jih lahko interpretirali kot izraz pomanjkanja informacij ali pa pomanjkanja 
interesa za to tematiko. 

Oba predloga – da bi občina delno subvencionirala najemnino mladim družinam ter da bi občina 
mladim družinam dodelila zapuščene kmetije, ki so v njeni lasti, – pa sta naletela na izrazito močno 
podporo.

Odgovori na to vprašanje so simetrično porazdeljeni po lestvici: 
8 anketirancev se strinja (ali popolnoma strinja), 8 se jih ne strinja 
(ali sploh ne strinja). Kar 16 je neopredeljenih.

Zamisel, da bi občina delno subvencionirala najemnino mladim 
družinam, podpira kar 81% udeležencev. Samo dva sodelujoča 
imata odklonilno mnenje o tem predlogu.

Izjemno podporo ima tudi ta predlog. 20 od 33 anketirancev se 
popolnoma strinja; samo en pa je proti.
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IV. MOBILNOST

1. Cestne povezave do Bistrice ob 
Sotli so v dobrem stanju.

1 16 50%
2 6 19%
3 3 9%
4 4 13%
5 3 9%

2. Možnosti potovanja z javnim 
prevozom iz Bistrice in nazaj 
so odlične.

1 25 78%
2 7 22%
3 0 0%
4 0 0%
5 0 0%

3. Železniška povezava v Bistrico ob 
Sotli ni potrebna.

1 22 69%
2 4 13%
3 3 9%
4 0 0%
5 3 9%

4. Pripravljen/a sem potovati na 
delo, samo da ostanem v občini. 

1 6 18%
2 3 9%
3 8 24%
4 6 18%
5 10 30%

Samo tri osebe se niso strinjale z izjavo. Delež tistih, ki se trditvijo 
strinjajo ali pa so neopredeljeni (torej bi v najslabšem primeru 
najbrž sprejeli takšno delo) je več kot 90 odstoten!

Kar 25 od 33 anketirancev se z izjavo sploh ne strinja, 7 se jih z 
izjavo ne strinja, noben od sodelujočih pa za odgovor ni izbral 
ostalih možnosti. To je edini odgovor s 100% soglasjem.

Točno dve tretjini, 22 od 33 anketirancev, se sploh ne strinja z 
izjavo. To je še tretje zaporedno vprašanje, ki jasno kaže, da je 
prometna povezanost v Bistrici ob Sotli za mlade velik problem.

Pri tej trditvi so odzivi manj enoznačni, toda največ (10 od 33) 
je odgovorov, da se mladi z izjavo popolnoma strinjajo, 6 se jih 
strinja ter 8 je neopredeljenih. Delež tistih, ki se ne strinjajo, je 
manj kot tretjinski.

5. Na delo se bi vozil/a tudi z javnim 
prevozom. 

1 2 6%
2 2 6%
3 7 21%
4 8 24%
5 14 42%

6. V Bistrici ob Sotli je dovolj 
urejenih kolesarskih poti. 

1 4 13%
2 6 19%
3 14 44%
4 5 16%
5 3 9%

7. V kraju obstaja potreba po storitvi 
izposoje koles.

1 14 44%
2 11 34%
3 3 9%
4 4 13%
5 0 0%

8. Želim si veliko potovati v tujino.

1 2 6%
2 0 0%
3 6 19%
4 10 31%
5 14 44%

Da bi se na delo vozili z javnim prevozom, se popolnoma strinja 
42% anketirancev, še 24% se jih strinja. 

Ob izjavi, da je v Bistrici ob Sotli dovolj urejenih kolesarskih poti, 
so anketiranci odgovorili z naslednjimi mnenji: 3 se popolnoma 
strinjajo, 5 se jih strinja, največ (14 od 33) je neopredeljenih, 6 se 
jih ne strinja in 4 se sploh ne strinjajo.

Večina anketiranih se ne strinja, da v kraju obstaja potreba po 
storitvi izposoje koles.

Nasprotno tendenco kažejo mnenja ob izjavi, da si anketirani 
mladi želijo veliko potovati v tujino. Tu se jih 14 od 33 z izjavo 
popolnoma strinja, 10 se jih strinja, 6 je neopredeljenih. Le dva si 
potovanj v tujino ne želita. 
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9. Zainteresiran/a sem za 
sodelovanje na mednarodnih 
izmenjavah in projektih. 

1 2 6%
2 0 0%
3 8 24%
4 8 24%
5 15 45%

Rezultati so nedvoumni: prometne povezave in možnosti za mobilnost so v Bistrici ob Sotli 
pereč problem. Najbolj v oči vpijoč je rezultat, da nihče, ki je sodeloval pri anketi, ne meni, da so 
možnosti za potovanje z javnim prevozom dobre. Po drugi strani bi se večina s takšnim prevozom 
bila pripravljena voziti na delo. Tudi železniška povezava bi bila po mnenju mladih dobrodošla. 
Mladi bi v povprečju raje potovali, kot pa da bi se morali izseliti. 

Glede kolesarskih stez ne obstaja enotno mnenje, drugače pa je glede mednarodnih mobilnosti; 
mladi si želijo potovanj v tujino in bodo hvaležni za vsako možno podporo pri tem.

Še enkrat več so odgovori zelo enoznačni; večina mladih si želi 
izkušenj sodelovanja na mednarodnih izmenjavah in projektih.

V. PROSTI ČAS, ŠPORT IN DRUŽBENO-KULTURNE DEJAVNOSTI

1. Je na področju Občine Bistrica ob 
Sotli dovolj možnosti za aktivno 
preživljanje prostega časa?

Da. 26 79%
Ne. 4 12%
Ne vem, me ne zanima. 3 9%

Ob izjavi, da je na področju Bistrice ob Sotli dovolj možnosti za aktivno preživljanje prostega časa, 
so odgovori precej enoznačni, saj se je z njo strinjalo več kot tri četrtine, 26 pod 33 anketirancev, 4 
se ne strinjajo, 3 pa ne vedo oz. jih ne zanima.

 
2. Želel/a si bi več razstav, 
gledaliških predstav in drugih 
kulturnih prireditev v kraju.

1 2 6%
2 4 12%
3 10 30%
4 8 24%
5 9 27%

3. V kraju je dovolj koncertov popa, 
rocka in drugih sodobnih zvrsti. 

1 3 9%
2 3 9%
3 6 18%
4 10 30%
5 11 33%

4. Bistrica ob Sotli ponuja veliko 
možnosti za žur. 

1 0 0%
2 7 21%
3 10 30%
4 8 24%
5 8 24%

Ne vem, me ne zanima.

Ne.

Da.

Ob vprašanju, ali si anketiranci želijo več razstav, gledaliških 
predstav in drugih kulturnih dogodkov v kraju, je 9 sodelujočih 
odgovorilo, da se popolnoma strinjajo, 8 se jih strinja, največ, 10 
od 33 pa je neopredeljenih.

Odgovori na trditev, da je v kraju dovolj koncertov rocka, 
popa in drugih sodobnih zvrsti, so naslednji: največ, 11 od 
33 anketirancev, se popolnoma strinja, 10 se jih strinja, 6 je 
neopredeljenih, 3 se ne strinjajo ter 3 sploh ne strinjajo.

Skoraj 50% anketirancev se popolnoma strinja oz. strinja, 30% 
pa je neopredeljenih, 7 se jih ne strinja, nikogar pa ni, ki se sploh 
ne bi strinjal.
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5. Bilo bi koristno, če bi bilo v kraju 
več okroglih miz in predavanj. 

1 1 3%
2 5 15%
3 14 42%
4 8 24%
5 5 15%

6. V kraju bi morali imeti več 
dogodkov z elektronsko plesno 
glasbo.

1 7 22%
2 7 22%
3 7 22%
4 8 25%
5 3 9%

7. Možnosti za športne aktivnosti 
je v Bistrici dovolj.

1 0 0%
2 4 13%
3 7 22%
4 12 38%
5 9 28%

8. Če bi bile na voljo aktivnosti, 
povezane z računalništvom (tečaji, 
delavnice, LAN partiji), bi se jih 
gotovo kdaj udeležil/a. 

1 6 19%
2 4 13%
3 8 25%
4 8 25%
5 6 19%

Odgovori anketirancev so naslednji: 5 se jih popolnoma strinja, 8 
se jih strinja, največ, 14 od 33 je neopredeljenih, 5 se jih ne strinja 
in 1 se sploh ne strinja. Jasna, čeprav blaga, je tendenca v smer, 
da je potrebnih več tovrstnih dogodkov.

Eno najbolj deljenih mnenj. Rezultat kaže, da so nekateri 
zainteresirani ali da vsaj podpirajo dogodke z elektronsko plesno 
glasbo, toda ti niso v večini.

9 anketirancev se popolnoma strinja, da je možnosti za športne 
aktivnosti v Bistrici ob Sotli dovolj. Največ, 12 od 33, se jih 
strinja, 7 je neopredeljenih, 4 se ne strinjajo, nikogar pa ni, ki se 
sploh ne bi strinjal.

Če bi bile na voljo aktivnosti, povezane z računalništvom, bi se 
jih vsega skupaj 44% gotovo udeležilo (odgovora 4 in 5), 32 pa 
najverjetneje ne.

