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STRATEGIJI ZA MLADE NA POT

»Ne pride daleč tisti, ki ne ve kam mu je iti!«
Stari rek, ki nam narekuje, da moramo svojo pot načrtovati preudarno in tako, da ob tem lahko skupaj
hodimo po poti življenja.
In temelji te poti se polagajo v mladosti. Biti mlad je lepo, a iskreno priznajmo, da ni lahko. Ko si mlad, je na
eni strani potrebno poslušati predhodnike, a nemogoče je zaživeti polnost življenja brez lastnega vedenja
in izkušanja. In ob tem ta neizmerni občutek, da odrasli svet ne najde stika z odraščajočimi, da si v mladosti
pri ključnih izzivih jutrišnjega dne sam. Vse to smo občutili vsi v svojih mladih letih. Prav vsak od nas je imel
občutek, da je tistim pred njim bilo lažje. A kolo časa se po moje tako vrti že kar je človeški rod. In vedno
bo čas odraščanja, čas, ko se mlad človek vpne v razvoj družbe kot skupnosti in ob tem »gradi« sebe in tudi
skupnost. Potem pa nekoč ugotovi, da ni več mlad.
Kaj pa mladi in odnos mladih z lokalno skupnostjo? V času neusmiljene bitke za »kapital« so tudi vrednote
sodobne družbe temu podrejene. V lokalnem okolju lahko vsaj malo pripomoremo k temu, da se lahko
mladost v polnosti užije. Biti mladim prijazna občina je naša ambicija in želja. Biti slišan, ko si mlad, biti
pohvaljen, ko ti uspe, in čutiti oporo takrat, ko ne gre in je hudo. To so odlike okolja, ki mu je mar. Ki mu
je mar, kako bo živel rod, ki prihaja. In v Občini Gornja Radgona si želimo biti mladim prijazna skupnost.
Pričujoča strategija je zgolj okvir, da bi v lokalnem okolju mladim pomagali hoditi po izjemno zahtevni poti
v prihodnost. Verjamem, da to zmoremo! A iluzija, da bomo starejši mlade vodili v prihodnost, je zgolj to.
Sklenimo roke in pojdimo na pot skupaj!
Stanislav Rojko,
župan Občine Gornja Radgona
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KAŽIPOT DO PRVE MLADINSKE STRATEGIJE

V občini Gornja Radgona se je v zadnjih osmih letih zgodil velik preboj na področju mladinskega organiziranja in mladinskih politik. Vsa ta zgodba se ne bi začela brez aktivnih mladih in razumevanja občinskih
odločevalcev za potrebe in želje mladih po kreiranju lastnega mladinskega prostora. Mladinski svet Gornja
Radgona, ki kot krovna mladinska organizacija zagovarja interese mladinskih organizacij in mladih, je v
tem obdobju pridobil statut mladinskega predstavništva in postal posvetovalno telo župana pri vprašanjih
mladih v lokalni skupnosti.
Sad dolgoletnega kontinuiranega dela je pričujoča strategija, ki je pred vami. Pripravljena je bila z veliko
entuziazma, prostovoljnega dela, ekipnega duha in nenehnega razmišljanja o tem, kakšno občino si mladi
sploh želimo. S sloganom »daj ciljem smer« smo mladim dali priložnost, da s pomočjo anketnega vprašalnika nakažejo smer priprave pričujočih ukrepov, saj lahko samo tako strategija v popolnosti uresniči svoj
namen, tj. izboljšanje položaja mladih, za nadaljnji preboj in razvoj lokalne skupnosti.
Na tem mestu se zahvaljujem vsem mladim, ki so si vzeli čas in nam povedali svoje mnenje. Vedno smo
zagovarjali stališče, da so mladi tisti, ki morajo prevzeti glavno vlogo pri pripravi strateškega dokumenta,
občina pa z vključenimi javnimi zavodi nudi strokovno pomoč in usmerja pripravo strategije.
S sprejetjem prve strategije smo prišli do zgodovinskega mejnika, prvega strateškega dokumenta, ki je
bil ustvarjen od mladih za mlade. Vsak, ki bo vzel v roke to knjižico, naj ima v mislih, kako lahko tudi sam
prispeva svoj delež, da bo občina Gornja Radgona postala mladim še prijaznejša.
Sam osebno verjamem, da ta strategija ne bo prva in ne zadnja in da se bo nadaljevalo poglobljeno delo v
nenehnem dialogu med predstavniki mladih in odločevalci. Želje in mnenja mladih se zmeraj spreminjajo,
zato se morajo temu primerno prilagajati tudi ukrepi. Novemu vodstvu želim, da v popolnosti uresniči
zadane ukrepe, občinskim odločevalcem pa, da slišijo glas mladih in v soodločanju gradijo razvoj mladinskega organiziranja in mladinskih politik do končnega cilja – večje avtonomije in opolnomočenja mladih
za lažji prehod v odraslost.
Srečno in lep mladinski pozdrav,
Simon Vrbanič,
predsednik Mladinskega sveta Gornja Radgona 2013–2017
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MLADI SMO DALI CILJEM SMER