9. Koliko časa nameniš rekreaciji v 
občini Bistrica ob Sotli?

Ne ukvarjam se s športom. 4 12%
Enkrat do nekajkrat letno. 8 24%
Enkrat do trikrat mesečno. 5 15%
Enkrat tedensko. 8 24%
Dva do trikrat tedensko. 6 18%
Štiri do šestkrat tedensko. 1 3%
Vsak dan. 1 3%

10. Oblika rekreacije, ki se je 
največkrat poslužuješ:

Organizirana. 3 9%
Neorganizirana. 23 70%
Obe. 7 21%

 

11. Katere od naštetih športnih 
objektov po tvojem mnenju kraj 
najbolj potrebuje? 
(1 –sploh ne potrebuje; 
5 – nujno potrebuje)

• Bazen
1 13 39%
2 8 24%
3 5 15%
4 5 15%
5 2 6%

Le štirje od mladih, ki so sodelovali pri 
anketi, se ne ukvarja s športom; 16 (48%) 
pa se jih s športom ukvarja več kot enkrat 
na teden. Lahko torej trdimo, da je šport 
med mladimi zelo priljubljen.

Vsak dan.

Štiri do šestkrat tedensko.

Dva do trikrat tedensko.

Enkrat tedensko.

Enkrat do trikrat mesečno.

Enkrat do nekajkrat letno.

Ne ukvarjam se s športom.

Obe.

Neorganizirana.

Organizirana.

0 3 6 9 12 15

5 - Nujno potrebuje.

4 - Potebuje.

3 - Nekje vmes.

2 - Ne potrebuje.

1 - Sploh ne potrebuje.
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• Igrišče za veliki nogomet
1 10 30%
2 14 42%
3 5 15%
4 2 6%
5 2 6%

• Urejeno kopališče v Prišjeku
1 2 6%
2 5 15%
3 3 9%
4 6 18%
5 17 52%

• Plezalna stena
1 4 12%
2 3 9%
3 9 27%
4 8 24%
5 9 27%

• Paintball 
1 14 42%
2 8 24%
3 7 21%
4 2 6%
5 2 6%

• Nogometno igrišče z umetno travo. 
1 16 48%
2 9 27%
3 8 24%
4 0 0%
5 0 0%

0 3 6 9 12 15

5 - Nujno potrebuje.

4 - Potebuje.

3 - Nekje vmes.

2 - Ne potrebuje.

1 - Sploh ne potrebuje.

0 5 10 15 20

5 - Nujno potrebuje.

4 - Potebuje.

3 - Nekje vmes.

2 - Ne potrebuje.

1 - Sploh ne potrebuje.

0 2 4 6 8 10

5 - Nujno potrebuje.

4 - Potebuje.

3 - Nekje vmes.

2 - Ne potrebuje.

1 - Sploh ne potrebuje.

0 3 6 9 12 15

5 - Nujno potrebuje.

4 - Potebuje.

3 - Nekje vmes.

2 - Ne potrebuje.

1 - Sploh ne potrebuje.

0 5 10 15 20

5 - Nujno potrebuje.

4 - Potebuje.

3 - Nekje vmes.

2 - Ne potrebuje.

1 - Sploh ne potrebuje.

• Boljše teniško igrišče.
1 14 42%
2 3 9%
3 9 27%
4 3 9%
5 4 12%

• Zorbing.
1 16 50%
2 5 16%
3 6 19%
4 1 3%
5 4 13%

• Adrenalinski park. 
1 14 42%
2 3 9%
3 3 9%
4 6 18%
5 7 21%

• Karting proga.

1 16 48%
2 7 21%
3 5 15%
4 2 6%
5 3 9%

Izmed naštete športne infrastrukture so mladi pokazali daleč največ želje po tem, da se uredi 
kopališče v soteski reke Bistrice. Na drugem mestu je plezalna stena, ostale možnosti pa so naletele 
na majhno podporo. Zanimivo bi bilo videti, kako bi glasovali, če bi med ponujenimi možnosti bil 
tudi večnamenski športni objekt, kajti (kot smo avtorji ankete izvedeli kasneje) obstoječa telovadnica 
je premajhna za vse rekreativne športnike, ki jo vsakodnevno uporabljajo vse do poznega večera.

0 3 6 9 12 15

5 - Nujno potrebuje.

4 - Potebuje.

3 - Nekje vmes.

2 - Ne potrebuje.

1 - Sploh ne potrebuje.

0 5 10 15 20

5 - Nujno potrebuje.

4 - Potebuje.

3 - Nekje vmes.

2 - Ne potrebuje.

1 - Sploh ne potrebuje.

0 3 6 9 12 15

5 - Nujno potrebuje.

4 - Potebuje.

3 - Nekje vmes.

2 - Ne potrebuje.

1 - Sploh ne potrebuje.

0 5 10 15 20

5 - Nujno potrebuje.

4 - Potebuje.

3 - Nekje vmes.

2 - Ne potrebuje.

1 - Sploh ne potrebuje.
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VI. INFORMIRANJE

1. Od kod pridobiš največ informacij 
o dogajanju v kraju? (1 pomeni 
nič informacij; 5 pomeni večino 
informacij.)

• Lokalni mediji (tisk, radio ...). 
1 7 21%
2 10 30%
3 7 21%
4 6 18%
5 3 9%

• Spletne strani društev. 
1 5 15%
2 9 27%
3 5 15%
4 7 21%
5 7 21%

• Lokalni spletni portali. 
1 9 27%
2 4 12%
3 8 24%
4 5 15%
5 7 21%

• Facebook. 
1 6 19%
2 1 3%
3 4 13%
4 3 9%
5 18 56%

0 2 4 6 8 10

5 - Večino informacij.

4 - Veliko informacij.

3 - Srednje veliko informacij.

2 - Malo informacij.

1 - Nič informacij.

0 2 4 6 8 10

5 - Večino informacij.

4 - Veliko informacij.

3 - Srednje veliko informacij.

2 - Malo informacij.

1 - Nič informacij.

0 2 4 6 8 10

5 - Večino informacij.

4 - Veliko informacij.

3 - Srednje veliko informacij.

2 - Malo informacij.

1 - Nič informacij.

0 5 10 15 20

5 - Večino informacij.

4 - Veliko informacij.

3 - Srednje veliko informacij.

2 - Malo informacij.

1 - Nič informacij.

• Spletna stran občine Bistrica ob Sotli.

1 15 47%
2 11 34%
3 2 6%
4 1 3%
5 3 9%

• Email obvestila društev, klubov. 
1 0 0%
2 3 9%
3 6 18%
4 7 21%
5 17 52%

• Oglasne deske društev, kluba. 
1 9 28%
2 5 16%
3 7 22%
4 7 22%
5 4 13%

• Oglasi, letaki, plakati. 
1 4 12%
2 4 12%
3 8 24%
4 11 33%
5 6 18%

• Preko prijateljev, kolegov ... 
1 1 3%
2 1 3%
3 4 12%
4 8 24%
5 19 58%

Pri tej seriji vprašanj se je izkazalo, da je izmed vseh možnosti za informiranje še vedno najbolj 
razširjeno širjenje informacij od ust do ust (72% anketirancev se strinja, da je to pomemben oz. 
zelo pomemben vir informacij zanje). Na drugem mestu so mailing liste društev, sledi pa Facebook. 

0 5 10 15 20

5 - Večino informacij.

4 - Veliko informacij.

3 - Srednje veliko informacij.

2 - Malo informacij.

1 - Nič informacij.

0 2 4 6 8 10

5 - Večino informacij.

4 - Veliko informacij.

3 - Srednje veliko informacij.

2 - Malo informacij.

1 - Nič informacij.

0 2 4 6 8 10 12

5 - Večino informacij.

4 - Veliko informacij.

3 - Srednje veliko informacij.

2 - Malo informacij.

1 - Nič informacij.

0 5 10 15 20

5 - Večino informacij.

4 - Veliko informacij.
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Tudi oglasi, letaki in plakati so še vedno omembe vreden medij, skoraj pol anketirancev pa občasno 
uporablja tudi spletne strani lokalnih društev. Najmanj anketirancev išče informacije na spletni 
strani občine.

2. Občina stori dovolj za 
informiranje mladih.

1 5 15%
2 9 27%
3 9 27%
4 6 18%
5 4 12%

3. Mladinsko društvo stori dovolj 
za informiranje mladih. 

1 2 6%
2 1 3%
3 6 18%
4 7 21%
5 17 52%

4. Moji viri informacij o lokalnem 
dogajanju so dovolj ažurni in izčrpni. 

1 2 6%
2 2 6%
3 9 27%
4 11 33%
5 9 27%

5. Velikokrat izvem za nek dogodek,
 ki bi me zanimal, potem, ko je 
dogodek že minil. 

1 10 30%
2 9 27%
3 8 24%
4 4 12%
5 2 6%

 

Slaba tretjina mladih iz vzorca se strinja (ali popolnoma strinja), 
da občina naredi dovolj za informiranje mladih, skupaj več kot 
40% pa jih meni ravno nasprotno.

Precej bolje se je ob identični trditvi odrezalo Mladinsko društvo; 
skupaj 73% anketiranih meni, da društvo za informiranje mladih 
o svojih dejavnostih naredi dovolj.

S trditvijo, da so viri anketirancev dovolj ažurni in izčrpni, se 
popolnoma strinja 9 anketirancev, 11 od 33 se jih strinja, 9 je 
neopredeljenih. Samo štirje niso povsem zadovoljni z viri 
informacij, ki jih so jim na voljo.

S trditvijo, da anketiranci velikokrat prepozno izvedo za 
dogodek, ki bi jih zanimal, se skoraj 60% anketirancev ne strinja, 
četrtina pa nima mnenja. 

6. Dogajanje v kraju me ne zanima. 

1 24 73%
2 7 21%
3 2 6%
4 0 0%
5 0 0%

Odzivi na to trditev jasno kažejo, da mlade domačine zanima 
dogajanje v kraju.
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VII. MLADINSKO ORGANIZIRANJE

1. Si član kakšnega društva ali 
organizacije?

Sem aktiven član. 15 45%
Sem član. 16 48%
Nisem član. 2 6%

2. Član koliko društev ali organizacij 
(ne samo lokalnih) si?