Priprava prve Strategije za mlade v Občini Gornja Radgona je bila izziv, pomemben korak naprej in neprecenljiva izkušnja. Neprecenljiva za vse deležnike. Mladi smo prvič dobili priložnost, da se naša mnenja,
želje in predloge ne samo sliši, ampak tudi zapiše in da besedam dodatno veljavo. Ključ za učinkovito
strategijo je priprava skupaj z mladimi, saj smo samo mladi dovolj kompetentni, da povemo kakšne potrebe in želje imamo. Prav slednje je bilo naše vodilo skozi celotno pripravo strategije. Ukrepi so oblikovani
glede na dejanske potrebe mladih, na opažanju Mladinskega sveta Gornja Radgona, ki kot krovna mladinska organizacija zaznava potrebe mladinskih organizacij in v dialogu s ključnimi akterji, ki so zagotavljali
pomembno strokovno podporo.
Vključenost mladih v pripravo strategije je bila po Hartovi lestvici participacije mladih na najvišji stopnji, saj
smo aktivno sooblikovali in soodločali pri pripravi ukrepov. Slednje pa je recept, da so ukrepi učinkoviti, da
jih mladi vzamejo kot svoje, da jih dejansko uporabljajo in da tudi sami prevzamejo nase del odgovornosti
za razvoj lokalne skupnosti.
Občina Gornja Radgona je z uspešnim izvajanjem ukrepov na področju mladine prejela certifikat Mladim prijazna občina. Vedno pa so možni koraki naprej, kot je sprejeta strategija, ki predvideva celostno in
strateško ureditev področja mladine v naši lokalni skupnosti. Predvideni ukrepi oziroma izvajanje aktivnosti ukrepov za letošnje leto so v večji meri že implementirani. V naslednjih letih je dela seveda še veliko. Cilji
strategije so visoki, vendar verjamem, da jih bomo s konstruktivnim sodelovanjem, voljo, željo in s koraki v
pravo smer, smer, ki smo jo začrtali mladi, dosegli.
Pričujoča knjižna izdaja Strategije za mlade v Občini Gornja Radgona predstavlja oris celotnega dokumenta, ki na zanimiv in pregleden način osvetli ključne dele strategije. Ustvarjalci knjižice smo mladi, zato je
le-ta nastala v težnji biti privlačna za branje tudi mladim. Knjižica med drugim vsebuje unikatne ilustracije
mladih, ki še dodatno popestrijo vsebino. Jedrnato povzeta in z izpostavljenim ključnim delom ukrepov
pa lahko služi kot uporaben opomnik vsem akterjem pri uresničevanju strategije.
Mladi smo dali dokumentu smer, Občina Gornja Radgona in Mladinski svet Gornja Radgona pa s sodelovanjem in s strumnim korakom gremo naprej v implementacijo!
Ines Zorec,
predsednica Mladinskega sveta Gornja Radgona 2017—2019
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Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 18. člena Odloka o mladini
v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 93/2015) je Občinski svet Občine Gornja
Radgona na 18. redni seji, dne 11. 5. 2017, sprejel Strategijo za mlade
v Občini Gornja Radgona 2017—2021.
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Strategija za mlade 2017–2021 je pripravljena na podlagi Odloka o mladini v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 93/2015) (v nadaljevanju Odlok o mladini) in
je prvi celostni mladinski dokument, ki obravnava vsa pomembna mladinska področja v občini Gornja Radgona.
Lokalna strategija je tisto orodje, ki prepozna javni interes na področju
mladih in daje smernice lokalni skupnosti oz. občinskim predstavnikom
glede ukrepov za izboljšanje položaja mladih. Občina Gornja Radgona
lahko na področjih lokalnih mladinskih politik v okviru svojih pristojnosti pomembno prispeva k izboljšanju položaja mladih v družbi in k
njihovemu uspešnemu prehajanju v obdobje odraslosti.
Strategija je pripravljena skupaj z mladimi, saj so bili rezultati vprašalnika in fokusnih skupin med mladimi ključna podlaga za pripravo. S sloganom strategije »Daj ciljem smer« so mladi pričujočemu dokumentu
dali smer, kot si jo želijo sami.
Glavno vlogo pri pripravi strategije je imel Mladinski svet Gornja Radgona, saj kot krovna mladinska organizacija najbolj pozna potrebe
mladih in mladinskih organizacij. Občinska uprava pa je skupaj z Mladinskim centrom Gornja Radgona (Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona) in Poro, razvojno agencijo Gornja Radgona
aktivno sodelovala pri pripravi in zagotavljala strokovno podporo.
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1. UVOD