Enega. 12 39%
Dveh. 6 19%
Treh. 10 32%
Štirih ali več. 3 10%

3. Član katerega oz. katerih društev 
s področja Bistrice ob Sotli si?

Društvo prijateljev mladine. 2 4%
Kulturno društvo. 8 16%
Lovsko društvo. 0 0%
Športno društvo. 8 16%
Mladinsko društvo. 23 46%
Prostovoljno gasilsko društvo. 2 4%
Turistično društvo. 4 8%
Krajevna organizacija Rdečega križa 2 4%
Drugo. 1 2%

Nisem član.

Sem član.

Sem aktiven član.

Štirih ali več.

Treh.

Dveh.

Enega.

Drugo.

Krajevna organizacija Rdečega križa

Turistično društvo.

Prostovoljno gasilsko društvo.

Mladinsko društvo.

Športno društvo.

Lovsko društvo.

Kulturno društvo.

Društvo prijateljev mladine.

4. Katere vsebine, ki jih ponuja 
Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, 
te najbolj zanimajo? (1 – sploh te ne 
zanimajo; 5 – zelo me zanimajo.)

• Okrogle mize, predavanja.
1 6 18%
2 6 18%
3 8 24%
4 7 21%
5 6 18%

• Literarni večeri, potopisi. 
1 3 9%
2 10 30%
3 8 24%
4 6 18%
5 6 18%

• Delavnice ročnih spretnosti. 
1 3 9%
2 7 21%
3 11 33%
4 7 21%
5 5 15%

• Umetniške delavnice (slikanje, glasba, literarno in filmsko ustvarjanje).
1 2 6%
2 6 18%
3 7 21%
4 8 24%
5 10 30%
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5 - Zelo me zanimajo.

4 - Me zanimajo.

3 - Nekje vmes.

2 - Me ne zanimajo.

1 - Sploh me ne zanimajo.
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• Ekološke in aktivistične akcije. 
1 4 12%
2 9 27%
3 7 21%
4 8 24%
5 5 15%

• Mednarodne izmenjave in projekti. 
1 1 3%
2 3 9%
3 11 33%
4 9 27%
5 9 27%

• Koncerti (Pop, Rock, itd.). 
1 3 9%
2 0 0%
3 8 24%
4 4 12%
5 18 55%

• Večeri elektronske plesne glasbe.
1 10 30%
2 7 21%
3 2 6%
4 9 27%
5 5 15%

• Dogodki z narodno-zabavno glasbo.
1 11 34%
2 9 28%
3 8 25%
4 1 3%
5 3 9%
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• EX-YU glasbeni dogodki.
1 4 12%
2 9 27%
3 10 30%
4 7 21%
5 3 9%

• Izobraževanja, usposabljanja, tečaji. 
1 0 0%
2 4 13%
3 10 31%
4 12 38%
5 6 19%

Odgovori na vprašanja o dogodkih, ki jih prireja Mladinsko društvo,  imajo sočasno vlogo 
ugotavljanja zanimanj mladih nasploh. Največ je interesa za pop in rock koncerte, toda tudi 
umetniške delavnice, izobraževanja, usposabljanja, tečaji ter mednarodne izmenjave in projekti ne 
zaostajajo veliko. Nasploh pa so odgovori relativno enakomerno pomešani med temi možnostmi, 
kar nakazuje, da so interesi mladih različni in razpršeni, zaradi česar mora biti ponudba zanje široka 
in pestra. 
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VIII. MNENJE MLADIH – SPLOŠNO

1. Izberi trditev, s katero se najbolj 
strinjaš:

Mladim se v naši družbi ne zaupa, smo v podrejenem položaju. 20 61%
Naša družba daje enake možnosti mladim in starejšim, ne dela velikih 
razlik. 7 21%

Naša družba naredi dovolj za mladino. 4 12%
Mladi so v naši družbi v privilegiranem položaju. 2 6%

2. Kako ocenjuješ vpliv mladih na 
družbene spremembe v občini, 
ki se bodo zgodile v tvoji 
prihodnosti?

Zelo majhen. 2 6%
Majhen. 5 15%
Srednji. 14 42%
Velik. 8 24%
Zelo velik. 4 12%

3. Meniš, da občinska oblast 
nameni dovolj pozornosti mladim in 
mladinskim vprašanjem?

Da. 11 33%
Ne. 12 36%
Ne vem. 10 30%

Povedno je dejstvo, da več kot 60% anketiranih mladih meni, da se mladim v naši društvi ne zaupa 
ter so v podrejenem položaju. Kljub temu pa mladi menijo, da bodo imeli nekaj vpliva na bodoče 
spremembe v občini. Mnenje o tem, ali občina mladim in mladinskim vprašanjem namenja dovolj 
pozornosti, so zelo deljena. 

Mladi so v naši družbi v privilegiranem položaju.

Naša družba naredi dovolj za mladino.

Naša družba daje enake možnosti mladim in starejšim, ne dela velikih razlik.

Mladim se v naši družbi ne zaupa, smo v podrejenem položaju.

Zelo velik.

Velik.

Srednji.

Majhen.

Zelo majhen.

Ne vem.

Ne.

Da.

4. Katera ukrepi občine bi bili 
pomembni za mlade? 
(1 – popolnoma nepomembni ; 
5 – izjemno pomembni.)

• Gradnja novih stanovanj. 
1 2 6%
2 5 15%
3 9 27%
4 10 30%
5 7 21%

• Oblikovanje občinske štipendijske politike. 
1 1 3%
2 4 12%
3 7 21%
4 13 39%
5 8 24%

• Vlaganje v turizem.
1 2 6%
2 2 6%
3 6 18%
4 10 30%
5 13 39%

• Obnova cest. 
1 1 3%
2 4 12%
3 8 24%
4 5 15%
5 15 45%
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• Obnova železnice. 
1 4 12%
2 2 6%
3 6 18%
4 7 21%
5 14 42%

• Izgradnja industrijske cone. 
1 5 15%
2 6 18%
3 7 21%
4 10 30%
5 5 15%

• Podjetniški inkubator (izgradnja prostorov in infrastrukture za zagon novih podjetij). 
1 2 6%
2 2 6%
3 9 28%
4 12 38%
5 7 22%

• Izgradnja mladinskega hotela (hostla). 
1 3 9%
2 5 16%
3 4 13%
4 10 31%
5 10 31%

• Podpora kulturi (kino, gledališče, festivali, podpora lokalnim umetnikom in zasedbam...) 
1 0 0%
2 3 9%
3 7 21%
4 7 21%
5 16 48%
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• Vlaganje v športno infrastrukturo. 
1 0 0%
2 6 19%
3 5 16%
4 14 44%
5 7 22%

Izmed naštetih ukrepov so mladi najbolj množično podprli vlaganja v turizem ter podporo kulturi, 
sledili pa so obuditev železnice, oblikovanje štipendijske politike, izgradnja mladinskega hotela 
itd. Najmanj podpore je bil, zanimivo, deležen ukrep vzpostavitve industrijske cone, ampak 45% 
vprašanih je bilo naklonjenih tudi temu projektu. 

Za konec so bili mladi pozvani, naj s svojimi besedami izrazijo mnenje, kaj je najbolj bistveno za 
prihodnost našega kraja. Nekatera bistvena sporočila so povzeta spodaj:
• Pogoja za uspešno delovanje hostla sta ustrezno vzdrževanje in vsebine -  z drugo besedo 

dober kader.
• S povezovanjem posameznikov s podobnimi interesi znotraj občine in širše bi lahko ustvarili 

bogatejšo ponudbo na več področjih (kmetijstvo, vinogradništvo, turizem, podjetništvo).
• Mladi se ne izseljujejo le zaradi služb. Potrebna je infrastruktura za normalno življenje – 

občina za to potrebuje več sredstev.
• Bistvene so dobre prometne povezave. 
• Medgeneracijska složnost in komunikacija sta ključ uspeha.
• Potrebujemo delovna mesta. 
• Eden od potencialov je tudi do istospolno usmerjenih prijazen turizem.
• Ni bistveno, da se na novo gradi; pomembneje je obstoječo infrastrukturo napolniti s vsebino. 

Če se že gradi, naj se v skladu z naravno in kulturno krajino.
• Čas je, da se občina posveti še ostalim problemom, ne zgolj asfaltiranju cest.
• Potrebno je prestopiti okvire lokalne zaplankanosti.
• Spodbuditi bi morali sodelovanje mladih, ki so (samo)zaposleni v kmetijstvu, 

živilskopredelovalni industriji, vinarstvu, trgovini in turizmu k sodelovanju in skupnem 
nastopu na trgu. 

• Pomembno je tovarištvo, strpnost in kreativnost.

0 3 6 9 12 15

5 - Izjemno pomembni.

4 - Pomembni.

3 - Nekje vmes.

2 - Nepomembni.

1 - Popolnoma nepomembni.
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4.3 Kumrovec: anketa in rezultati.

Mladi iz Kumrovca so bili od začetka do konca projekta v stiku z mladino iz slovenske strani 
mejne reke in so tudi sodelovali pri vseh aktivnostih v okviru projekta. Tudi mladi iz Kumrovca so 
odgovarjali na vprašanja iz ankete, le da je bila ta prilagojena njihovemu okolju in situaciji. Rezultati 
obeh anket so zanimivi sami po sebi, še posebej pa, če jih primerjamo. Preseneča, kako podobno 
razmišlja mladina iz obeh krajev – še bolj pa je morda zanimivo razmišljanje, zakaj prihaja do 
nekaterih precejšnjih razlik na določenih (res da redkih) področjih. 

V nadaljevanju bodo v tekstovni obliki povzeti glavni poudarkih in spoznanja, ki izhajajo iz 
rezultatov ankete med kumrovško mladino. V vzorcu je sodelovalo 25 mladih ljudi med 18 in 
30 let, torej je starostni razpon anketirancev ožji, kot je bil na slovenski strani. Razlika je bila tudi 
v načinu izvedbe; namreč preko telefona v obdobju od 12. do 19. aprila. Večina udeležencev v 
raziskavi je zaposlenih, toda načrtujejo še dodatno izobraževanje na višji stopnji. Precej veliko je 
tudi število študentov.

I. IZOBRAŽEVANJE

Število mladih, ki  menijo, da bodo imeli varno in z izobrazbo skladno zaposlitev, je enako 
kot število tistih, ki menijo ravno nasprotno; da ni gotovo, da bodo imeli zaposlitev v skladu 
z lastno izobrazbo. Večina mladih je že sodelovala v neki vrsti neformalnega izobraževanja in 
so zainteresirani za tovrstne priložnosti. Vloga neformalnega izobraževanja je bistvena, saj danes 
delodajalci vse bolj cenijo takšno nadgradnjo v rednem učnem procesu pridobljenih znanj.

V primeru, da ne najdejo posla v svoji stroki, so pripravljeni delati tudi druga dela, da bi pridobili 
delovne izkušnje in dodatna finančna sredstva. Podpirajo štipendije za študente in dijake ter 
nagrade za posebne dosežke.

II. ZAPOSLOVANJE

Med zaposlenimi v vzorcu je enak delež tistih, ki imajo zaposlitev za določen, ter tistih, ki dejo 
za nedoločen čas. Zaposlitve za določen čas predstavljajo velik problem, saj si mladi zaradi 
nezanesljivosti delovnega mesta ne morejo planirati nadaljnjih življenjskih korakov (načrtovanje 
družine, vprašanje bivališča itd.). Študentje, ki so izpolnili anketo, pa na žalost ne vidijo možnosti za 
zaposlitev na področju občine Kumrovec, saj je zelo malo delovnih mest za osebe z višjo ali visoko 
izobrazbo. Pripravljeni so se izseliti iz Kumrovca, če bi drugje našli boljše delo. 

Rešitev problema vidijo v možnostih, da občina subvencionira delodajalce, če ti zaposlujejo mlade, 
ter da organizira delavnice za mlade podjetnike. Problem predstavlja tudi odsotnost programov 
za spodbujanje in razvoj podjetništva, programov javnih del in drugih ukrepov za poboljšanje 
položaja mladih, ki iščejo zaposlitev. 

Mladi vidijo turizem kot glavno vejo zaposlovanja v Kumrovcu zaradi vseh svojih zanimivosti in 
blagovne znamke Josipa Broza Tita.

III. STANOVANJSKE RAZMERE 
MLADIH

Informacije o bivališčih so v Kumrovcu slabo dostopne; potrebno je precej poizvedovanja, da 
prideš do njih. Cene stanovanj pa so po mnenju mladih anketirancev nizke. Velik problem je, 
da večina mladih nima rednega dela in posledično finančne varnosti, ki bi omogočala odločitev 
za investicijo v bivališče, razen tega pa mladi menijo, da je na voljo premalo stanovanj ter so v 
preslabem stanju za najem ali nakup. Veliko mladih še vedno živi pri starših. Možna rešitev je v 
občinskih mehanizmih podpore za mlade ljudi.

IV. MOBILNOST

Mobilnost je pomembna točka, kajti dobre možnosti za gibanje lahko zmanjšajo potrebo mladih, 
da se za stalno izselijo iz kraja. Kumrovec je na geografsko ugodnem mestu (prav tako 2 km 
oddaljena Bistrica ob Sotli); okoli 50 km od Zagreba in Celja, 80 km do Varaždina, 150 km do 
Ljubljane. Prometne povezave niso zadovoljive. Javni prevoz je slabo organiziran in zelo drag. 
Mladi sicer menijo, da so cestne povezave odlične, druge prometne poti pa ne. Železnica je tista, 
ki bi izpolnila vse potrebe mladih in ostalih prebivalcev – kot jih je do ukinitve leta 2011. Mladi 
prepoznavajo tudi potrebo po ureditvi kolesarskih stez in storitve rent a bike, saj bi bila to za turiste 
zanimiva ponudba. 

S pristopom Hrvaške k Evropski uniji so se mladim odprle številne možnosti za izobraževanje in 
potovanje v tujino. Mladi si možnosti za tovrstno nabiranje izkušenj in znanj želijo. 

V. PROSTI ČAS, ŠPORT IN 
DRUŽBENO-KULTURNE 
DEJAVNOSTI

Mnogi anketiranci vidijo Kumrovec kot kraj, kjer ni dovolj kulturnega in športnega dogajanja, ter 
menijo, da ni dovolj možnost za kvalitetno preživljanje prostega časa. V anketi so mladi pokazali 
željo po koncertih, toda ko so se ti dejansko organizirali, je bil odziv slab. Sodelujoči v raziskavi 
so izrazili tudi potrebo po več gledaliških predstavah, za kar obstaja vsa potrebna infrastruktura. 

Mladi se veliko ukvarjajo s športom, tako organizirano kot neorganizirano. Najpopularnejši je 
nogomet; dvakrat tedensko se igra v organizaciji športnega društva. Priljubljena sta tudi kolesarstvo 
in odbojka na mivki, ki se najpogosteje organizirata spontano. 

Od športne infrastrukture si anketirana mladina najbolj želi urejeno kopališče na Sotli ter stezo za 
svobodno plezanje. Mladi so več let sami urejali omenjeno kopališče, toda zaradi močnih tokov 
Sotle je globina vode drastično padla in ni več  primerna za kopanje, vodnega dna pa se ne sme 
poglobiti, ker je zaščiteno. Po mnenju mladih je precej območij v Kumrovcu primernih za športne 
in turistične vsebine, zato jim je žal, da ne služijo takšnim namenom.
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VI. MLADINSKO ORGANIZIRANJE

Mladi so najpogosteje aktivni člani KUM, športnega in gasilskega društva v Kumrovcu.; pri njih 
aktivno sodelujejo. Od vsebin KUM-a jih najbolj privlačijo koncerti glasbe iz področja nekdanje 
Jugoslavije, mednarodne izmenjave in koncerti (pop, rock), pa tudi ekološke in aktivistične akcije. 
Najpogostejši viri informacij o lokalnem dogajanju so spletne strani, e-maili in facebook, lokalni 
mediji pa najmanj pogosti. Velikokrat se dogaja, da za zanimive vsebine izvejo šele, ko so že minile. 
Menijo, da bi bile smiselne plačane radijske objave in da se pred dogodki izobesi več plakatov ipd.  
V splošnem so o dogodkih KUM bolje obveščeni kot o dogodkih občine.

VII. POLOŽAJ MLADIH

Mladim se, kot meni velik delež anketirancev iz Kumrovca, ne zaupa  in so v slabem položaju. 
Najpomembnejši projekti zanje so po njihovem mnenju: vlaganje v športno infrastrukturo, v 
kulturo, obnova železnic ter vlaganje v turizem. Manj podpore ima gradnja stanovanj za mlade. 

Mnenje članov KUM je, da se mladina ne angažira dovolj v lokalni skupnosti s projekti, razvijanji 
idej in podobno. Člani KUM ne soglašajo z mnenjem anketirancev, da občina Kumrovec ne posveča 
pozornosti mladim, kajti podpora delovanju njihove organizacije je odlična. Položaj mladih (kakor 
vseh skupin v družbi) je vedno v veliki meri odvisen od pobude njih samih. 

5 PREDLOG STRATEGIJE ZA 
MLADE V OBČINI BISTRICA OB 

SOTLI 2015 - 2020
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Rezultat trdega dela mladine iz Bistrice ob Sotli ter delavcev tamkajšnjega mladinskega društva je 
Predlog strategije za mlade v občini Bistrica ob Sotli 2015 –2020. V njem so upoštevana spoznanja, 
ki izhajajo iz rezultatov ankete, pa tudi številni predlogi in izboljšave mladih, izraženi med serijo 
pogovorov. Eden najbistvenejših popravkov je v tem, da je bila dodana splošna vizija občine.

Predlog vizije ter strategije je skupina devetih mladih dne 29. 4. 2014 z velikim zanosom predstavila 
na redni seji Sveta. Svetniki in župan so izrazili iskreno navdušenje nad predstavitvijo ter predlogom 
strategije, ki so ga prekrstili kar v osnutek, kar pomeni, da bi želeli naše besedilo uporabiti kot 
podlago za uradno sprejeto strategijo za mlade v občini. Veliko predvidenih ukrepov so člani in 
članica Sveta podprli, pri drugih pa predlagali manjše popravke ali spremembe dikcije, ki bi jih 
naredile sprejemljivejše za končno, uradno verzijo. Bistvenih vsebinskih pripomb skoraj ni bilo. 

Na koncu so svetniki predlagali, da se besedilo doda splošni strategiji občine, ki se bo sprejemala 
pred koncem leta, predvsem zato, ker je bolj korektno, da ta dokument sprejme nova sestava Sveta, 
ki bo znana po oktobrskih volitvah (dokument predvideva ukrepe za naslednjih 5 let). Zaradi tega 
upamo in verjamemo, da bo strategija za mlade še v tem letu dejansko sprejeta in se bo z naslednjim 
začela izvajati. Prepričani smo, da bo to pomemben korak k še boljši kakovosti življenja v naši 
občini – pa ne samo za mlade. 