2. ZAKONODAJA
IN MLADINSKI
SEKTOR

V slovenski zakonodaji mladinski sektor posebej urejata dva zakona:
○ Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) (Ur. l. RS,
št. 42/2010),
○ Zakon o mladinskih svetih (ZMS) (Ur. l. RS, št. 70/2000, 42/2010).
Z ZJIMS se opredeljuje mladinski sektor in določata javni interes v mladinskem sektorju ter način uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju (ZJIMS, 1. čl.), ZMS pa ureja položaj, delovanje, dejavnost
ter financiranje Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti (ZMS, 1. čl.).
ZJIMS (5. čl.) opredeljuje javni interes v mladinskem sektorju kot:
○ zagotavljanje normativnih in drugih pogojev za razvoj področij mladinskega dela in vključevanja mladinskega vidika v strategije, politike
ter ukrepe, ki vplivajo na mlade;
○
zagotavljanje finančne podpore mladinskim programom in programom za mlade, vključno s podporo mladinski infrastrukturi.
Občina lahko po ZJIMS (27. čl.) mladinsko politiko na lokalni ravni izvaja
tako da:
○ sprejme lokalni program za mladino,
○ ustanovi delovno ali posvetovalno telo za mladinska vprašanja,
○ finančno podpira programe v mladinskem sektorju,
○ izvaja druge ukrepe v mladinskem sektorju v skladu z zakonom.
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Mladinski svet Gornja Radgona je krovna mladinska organizacija v
občini. Mladinski svet je ustanovljen po ZMS in deluje v javnem interesu. Mladinski svet predstavlja interese vseh mladih in mladinskih organizacij v občini in ima po odloku občine status mladinskega predstavništva v občini. V občini ima lahko samo en mladinski svet status
mladinskega predstavništva (Odlok o mladini v Občini Gornja Radgona, 4. čl.).
Mladinski center Gornja Radgona je s strani občine ustanovljen za izvajanje mladinske dejavnosti kot enota zavoda v okviru javnega zavoda
(Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona). Mladinski
center je organizirano funkcionalno središče za mlade v občini s pripadajočo infrastrukturo, v katerem se izvajajo mladinski programi,
mladinsko delo in programi za mlade (Odlok o mladini v Občini Gornja
Radgona, 7. in 8. čl.)
Mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15.
do dopolnjenega 29. leta, ki živijo, delajo ali se izobražujejo v občini
(Odlok o mladini v Občini Gornja Radgona, 2. čl.).
Mladinski sektor so področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in mladinsko delo (Odlok o mladini v Občini Gornja Radgona, 2. čl.).
Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja
mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj
prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence
ter prispevajo k razvoju skupnosti (Odlok o mladini v Občini Gornja
Radgona, 2. čl.).
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3. OSNOVNI
POJMI