5.1 Preden začnemo zares ...

Mladi iz Bistrice ob Sotli smo pripravili predlog strategije. Ne pričakujemo, da se bodo naši predlogi 
v celoti sprejeli, želimo pa vzpodbuditi razmišljanje lokalnih oblasti v smeri dolgoročnega razvoja. 
Naj ta dokument služi kot komunikacijski instrument med občino, mladimi in strokovnjaki za 
področje razvoja podeželja. Želeli pa bi seveda, da je tudi osnova za strategijo za mlade, ki bo 
dejansko sprejeta in uveljavljena v naslednjih petih letih.

5.1.1 Vizija Bistrice ob Sotli

Skozi proces se niso izkristalizirali zgolj ukrepi strategije za mlade, pač pa tudi splošna vizija 
mladih, v katero smer se bi morala Bistrica ob Sotli razvijati. Naj spomnimo: strategija je dokument 
konkretnih ukrepov za določeno področje, ki se sistematično izvajajo skozi določeno časovno 
obdobje, medtem ko je vizija dolgoročni cilj, h kateremu neka organizacija stremi. Čeprav so 
se mnenja mladih glede konkretnih problematik velikokrat razlikovala, so splošni pogledi glede 
področij, kjer ima Bistrica ob Sotli največji potencial, izredno podobni. Vizija mladih se tako lahko 
skrči na naslednjo poved: 

Bistrica ob Sotli bo postala najboljši ponudnik mehkega turizma in kulturnih vsebin v Sloveniji.

5.1.2 Mehki turizem

Mehki turizem se opredeljuje kot okolju neškodljiv turizem. Je alternativa množičnemu turizmu. 
Koncept mehkega turizma pomeni medsebojno razumevanje med domačini in turisti; gre za 
turizem, ki ne škoduje kulturnim značilnostim obiskanih predelov in ravna s pokrajino čim bolj 
prizanesljivo. Poudarek je na osebnem, avtentičnem izkustvu ter na povezanosti z naravo in njenem 
ohranjanju.

Turistični trendi in družbeni trendi prihodnosti napovedujejo razvoj trenutno manj poznanim, 
neraziskanim in težje dostopnim destinacijam (vsekakor lahko mednje prištejemo tudi Bistrico 
ob Sotli). Popotniki si bodo želeli prijateljem pripovedovati, da so bili na počitnicah v kraju, za 
katerega ni še nihče slišal in tam doživel stvari, ki jih množični turizem ne ponuja. Takšna potovanja 
postajajo najbolj zaželena in bodo imela v prihodnje visoko dodano vrednost.

Doživetja bodo vse bolj del počitniških paketov, turisti bodo pa nenehno iskali nekaj novega, še 
neodkritega. Največ bo povpraševanja po adrenalinskih športih in po avtentičnih izkušnjah, kot 
so na primer delo s kombajnom, plavanje z delfini, molzenje krave, vožnja s kočijo ipd. Meja med 
delom in prostim časom bo vse bolj zabrisana in mnogi se bodo odločali za počitnice, na katerih 
bodo lahko kombinirali delo in prosti čas. Potrošniki vse bolj pričakujejo od ponudnikov, da jim 
bodo nudili specializirano, individualizirano storitev visoke kakovosti. Živimo v družbi znanja, 
zaradi česar so gosti zahtevni in manj zaupljivi. 

Trendi torej kažejo, da sta masovni turizem in masovna kultura v upadu; obiskovalci si želijo 
posebnih in osebnih doživetij. Bistrica ob Sotli jih prav gotovo lahko ponudi. 
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5.1.3 Kulturne vsebine

V Bistrici ob Sotli je kulturni utrip (glede na velikost občine) presežek tako v kvantitativnem 
kot tudi v kvalitativnem smislu. Proslave, koncerti, predstave, letni koncerti in ostali dogodki v 
organizaciji kulturnega društva so standardno izjemni; tudi njihov obisk. Koncerti, delavnice in 
produkcije mladinskega društva so prav tako presežek. Obisk je v klubu Metulj primerljiv in včasih 
celo boljši kot v veliko večjih slovenskih urbanih središčih. 
V kraju se s kulturo ukvarja veliko ljudi. Deluje dramska skupina, trije zbori, več vokalnih in vokalno-
instrumentalnih zasedb, godba na pihala; imamo izjemne umetnike vseh generacij in z različnih 
področij umetnosti; že tradicionalno deluje veliko sodobnih glasbenih zasedb ter izvajalcev. Vedno 
več je mladih, ki jih zanima film, animacija, fotografija in druge umetnosti, povezane s sodobno 
tehnologijo. Imamo vrsto tradicionalnih dogodkov, ki privabljajo precejšnje število navdušenih 
gostov: letni koncerti (zborov, godbe, skupine Nojek), festivala Bosorok in Kolomonov žegen, 
tradicionalni jam session na veliko nedeljo, koncert Pod lipo domačo in še marsikaj. 

Vse to so potenciali, ki jih je nedvomno mogoče izkoristiti. Fascinantne zgodbe teh dogodkov je 
treba povedati, približati ciljnemu občinstvu. Naveze s partnerji s področja kulture (filmski festivali, 
založbe, koncertni organizatorji, gledališke skupine, ponudniki tečajev kreativnega pisanja, filma, 
igralstva, muziciranja ...) je potrebno ustvarjati, kjer jih še ni, ter ohranjati in poglabljati, kjer že 
obstajajo. Že obstoječe vsebine, skupaj s tistimi, ki jih lahko dodamo v prihodnje, imajo izjemen 
potencial. Če dodamo še turistične in nastanitvene kapacitete (ki jih za zdaj skoraj ni) ter dodatno 
infrastrukturo za ustvarjanje in javno predstavljanje umetniških stvaritev, je ravno kulturni utrip 
eden od (naj)večjih adutov našega kraja. 

Ni potrebno (celo ni zaželeno), da dogodki postanejo velike zabave za ogromno  ljudi. Trendi v 
kulturi bodo šli v podobno smer kot trendi v turizmu; ljudje si bodo želeli posebna, nepozabna 
doživetja – torej ravno takšna, kot jih naši krajani in gostje iz bližnjih krajev doživljajo praktično 
že desetletja. 

5.1.4 Prioritetna področja

Iz ankete in pogovorov z mladimi iz našega kraja smo izpeljali vizijo in iz nje prioritetna področja 
(omemba slednjih bo v nadaljnjem besedilu pogosta). To sta predvsem:
• (mehki) turizem;
• kultura. 

Seveda ostajata pomembni področji tudi kmetijstvo in vinogradništvo (tudi v povezavi z (mehkim) 
turizmom). Možnosti razvoja zanimivih storitev z neštetih področjih pa seveda obstajajo v vsakem 
okolju; pomembna je le dobra ideja in čim boljši pogoji, da se ta ideja realizira in razvija (tudi ti 
pogoji so pomemben predmet ukrepov iz predloga strategije). 

5.1.5 Pomen ponosa

Bistrica je čudovita! Bistrica je posebna! Bistrica je biser! Imamo vse razloge, da smo ponosni na 
nanjo. Naš kraj je zaklad, ki ga moramo najprej odkriti sami; šele potem ga bomo lahko delili z 
drugimi.

Ko bomo to zares spoznali in ozavestili, bomo prepoznali tudi bistvenost tega, da Šempeter 
razvijamo preudarno in sistematično. Tako bomo dosegli, da bo Bistrica ostala tako čudovita in 

posebna in da bodo v njej ostali mladi ljudje. V nekaterih ukrepih iz predloga za strategijo obstaja 
manevrski prostor, da se mlade krajane 'okuži' s ponosom; posebej so to poglavja o neformalnem 
izobraževanju, o nagradah ter o informiranju.

Prav je, da na tem mestu konkretno izpostavimo prednosti našega kraja, torej vse tisto, zaradi česar 
ima Šempeter velik potencial:
• izjemne naravne lepote (dolina in soteska Bistrice, Trebče in Trebčica, Srebrnik, Križan Vrh, 

Kleste, Orlica, samo središče kraja, neraziskane jame ...); 
• pestra zgodovina (od Oransa in izkopanin s Svetih gor, preko gradu Kunšperk, prizorišč 

kmečkih bojev, pa vse do lepo ohranjenih kmečkih hiš ter do povezave kraja z zgodovino 
naše bivše države),

• odlična lokacija (s treh strani je obkrožena je z velikimi turističnimi centri, nedaleč od 
milijonskega mesta ...);

• sloveč kulturni utrip (sem štejemo tradicionalno odlične dogodke kulturnega društva, pa 
tudi kontinuiran glasbeni program Mladinskega centra, ki ga kot fenomen že dolgo več ne 
prepoznavajo samo slovenski poznavalci glasbene scene);

• odličnost ponudbe domačih obrtnikov;
• sposobni, prijazni in solidarni ljudje.
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5.2 Predlog strategije za mlade v občini Bistrica ob Sotli 2015 - 2020

5.2.1 Izobraževanje 

Strateški cilj 1: Okrepiti znanja in kompetence mladih skozi sofinanciranje 
neformalnega izobraževanja

Ukrep 1A: Sofinanciranje neformalnega izobraževanja mladih
Ukrep predvideva oblikovanje in izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov neformalnega 
izobraževanja za mlade. Izvajalci izobraževanja so lahko lokalne nevladne ali izobraževalne 
organizacije ali organizacije iz drugih krajev, ki bodo programe neformalnega izobraževanja izvajale 
na področju občine Bistrica ob Sotli in/ali se jih bodo mladi občani udeleževali.

Področje 'neformalnega izobraževanja' je izjemno široko. V ta okvir sodijo izobraževalne aktivnosti 
(kot so tečaji, usposabljanja, izobraževanja ipd.) iz področja športov ali rekreacije; področja zdravja, 
zdravilstva, zdravstva; tečaji učenja jezikov, izobraževalne aktivnosti za podjetnike, turistične 
delavce, kmete ipd.

Bistvena kriterija pri izbiri izvajalcev neformalnih izobraževanj sta:
• povečevanje kompetenc in izboljševanje referenc za mlade, ki jim bodo lahko pomagali do 

zaposlitve ali pri opravljanju trenutne zaposlitve;
• izobraževanje za strateško pomembna področja in v smeri doseganja vizije kraja. 

Kazalniki:
• višina sredstev, namenjenih subvencijam neformalnih izobraževanj za mlade;
• število na področju občine izvedenih neformalnih izobraževalnih aktivnosti;
• številno mladih s področja občine, ki so se posameznega izobraževanja udeležili.

Ukrep 1B: Pripravništva in prakse za mlade na občini
Pripravništva so namenjena za mlade, ki zaključujejo ali so že zaključili izobraževanje s področij 
delovanja občinske uprave ali drugih institucij v občinskem upravljanju. Pripravništvo pomeni, da 
se z mlado osebo podpiše pogodbo o pripravništvu, pripravi načrt usposabljanja za samostojno 
delo, zajema plačilo za delo, plačilo prispevkov, povrnitev stroškov prevoza in prehrane. 

Prakse so namenjene šolajoči se mladini; praktična nadgradnja formalnega izobraževanja. Ukrep 
predvideva sklenitev učne pogodbe (za srednješolce) oz. pogodbe o praktičnem izobraževanju (za 
študente) ter zagotovitev mentorja in mesečnih nagrad. 

Kazalniki: 
• število uspešno izvedenih pripravništev v posameznem letu;
• število uspešno izvedenih praks v posameznem letu.

Strateški cilj 2: Spodbujati formalno izobraževanje mladih

Ukrep 1C: Podeljevanje občinskih štipendij dijake in študente
Občina izvede javni razpis, na katerega se lahko prijavijo dijaki in študenti s področja Bistrice ob 
Sotli.  Izbira prejemnikov štipendije se izvaja na podlagi dveh kriterijev:
• oseba, ki kandidira za štipendijo, je posebej nadarjena za svoje področje, kar dokazuje z 

nagradami in/ali ocenami;
• oseba, ki kandidira, se šola na katerem od prioritetnih področij za našo občino.

Če oseba, ki kandidira za štipendijo, izhaja iz socialno ogrožene družine ali ima druge objektivne 
težave, zaradi katerih je njen dostop do kakovostne izobrazbe otežen, se to upošteva kot olajševalna 
okoliščina; vseeno pa kandidat/ka, ki ne zadostuje vsaj enemu od glavnih kriterijev, nima možnosti 
za dodelitev občinske štipendije.

Kazalniki:
• število dodeljenih štipendij;
• višina dodeljenih štipendij. 

Ukrep 1E: Podeljevanje nagrad za posebne dosežke učencem, dijakom in študentom
Gre za nagrade izstopajoči šolajoči se mladini. Področja so različna: kultura, glasba, šport, turizem, 
tehnologija in inovacije ipd. Različne so tudi nagrade: 
• občinska priznanja za mlade;
• javne pohvale;
• enkratne denarne nagrade.

Denarne nagrade so namenjene tistim izstopajočim mladim šolarjem ali študentom, ki potrebujejo 
podporo pri razvoju šolskega projekta, za študijsko ekskurzijo, posebne učne materiale ali druge 
konkretne stroške, namenjene neposredno akademskemu ali šolskemu razvoju. Sledijo prošnji, v 
kateri učenec ali njegovi starši/skrbniki zadovoljivo pojasnijo potrebo po finančni pomoči. 

Namen priznanj in pohval pa je predvsem predstaviti uspehe izstopajoče šolajoče se mladine 
javnosti in s tem ustvariti pozitivno vzdušje v našem okolju.

Kazalniki:
• število dodeljenih priznanj ali pohval;
• število in vrednost denarnih nagrad.

5.2.2 Zaposlovanje

Strateški cilj 3: Spodbujati zaposlovanja mladih

Ukrep 2A: Posebna obravnava mladih v ukrepih občine na področju zaposlovanja
Občina si po tem ukrepu prizadeva zagotavljati najmanj 25%-udeležbo mladih v programih 
zaposlovanja, kot so programi za vzpodbujanje in razvoj podjetništva, programi javnih del, 
usposabljanj na delovnem mestu ipd.

Kazalniki:
• število mladih, udeleženih v programih zaposlovanja;
• odstotek mladih, udeleženih v programih zaposlovanja glede na vse osebe, vključene v 

programe zaposlovanja.

Ukrep 2B: Znižanje stroškov mladim zaposlenim osebam v najemniških stanovanjih
Ta ukrep je namenjen vsem pred kratkim zaposlenim mladim osebam, ki bi se želeli osamosvojiti 
in ustaliti v našem kraju (ne glede na to, ali so domačini ali ne). Prav tako ni potrebno, da so 
osebe zaposlene na področju naše občine. Ukrep prispeva k temu, da Bistrica ob Sotli (p)ostane 
do mladih prijazna občina.

V primeru stanovanj v lasti občine ukrep predvideva 50% zmanjšanje najemnine mladim 
najemnikom ter 65% znižanje najemnine za mlade pare in mlade družine prvih 6 mesecev po 
vselitvi. Nadalje podnajemniki plačujejo polno najemnino, pri čemer pa se jim  50% odstotkov 
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najemnine šteje kot kupnina za stanovanje. Ugodnost velja, dokler je vsaj eden od stanovalcev 
mlajši od 35 let oz. največ pet let po vselitvi. Če se oseba ne odloči za nakup stanovanja, se ji 
denar, ki bi ga lahko unovčil kot del kupnine, ne vrača. 

V primeru stanovanj, ki niso v lasti občine, je možnosti več: delna subvencija najemnine, 
oprostitev stroškov komunale ipd.

Ta ukrep bi bil lahko umeščen tudi pod področje mobilnosti, toda dejansko gre za vrsto 
subvencije za zaposlitve mladih oseb, zaradi česar je umeščen v to poglavje. 

Kazalniki:
• število zaposlenih mladih, mladih parov ali mladih družin, ki se preselijo v občinska 

stanovanja in koristijo ponujene ugodnosti;
• število zaposlenih mladih, mladih parov ali mladih družin, ki se preselijo v stanovanja na 

področju občine, ki niso v lasti občine, in koristijo ponujene ugodnosti.  

Ukrep 2C: Vzpostavitev borze poletnih in sezonskih del za mlade
Cilj je organizirati sistem, kjer obrtniki in podjetja občini javljajo prosta delovna mesta za 
priložnostno delo. Tisti, ki so zainteresirani, si nato izberejo svoje delo, ki ga nato opravljajo 
krajše obdobje (od nekaj dni do nekaj tednov, odvisno od vrste dela). Sistem je že poznan iz 
nekaterih občin v Sloveniji (primer: Velenje). Naloga občine je biti povezovalec med ponudniki 
in povpraševalci dela. Mladi na ta način pridobivajo izkušnje in delavne navade, ki jim bodo 
koristile pri iskanju zaposlitve. Delodajalci pa imajo možnost za pridobitev ugodne delovne sile v 
obdobjih, ko imajo po njej največ potreb. 

Alternativna možnost je vzpostavitev takšnega sistema na širšem lokalnem področju ter s 
partnerstvom več bližnjih občin. Na ta način se tudi razširi ponudba del in posledično pestrost 
delovnih izkušenj, ki jih lahko pridobijo mladi ljudje. Ideja se lahko predlaga tudi obrtno-
podjetniški zbornici Šmarje pri Jelšah. 

Kazalniki: 
• število ponujenih sezonskih delovnih mest;
• število delodajalcev, vključenih v sistem (ter posledično pestrost ponudbe del);
• število mladih iz Bistrice, ki so se udeležili del.

Strateški cilj 4: Razvijati podjetnost mladih

Ukrep 2D: Vzpostavitev podjetniškega inkubatorja za mlade
Ukrep predvideva zagotovitev prostorov in osnovne infrastrukture za ustanavljanje in delovanje 
novih podjetij v lokalni skupnosti. V tako majhni občini, kot je Bistrica ob Sotli, je v najverjetneje 
dovolj že ena pisarna, opremljena s pisarniškim pohištvom, hitro spletno povezavo (ki seveda 
omogoča tudi priključitev telefonske in faks linije) ter naprava za fotokopiranje, tisk dokumentov 
ipd. 
Za novoustanovljena podjetja s sedežem v Bistrici ob Sotli je najemnina prostora v podjetniškem 
inkubatorju za obdobje dveh let minimalna (ali nična). 

Če bo veliko povpraševanja, se uredi še ena takšna pisarna. 

Kazalniki:
• datum ureditve podjetniškega inkubatorja;
• število podjetij, ki v času veljavnosti strategije uporabijo možnost najema/uporabe 

podjetniškega inkubatorja. 

Ukrep 2E: Sklad za podjetništvo in inovativnost
Sklad podpira razvoj izdelkov in projektov in tako na podlagi predhodne vloge sofinancira 
izdelavo prototipov in/ali promocijo in marketing izdelkov. Namen sklada je vzpodbujanje 
odličnosti, ustvarjalnosti, vpetosti v lokalno okolje in razvoj panog z dodano vrednostjo.

Sklad ne deluje nujno zgolj na področju občine Bistrica ob Sotli; slednja je lahko pobudnik sklada 
več bližnjih občin (denimo občin Posavja, Kozjanskega, Obsotelja ipd.). K projektu so seveda 
vabljeni tudi lokalni podjetniki in ostale institucije, ki bi lahko pristavile kaj sredstev. 
Še tretja možnost je, da se občina pridruži že obstoječi podobni iniciativi ter po svojih močeh 
promovira možnost mladih podjetnikov in inovatorjev, da preko nje pridejo do zagonskih 
sredstev. 