Organizacija v mladinskem sektorju je subjekt, ki deluje v mladinskem
sektorju na območju občine in je organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet in ima sedež v občini
(Odlok o mladini v Občini Gornja Radgona, 2. čl.).

3. OSNOVNI
POJMI

Mladinska organizacija je avtonomno, demokratično, prostovoljno,
samostojno združenje mladih, ki ima najmanj 90 odstotkov članstva
v starosti do 29 let in najmanj 70 odstotkov članov vodstva v starosti
od 15 do 29 let. Ima sedež v občini in s svojim delovanjem omogoča
mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje
njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo. Organizirana je kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo, zveza društev ali kot sestavni del
druge pravne osebe, kot so društva, zveze društev, sindikat ali politične
stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena
avtonomija delovanja v mladinskem sektorju (Odlok o mladini v Občini
Gornja Radgona, 5. čl.).
Organizacija za mlade je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade,
vendar ni mladinska organizacija in je organizirana kot zavod, ustanova
ali zadruga (Odlok o mladini v Občini Gornja Radgona, 2. čl.).
Strukturirani dialog je odprt, pregleden, dolgoročen, nenehen in sistematičen dialog med mladimi in nosilci oblasti na državni in lokalni ravni
v mladinskem sektorju (Odlok o mladini v Občini Gornja Radgona, 2.
čl.).
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Mladinska infrastruktura je fizični prostor (zemljišče ali stavba oziroma
del stavbe), namenjen predvsem mladim, za izvajanje mladinskega dela
(Odlok o mladini v Občini Gornja Radgona, 2. čl.).
Mladinski program je skupek dejavnosti, ki ga v občini izvaja mladinska
organizacija, in poteka med vrstniki nepretrgoma skozi večji del leta
ter vključuje večje število izvajalcev in aktivnih udeležencev (Odlok o
mladini v Občini Gornja Radgona, 2. čl.).
Program za mlade je program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo organizacije za mlade, z namenom zagotavljanja boljših pogojev
za življenje, delovanje in organiziranost mladih ter poteka nepretrgano skozi večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev
(Odlok o mladini v Občini Gornja Radgona, 2. čl.).
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3. OSNOVNI
POJMI

V občini Gornja Radgona je 1262 mladih med 15 in 29 let (Statistični
urad Republike Slovenije 2016). Med njimi največje število mladih spada
v starostno skupino od 25 do 29 let, in sicer 513 mladih. Vseh občanov in občank je 8471. Mladi tako predstavljajo 14,9 odstotni delež prebivalstva občine.
V letu 2015 je bilo v terciarno izobraževanje vključenih 292 mladih iz
občine Gornja Radgona, od tega 115 moških in 177 žensk.

4. STATISTIKA O MLADIH V OGR
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Tabela 4. 1: Število študentov v letu 2015 glede na vrsto terciarnega
izobraževanja.

NAČIN ŠTUDIJA (SK.)

VRSTA IZOBRAŽEVANJA

IZREDNI

M+Ž
Višje strokovno
51
Visokošolsko strokovno (prejšnje) Visokošolsko strokovno
61
(1. bolonjska stopnja)
Visokošolsko univerzitetno
87
(1. bolonjska stopnja)

Moški Ženske M+Ž
28
23
31
-

Moški Ženske M+Ž
15
16
20
-

Moški Ženske
13
7
-

24

37

46

23

23

15

1

14

36

51

84

33

51

3

3

-

Visokošolsko univerzitetno (pr.)
Magistrsko (2. bolonjska stopnja)
enovito magistrsko
Magistrsko (2. bolonjska stopnja)
po končani 1. bolonjski stopnji
Specialistično
Magistrsko (prejšnje)
Doktorsko (prejšnje)
Doktorsko (3. Bolonjska stopnja)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

4

10

14

4

10

-

-

-

71

19

52

64

19

45

7

-

7

8

4

4

2

2

-

-

-

-

-

-

-

6

2

4

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
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REDNI

Leta 2015 je v občini Gornja Radgona bilo 76 diplomantov.
Graf 4. 1: Število diplomantov v letu 2015 glede na vrsto izobraževanja.