Kazalniki:
• število mladih podjetnikov in inovatorjev, ki so kandidirali sredstva;
• število mladih podjetnikov in inovatorjev, ki so preko sklada prišli do sredstev;
• vložena sredstva občine ter število donatorjev z njenega področja ter skupna vrednost 

njihovih prispevkov.

Ukrep 2F: Sklad za turizem
Anketa je jasno pokazala, da mladi v Bistrici ob Sotli prepoznavajo turizem kot velik potencial. 
Vlaganje in premišljen razvoj turizma posredno lahko pripelje do več zaposlitev mladih oseb. 
Večja frekvenca obiskovalcev iz različnih krajev ponuja poslovne priložnosti za različne profile; 
od kmetov, preko storitvenih dejavnosti, zdravstva in zdravilstva, prevoznih storitev in še in še. 
Sklad za turizem podpira dejavnosti mladih na področju turizma v obliki štipendij in (predvsem) 
enkratnih finančnih vzpodbud. Tudi pri tem ukrepu so možnosti izvedbe podobne kot pri 
prejšnjem: 
• občina vzpostavi sklad, ki deluje na njenem področju, vanj pa vlagajo lokalni donatorju;
• občina je pobudnik nastanka sklada, ki deluje na širšem območju;
• občina se pridruži obstoječi iniciativi s podobnimi cilji ali intenzivno promovira njene 

aktivnosti.

Namembnost sredstev je prav tako podobna: ali gre za razvoj inovativnih turističnih storitev 
mladih krajanov ali pa za finančno podporo promociji in marketingu že obstoječih storitev. 
Podprti so tudi projekti, ki povečujejo turistične nastanitvene kapacitete kraja. 

Kazalniki:
• število mladih turističnih ponudnikov, ki so kandidirali sredstva;
• število mladih turističnih ponudnikov, ki so preko sklada prišli do sredstev;
• vložena sredstva občine ter število donatorjev z njenega področja ter skupna vrednost 

njihovih prispevkov.

Ukrep 2G: Organizacija motivacijskih predavanj uspešnih domačinov za mlade
Ukrep predvideva organizacijo najmanj enega dogodka letno, kjer uspešni domači poslovneži, 
gostinci, turistični ponudniki ali kmetje predstavijo svojo zgodbo in na ta način spodbujajo 
mlade (tudi tiste, ki niso uspešno zaključili šolanja ali so dolgotrajno brezposelni), da prepoznajo 
priložnosti, ki jih nudi naše kraj in se lotijo lastnih projektov. 

Kazalniki:
• število predavanj na leto;
• število mladih obiskovalcev na predavanjih.
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5.2.3 Stanovanjske razmere mladih

Strateški cilj 5: Povečati dostopnost bivališč za mlade

Ukrep 3A: Subvencije za naložbe v lastna bivališča ter administrativna podpora
V primerih gradnje, prenove ali nakupa bivališč se mladim dodeljujejo sredstva v obliki enkratne 
subvencije. Za ta namen je v začetku leta rezerviran določen fond sredstev, denar pa se razdeli vsem 
prijaviteljem na razpis za ta sredstva, ki že imajo gradbeno dovoljenje, in sicer proporcionalno glede 
na velikost investicije.

Mlade osebe, ki se odločijo vlagati v svoja bivališča, bodo hvaležne za vsako pomoč, ki jo lahko 
dobijo. V obdobju, ko mladi še urejajo dokumentacijo, jim občinski delavci povedo za možnost 
subvencije in njeno okvirno vrednost glede na obseg projekta. Prošnja se vloži preko kratkega 
obrazca in se doda ostali gradbeni dokumentaciji. Vrednost subvencije se določi po prejetju 
gradbenega dovoljenja in/ali po določitvi okvirne vrednosti investicije. 

V primeru, da občina ne uspe pridobiti sredstev za bivališča mladih, lahko nekaj pripomorejo vsaj 
s popustom na komunalni prispevek za mlade družine.

Kazalniki:
• število oseb, ki so prejeli subvencije za investicije v za naložbe v lastna bivališča;
• vrednosti subvencij v tekočem letu;
• število mladih oseb, ki so jim bili delno oproščeni administrativni stroški, ki nastanejo na 

sedežu občine.

Ukrep 3B: Dodelitev ali ugodna prodaja zapuščenih kmetij in drugih parcel, ki so v lasti 
občine, mladim družinam
Mladim družinam s predšolskimi otroki se dodeli ali za ugodno ceno proda zapuščene kmetije ali 
zazidljive parcele. Kadar občina določi, da neko parcelo dodeli ali ugodno proda mladi družini, 
javno objavi razpis. Izbere se družina, ki ima najbolj pereč stanovanjski in socialni problem, 
prednost pa imajo domačini. Dodatne pogoje določi občina glede na specifike parcele.

Kazalniki:
• število dodeljenih ali ugodno prodanih parcel mladim družinam v tekočem letu.

5.2.4 Mobilnost

Strateški cilj 6: Izboljšati pogoje za vse vrste mobilnosti mladih

Ukrep 4A: Izposoja prevoznih sredstev za mlade na lokalne prireditve
Cilj je olajšati mladim organizacijo prevoza na različne prireditve ter tako omogočiti, da se 
brezskrbno zabavajo in se varno vrnejo nazaj. Mladi morajo pravočasno prositi za izposojo vozila 
ter si priskrbeti  šoferja. 

Kazalniki:
• število izposoj občinskih vozil za namen prevoza mladih na prireditve.

Ukrep 4B: Maksimalni angažma pri vzpodbujanju javnega prevoza iz Bistrice ob Sotli in 
nazaj
Občina dela vse, kar je v njeni moči, da se uvede več linij avtobusnega prevoza ter da se obnovi 
železniško progo, ki teče skozi naš kraj. Oboje bi koristilo mladim krajanom, mladim pa še 
posebej. 

Seveda javni prevoz ni v pristojnosti občine. Vse, kar predvideva ta ukrep, je polna podpora vsem 
tovrstnim pobudam in investicijam. 

Ukrep 4C: Podpora in sofinanciranje kolesarskih stez
Kolesarjenje skozi naš kraj je lepo doživetje, toda še lepše bo, če kolesarjev na daljših trasah ne 
bodo ogrožali avtomobili in če bodo kolesarske steze tekle nekoliko stran od avtomobilskih cest 
ter hrupa in hlapov vozil. 

Kolesarjenje je brezplačen in ekološko neoporečen način mobilnosti, ki je obenem tudi 
prostočasna in rekreativna aktivnost. V Bistrici ob Sotli (kot v mnogih drugih manjših krajih) 
se ljudje ponavadi peljejo na opravke z motornimi vozili. To se bi dogajalo manj pogosto, če bi 
obstajale možnosti varnega kolesarskega prevoza. Lepo urejene kolesarske poti bi bile zanimive 
tudi kot turistična ponudba. 

Kazalniki:
• število metrov kolesarskih poti, ki so nastale v tekočem letu;
• vložek občine v kolesarske steze, ki so nastale v tekočem letu;
• imena zaselkov Bistrice ob Sotli, ki so nanovo povezani s kolesarskimi stezami ter krajev iz 

sosednjih občin, s katerimi je Bistrica ob Sotli nanovo povezana s kolesarskimi stezami. 

Ukrep 4D: Finančna podpora mednarodni mobilnosti mladih 
Izkušnje, ki jih mladi pridobijo preko izkušenj mednarodnih mobilnosti, so izjemno pomembne 
za njihov osebnostni razvoj, spoznavanje novih kultur in pridobivanje kompetenc ter življenjskih 
izkušenj. Ko je to potrebno, občina po svojih zmožnostih pokrije delež potnih stroškov mladih, 
ki potujejo na študijske, mladinske, podjetniške in druge izmenjave, ekskurzije, študijske izlete ipd. 

Kazalniki:
• število finančno podprtih projektov mladinske mobilnosti.

5.2.5 Prosti čas, šport in 
družbeno-kulturne dejavnosti

Strateški cilj 7: Izboljšati fizične pogoje za družbeno-kulturne dejavnosti

Ukrep 5A: Ponovna uvedba kina v kraju
Ukrep predvideva, da se dvorano kulturnega doma prenovi na tak način, da bo v njej mogoče 
predvajati filme tako s filmskega traku kot z digitalnih formatov ter poskrbeti za nujno udobje, 
primeren zvok ter ostale tehnične pogoje. 
Bistven je tudi premislek o filmskih vsebinah, ki bi v našem majhnem kraju in v času, ko imamo 
možnost gledanja video zapisov na velikih ekranih, lahko pritegnile spodobno število ljudi (denimo 
filmski festivali, žanrski in tematski cikli filmov ipd.)

Kazalniki:
• datum prenove (kino)dvorane;
• število projekcij v tekočem letu ter povprečno število obiskovalcev.
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Ukrep 5B: Določitev lokacije, primerne za večje prireditve na prostem
V Bistrici ob Sotli je dovolj lokacij, primernih za kulturne, športne in še kakšne dogodke na 
prostem. Med mladimi je jasno izražena želja in potreba, da se dolga tradicija organizacije glasbenih 
in tudi festivalskih dogodkov čim prej prenese tudi na kakšno lokacijo na prostem.

Ukrep predvideva pripravo seznama potencialnih primernih lokacij in pogovor z njihovimi lastniki 
ter s tem pridobiti seznam parcel, na katerih bi bila izvedba dogodka izvedljiva (ter pod kakšnimi 
pogoji). Predvideno je tudi, da se preveri pripravljenost bližnjih domačinov, da podprejo (ali vsaj 
tolerirajo) izvedbo dogodkov na prostem. Ko pa bo določen konkreten projekt (npr. festival) že 
v fazi priprave, se določijo ostale zadeve (npr. vprašanje pridobivanja elektrike,  načrti, kako bo 
prostor organiziran itd.).