Višje strokovno

7

Visokošolsko strokovno (prejšnje)

2

Visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja)

21

Visokošolsko univerzitetno (1. bolonjska stopnja)

21

Visokošolsko univerzitetno (prejšnje)

6

Magistrsko (2. bolonjska stopnja) - enovito magistersko

1
15

Magisterij znanosti (prejšnji) in specializacija (prejšnja)

1

Doktorsko (3. bolonjska stopnja)

2

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
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Med mladimi občani in občankami občine Gornja Radgona je delovno
aktivnih 744 posameznikov, od tega 526 moških in 218 žensk (Statistični urad Republike Slovenije 2015).
Tabela 4. 2: Delovno aktivni mladi v letu 2015 glede na petletne
starostne skupine.

15-19 LET

20-24 LET

25-29 LET

SPOL (SKUPAJ)

33

272

439

MOŠKI

27

201

298

ŽENSKE

6

71

141

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
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4. STATISTIKA O
MLADIH V
OGR

V občini Gornja Radgona je zaposlenih 400 mladih, ki imajo stalno prebivališče v občini, starih med 15 in 29 let, od tega 246 moških in 154
žensk. Mladi zaposleni v občini so glede na petletne starostne skupine
razdeljeni v spodnji tabeli.
Tabela 4. 3: Mladi zaposleni v občini v letu 2015 glede na petletne starostne skupine.

4. STATISTIKA O
MLADIH V
OGR

15-19 LET

20-24 LET

25-29 LET

SPOL (SKUPAJ)

15

119

266

MOŠKI

11

74

161

ŽENSKE

4

45

105

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
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Občina Gornja Radgona načrtno in sistematično obravnava področje mladine od leta 2010, ko je na pobudo in za potrebe mladih začela
z aktivnostmi iskanja primernih prostorov za mlade. Pred tem so bili
že zametki prvih prostorov za mlade v poslopju bivšega vrtca v Gornji
Radgoni, bolj poznanega pod imenom »stari vrtec«. Občina je v letu
1997 podpisala najemno pogodbo z Mladinskim društvom Grom Gornja Radgona za potrebe kakovostnega preživljanja prostega časa po meri
mladih. Občinski prostor »stari vrtec« so upravljali mladi, vendar nikoli
ni bil institucionalno voden s strani občine ali njegovih občinskih zavodov. V dobrih desetih letih so bili v prostorih bivšega vrtca izvedeni
številni koncerti, delavnice, potopisni večeri, likovne kolonije in festivali. V letu 2007 je bila občina zaradi slabega stanja prostorov primorana
odpovedati najemno pogodbo.
Z namenom ponovne ureditve prostorov za mlade se je s podporo
občine, dne 23. 10. 2010, v prostorih Krajevne skupnosti Gornja Radgona zbralo 5 mladinskih organizacij. Te organizacije so bile Študentsko-mladinski klub Klinka Gornja Radgona, Skavti Stega Gornja Radgona 1 – ZSKSS, Mladinsko društvo Zvezda, Kulturno glasbeno društvo
In-sane in Kulturno umetniško društvo Zrak. Ustanovili so Mladinski
svet Gornja Radgona, s ciljem kvalitetnejšega organiziranja in delovanja
mladih v lokalni skupnosti.
Občinski svet je na svoji 5. redni seji v mesecu juniju 2011 sprejel spremembo Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo
Gornja Radgona z ustanovitvijo Mladinskega centra Gornja Radgona.
Mladinski center Gornja Radgona deluje kot notranja organizacijska enota Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona na
Trgu svobode 15. Pravno formalno je začel delovati v letu 2011 s pripravo prvih programskih aktivnostih, z organizacijskimi zadevami in s

20

5. MLADI
IN OGR

pridobivanjem prostorskih možnosti za njegovo delovanje. Svoja vrata
je uradno odprl v začetku leta 2014.
Z namenom boljšega sodelovanja med glavnimi akterji društvenega
dogajanja je bil konec novembra leta 2011 podpisan Protokol o sodelovanju na področju mladine med Občino Gornja Radgona, Javnim zavodom Kultprotur – Mladinskim centrom Gornja Radgona in Mladinskim svetom Gornja Radgona.

5. MLADI
IN OGR
5.1.
Obstoječi
ukrepi

V letu 2015 se je s sprejetjem temeljnega mladinskega dokumenta,
Odloka o mladini v Občini Gornja Radgona dokončno sistemsko uredilo področje mladine in položaja mladih v občini ter opredelilo strukturo in podporno okolje mladinskega sektorja za uspešno avtonomijo
mladih. V tem odloku je tudi opredeljeno, da občinska uprava skupaj z
mladinskim svetom in mladinskim centrom pripravi strategijo za mlade
z namenom uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju na
ravni Občine Gornja Radgona.

V nadaljevanju je pregled obstoječih ukrepov, podpor in aktivnosti
občine v zadnjih štirih letih, ki so namenjene mladim.
Izobraževanje mladih
○ Razpisovanje kadrovskih štipendij za mlade v okviru Regijske štipendijske sheme Pomurja (PORA, razvojna agencija Gornja Radgona v
imenu občine Gornja Radgona).
○ Infrastrukturna podpora neformalnim ali formalnim izobraževalnim programom (v Mladinskem centru Gornja Radgona in Javnemu
zavodu Knjižnica).
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○ Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Gornja Radgona (Javni
zavod Knjižnica Gornja Radgona) preko izobraževalnih vsebin in
kvalitetno založenega knjižnega gradiva.
○ Nagrajevanje in podeljevanje priznanj za zaključeno izobraževanje
in izjemne dosežke v času izobraževanja.
Zaposlovanje mladih
○
Javni razpis na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona, na
katerega se lahko prijavljajo tudi mladi.
○ Sofinanciranje zaposlitve preko programa javnih del in drugih aktivnih politik zaposlovanja mladih v javnih zavodih in podjetjih, kjer je
občina soustanoviteljica.
Stanovanjska problematika mladih
○
Zagotavljanje posebne kategorije mladih na razpisu za podelitev
neprofitnih najemniških stanovanj.
Prosti čas, družbeno-kulturne dejavnosti in mladinsko organiziranje
○ Finančna podpora mladinskim organizacijam preko financiranja,
ki je opredeljeno s Pravilnikom o sofinanciranju mladinskih programov
in projektov v občini Gornja Radgona (vsakoletni razpis za mladinske
programe in projekte, na katerega se lahko prijavijo samo lokalna mladinska društva).
○ Sofinanciranje rednega delovanja mladinskih organizacij, ki je
določeno s pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Mladinskega sveta
Gornja Radgona.
○ Zagotavljanje prostorov mladinskemu svetu in mladinskim organizacijam v občini v prostorih Mladinskega centra Gornja Radgona.
○ Zagotavljanje prostora, namenjenega druženju organizirane in
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Obstoječi
ukrepi

neorganizirane mladine – Mladinski center Gornja Radgona.
○ Sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona,
katerih uporabniki so tudi mladi (vsakoletni razpis).
○ Sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne
dejavnosti v občini Gornja Radgona, katerih uporabniki so tudi mladi
(vsakoletni razpis).
○ Zagotavljanje urejenih površin za šport in ostale aktivnosti (TŠC
Trate) in zagotavljanje notranjih prostorov – Stadion Gornja Radgona
in telovadnica Partizan.