Kazalniki:
• datum prvega dogodka kulturnega dogodka na prostem;
• število obiskovalcev na posameznem dogodku na prostem. 

Ukrep 5C: Ureditev večnamenskega umetniškega objekta
V kraju obstaja nujna potreba po ureditvi prostora, ki bo omogočal nastanitev domačih ali tujih 
umetnikov in jim nudil čim boljše pogoje za delo. Prostori bodo vključevali glasbeni studio, prostor 
za video produkcije, večnamenske ateljeje, prireditveni prostor (tudi prostor za konference, okrogle 
mize ipd.), pa tudi majhno kuhinjo, teraso idr. Ena od primernih lokacij je z zunanje strani že 
obnovljen objekt izza občinske zgradbe. 

Omenjena lokacija lahko (kot hostel) nudi nastanitev vsaj okoli 15 obiskovalcem. Če se objektu 
doda vsebino ter kader, ki to vsebino kakovostno izvaja, skoraj ni dvoma, da bodo kapacitete večji 
del leta dobo zapolnjene. Dodajmo še množico domačih umetnikov in zasedb (od zborov in godbe 
do rock bendov) ter vedno večje število lokalnih vizualnih umetnikov in ne more biti več dvoma o 
pomembnosti uvedbe takšnega umetniškega centra. 

Objekt bo bistveno prispeval k nadgradnji kulturnih vsebin, ki so eden od velikih potencialov 
našega kraja. Financiran bo delno iz različnih kulturnih in mednarodnih projektov, delno pa preko 
tržnih aktivnosti (najem prostorov in opreme, izvajanje video in avdio produkcij, nastanitve itd.)

Kazalniki: 
• datum otvoritve prenovljenega objekta;
• število obiskovalcev in uporabnikov;
• število nočitev in uporabnikov drugih storitev.

Strateški cilj 8: Izboljšati infrastrukturo za šport in rekreacijo

Ukrep 5D: Gradnja večnamenskega objekta – večje športne dvorane 
Ukrep predvideva, da se na območju občine Bistrica ob Sotli zgradi večji zaprt športni objekt, ki 
ima lahko tudi funkcijo prireditvenega prostora ali služi še drugim namenom. 

V Bistrici ob Sotli so športne aktivnosti tradicionalno pomemben del preživljanja časa mladih 
občanov; v zadnjem času pa so še v dodatnem porastu. Obstoječa telovadnica je do poznih 
večernih ur zasedena praktično vsak dan. Skupno mnenje predstavnikov osnovne šole, občine in 
mladih je, da je nov, večji prostor, namenjen rekreaciji, treningom, tekmam ter drugim aktivnostim 
v Bistrici ob Sotli, nujen.

Ukrep 5E: Ureditev kopališča v soteski reke Bistrice
Mladi iz Bistrice ob Sotli si glede na anketo ne želijo nobene športne infrastrukture niti približno 
tako zelo kot ureditev kopališča v Sodejah (ali Prišjeku). V sodelovanju s Kozjanskim parkom 
občina odloči, kolikšen poseg v zaščiteno območje je še dovoljen (če sploh) in v skladu z dovoljenji 
uredi priljubljeno kopališče v soteski reke Bistrice. Mišljen je seveda minimalen poseg: denimo 
odstranljiva lesena podlaga za ležanje in drugi odstranljivi elementi iz naravnih materialov, koši 
za smeti, stopnice v vodo (iz kamnov in mulja) ipd. Mladi dobro razumejo pomen zaščitenega 
območja in ne želijo nikakršnih nepotrebnih posegov vanj; želijo pa si, da bi bilo kopanje v Bistrici 
vseeno varno in prijetno.

Kazalniki:
• pridobitev konkretnih navodil, kolikšen poseg v območje je sprejemljiv;
• vsakoletna pomoč in podpora pri urejanju kopališča

5.2.6  Informiranje

Strateški cilj 9: Izboljšati dostop do ključnih informacij za mlade v občini

Ukrep 6A: Vzpostavitev celovitega sistema informiranja v občini
Ukrep predvideva občinsko financiranje vzpostavitve in delovanja sistema celovitega informiranja 
v občini. Sistem je namenjen mladim občanom; pa tudi ostalim občanom ter gostom in turistom 
od drugod. Ta celovit sistem informiranja vključuje spletno stran, obveščanje prek facebooka in 
drugih družbenih omrežij, elektronsko pošto ter fizično info točko. Slednja bo nudila tudi storitve 
prodaje vstopnic, ponujala tiskanega informativnega materiala, nudila informacije turistom idr. 

Sistem vključuje informiranje o priložnostih za neformalna izobraževanja, usposabljanja, 
sodelovanju na mladinskih izmenjavah, zaposlitev idr. Pomemben poudarek bo tudi na informiranju 
o prostočasnih dejavnostih. Tu so mišljeni dogodki ali dejavnosti v okviru vseh bistriških društev, 
pa tudi dogodki, ki jih prireja občina, druge organizacije, podjetja itd. in potekajo v Bistrici ob Sotli 
ali bližnji okolici. 

O dogajanju na področju občine Bistrica ob Sotli, s posebnim poudarkom na aktivnostih in 
dosežkih mladih, pa storitev obvešča tudi medije; lokalne, nacionalne ter mednarodne, odvisno od 
tega, ali ima sama informacija lokalni, nacionalni ali večnacionalni pomen. 

Kazalniki:
• število objav na leto preko spletne strani (in vzporednih objav na družabnih omrežjih in preko 

elektronske pošte);
• število in struktura obiskovalcev fizične info točke;
• število objav v medijih.

5.2.7 Mladinsko organiziranje

Strateški cilj 10: Podpora organizacijam v mladinskem sektorju

Ukrep 7A: Ohranjanje ali rast sredstev, namenjenih mladinskim organizacijam v kraju
Ukrep predvideva, da podpora mladinskim organizacijam sledi potrebam in rasti teh organizacij v 
kraju in ustreza njihovemu strateškem pomenu. 
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Mladinsko društvo oz. Mladinski center Bistrica ob Sotli je fenomen, ki je presegel običajne okvire 
mladinskega društvenega organiziranja v majhnem kraju. Ob tradicionalni glasbeni in kulturni 
ponudbi izvaja zahtevne evropske projekte s partnerji iz vse Slovenije in Evrope, usposabljanja in 
izobraževanja za mlade, okrogle mize in še in še. Ima tudi precej uspeha s pisanjem projektov za 
druge organizacije, vključno z občino Bistrica ob Sotli. 

Mladi, ki se udejstvujejo v aktivnostih Mladinskega društva, pa naj bo to profesionalno, honorarno 
ali povsem prostovoljno, pridobivajo pomembne izkušnje, znanja, veščine in delavne navade, ki jim 
bodo nedvomno koristile tudi vnaprej in bodo z razlogom izpostavljene v vsakem življenjepisu. 
Obiskovalcem in uporabnikom prostorov so na voljo dogodki, aktivnosti, mednarodne izkušnje, 
infrastruktura in znanja, ki jih brez Mladinskega društva v kraju vsekakor ne bi bilo. 

Čeprav prejema največ sredstev od vseh lokalnih društev, prispevek občine za Mladinsko društvo 
Bistrica ob Sotli zaostaja za potrebami. V lanskem letu je na vsak vloženi evro občine Mladinsko 
društvo v kraj pripeljalo več kot 7 evrov sredstev iz drugih naslovov. Letos bo ta donos še večji. 
Pogoj za uspešno izvajanje projektov, ki niso 100% financirani (in takšnih je velika večina), je, da 
ima organizacija dovolj sredstev za sofinanciranje. Bilo bi škoda, če se bi Mladinsko društvo moralo 
odpovedovati odličnim projektom samo zaradi tega, ker ne bi imeli na voljo dovolj sredstev. To pa 
je povsem verjetna možnost.

V tem trenutku v Bistrici ob Sotli ob Mladinskem društvu ni organizacije, ki se bi ukvarjala s 
populacijo, ki ji je posvečena ta strategija. Če se bo to spremenilo, tudi za to/te organizacijo/e velja 
enak ukrep.

Kazalniki:
• ohranjanje oz. rast prispevka občine za delovanje mladinskih organizacij;
• rast skupnega proračuna mladinskih organizacij v razmerju s prispevkom občine.

Ukrep 7B: Ureditev pisarniških prostorov Mladinskega društva Bistrica ob Sotli
Prostori za pisarniške posle, ki v okviru Mladinskega društva potekajo vsakodnevno, ne zadostujejo 
več potrebam. Ukrep predvideva, da se jih nadomesti z novimi nekje v bližini obstoječega 
prireditvenega prostora. Potrebna je kvadratura, ki zadostuje najmanj štirim delavcem; v to je 
vključen tudi prostor za delovne površine in za omare z dokumentacijo.

Mladinsko društvo ni preseglo le običajnega okvira delovanja mladinskih organizacij v vaškem 
okolju, pač pa je preraslo tudi svoje prostore. Prostor, kjer se nahaja pisarna Mladinskega društva, je 
obenem tudi podporni prostor za prireditve in občasno kar prireditveni prostor. Hudo pomanjkanje 
prostora pa ni edina težava. Gostje imajo dostop do ključnih dokumentov ter drage opreme. 
En sam incident bi lahko povzročil nenadomestljivo škodo, ki bi potencialno zadušil mladinsko 
organiziranje v kraju. 

Kazalniki:
• datum vselitve v nov pisarniški prostor;
• kvadratura. 





EUreka!
Mnenje mladih

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) 
je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.