5.1.
Obstoječi
ukrepi

Mobilnost mladih
○ Podpiranje projektov mednarodne mobilnosti mladih (MVA, Erasmus+, EVS) in programov čezmejnega sodelovanja z Avstrijo preko
delovanja Mladinskega centra Gornja Radgona.
○ Ohranjanje sodelovanja s pobratenimi občinami (Mladenovac,
Bruchsal) in po možnosti vključevanje mladih v program sodelovanja.
Informiranje mladih
○ Posredovanje informacij, ki zadevajo mlade, preko Mladinskega
centra Gornja Radgona, kjer je vzpostavljena “MC info točka” (novice
na spletni strani mladinskega centra, novičnik preko elektronske pošte,
družbena omrežja).
○ Objavljanje relevantnih informacij za mlade na spletni strani
občine in PORA Gornja Radgona.
Participacija mladih
○ Kontinuirano sodelovanje občinske uprave z Mladinskim svetom
Gornja Radgona, ki deluje kot mehanizem participacije mladih in
posvetovalno telo župana pri vprašanjih mladih.
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V Občini Gornja Radgona je mladinska dejavnost iz leta v leto bolj raznolika, kontinuirana, močnejša in pestra. Poglavje predstavlja jedrnat
pregled vseh organizacij v mladinskem sektorju v občini Gornja Radgona od ustanovitve Mladinskega sveta Gornja Radgona naprej, saj je
vsaka organizacija prispevala pomemben del k razvoju mladinskega
sektorja v občini.
V občini so tri aktivne mladinske organizacije, tri organizacije za mlade
in mladinski svet lokalne skupnosti. Mladinske organizacije opravljajo različne dejavnosti od prostočasnih, družbeno-kulturnih, športnih,
glasbenih do vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. Organizacije za mlade
pa opravljajo predvsem vzgojno-izobraževalno dejavnost preko oblike
mladinskega dela.
Aktivne mladinske organizacije v občini so:
○ Študentsko-mladinski klub Klinka,
○ Združenje katoliških skavtinj in skavtov, steg Gornja Radgona 1,
○ Mladinsko društvo Vitez Negova.
Aktivne organizacije za mlade v občini so:
○ Mladinski center Gornja Radgona,
○ Društvo prijateljev mladine Gornja Radgona,
○ Javni zavod knjižnica Gornja Radgona.
V preteklosti so delovale tudi druge pomembne organizacije, ki so
vključevale mlade: Grom Gornja Radgona, Mladinsko društvo Zvezda
Gornja Radgona, kulturno glasbeno društvo In-sane in X-klub Gornja
Radgona.
V občini delujejo tudi gasilska, kulturna, športna, likovna, planinska in
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5.2.
Mladinska
dejavnost

druga društva, kjer so mladi aktivno vključeni, a društva po svojem osnovnem poslanstvu niso mladinske organizacije.
Dodatno izpostavljamo Mladinski center, ki je osrednja organizacija za
mlade v občini in izvaja širok spekter dejavnosti ter Mladinski svet kot
krovno mladinsko organizacijo v občini.

5.2.
Mladinska
dejavnost

Mladinski center Gornja Radgona
Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za mlade s pripadajočo infrastrukturo, v katerem se v občini izvajajo mladinski programi, mladinsko delo in programi za mlade ter:
○ skrbi za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih
posameznikov in mladinskih organizacij lokalnih skupnosti;
○ skrbi za mladinsko infrastrukturo;
○ zagotavlja ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela;
○ razvija in izvaja programe na področju informiranja ter neformalnega učenja;
○ sodeluje pri izvajanju mobilnosti mladih, prostovoljnem mladinskem delu, aktivnem državljanstvu in raziskovalnem delu mladih
(Odlok o mladini v Občini Gornja Radgona, 8. čl.).
Mladinski center Gornja Radgona je bil tudi partner pri mednarodnem
mladinskem projektu M.U.R. (a MAP to UNITE our REGION) za mlade
od 15. do 29. leta, s katerim so pripravili prvi mladinski zemljevid obmejne regije med mesti Bad Radkersburg, Gornja Radgona in Cmurek.
Na zemljevidu lahko mladi najdejo zanimiva mesta in kraje, z raznoliko
ponudbo za mlade. Leta 2016 so prvič izvedli evropski projekt prostovoljne službe »European voluntery service« (EVS) in v okviru projekta
gostili prostovoljko s Finske.
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Mladinski svet Gornja Radgona
Mladinski svet Gornja Radgona je krovna mladinska organizacija v občini Gornja Radgona. Naloge mladinskega sveta so predvsem:
○ izvajanje ali sodelovanje pri izvajanju mladinskega dela in drugih
dejavnosti na področjih mladinskega sektorja;
○ zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj interesnih oblik
združevanja mladih;
○ zastopanje mladih preko strukturiranega dialoga v razmerju do
nosilcev lokalne oblasti pri sprejemanju predpisov in ukrepov, ki vplivajo na življenje in delo mladih v občini;
○ krepitev participacije in aktivnega državljanstva mladih;
○ spodbujanje izvajanja lokalnih mladinskih politik predvsem s
področja neformalnega izobraževanja, zaposlovanja, informiranja,
mobilnosti in mednarodnega sodelovanja;
○ podpiranje izvajanja dejavnosti svojih članic in delovanja mladinskega centra (Odlok o mladini v Občini Gornja Radgona, 4. čl.).
Organizacije članice mladinskega sveta v letu 2017 so Študentsko-mladinski klub Klinka, Skavti Stega Gornja Radgona 1, Mladinsko društvo vitez Negova in Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona (pridružena članica).
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5.2.
Mladinska
dejavnost

Mnenja mladih so pridobljena z anketnim vprašalnikom, ki ga je med 25.
aprilom in 25. julijem 2016 med mladimi izvedel Mladinski svet Gornja
Radgona. Namen vprašalnika je bil pridobiti oceno in mnenje mladih o
obstoječem stanju v občini.
Mnenja mladih so bila pridobljena tudi s fokusnimi skupinami oziroma
skupinskimi razpravami med mladimi v okviru diplomskega dela Socialna vključenost mladih v občini Gornja Radgona. Namen fokusnih
skupin je bil raziskati socialno vključenost mladih v občini, dobiti oris
položaja mladih v občini in z njihovimi mnenji, željami in predlogi pripomoči k pripravi pomembnih dokumentov za mlade.
Celotna analiza anketnega vprašalnika in povzetek fokusnih skupin sta
na voljo v prilogi.

5.3.
Raziskave
med
mladimi

Mladinsko organiziranje
Mladi so aktivni pri vključevanju v mladinske organizacije, organizacije za mlade, športne klube in druge organizacije (61 odstotkov). Mladi
se vključujejo v dogajanje v občini, še vedno pa se kaže pomanjkanje
vključevanja na način aktivnega državljanstva, saj le 5 odstotkov mladih poskuša vplivati na odločitve, ki jih zadevajo (Mladinski svet Gornja
Radgona 2016).
Pri mladinskem dogajanju so mladi aktivni sooblikovalci, in sicer na
način vključenosti v mladinske organizacije in udeležbe na različnih
športnih, glasbenih, izobraževalnih dogodkih. Želijo si tudi večje podpore neformalnim skupinam mladih (Zorec 2015, 78-79).
Prosti čas mladih
Kot osrednji prostor za izvajanje prostočasnih in družbeno-kulturnih
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dejavnosti mladi navajajo mladinski center, ki se vedno bolj razvija in ga
obiskuje vedno več mladih. Zaznavajo pa manko prostora za vaje glasbenih skupin. Glas mladih na tem področju je še posebej močan, saj
izpostavljajo veliko predlogov in si želijo še bolj aktivnega dogajanja v
občini (Zorec 2015, 76-77).
Zaposlovanje mladih
Zaposlitve v domačem kraju si želi 69 odstotkov vprašanih. Mladi veliko zanimanja namenjajo podjetništvu, vendar so se le 4 odstotki mladih
opredelili kot podjetniki ali podjetnice. Želijo si aktivnejšo vlogo občine
na področju podjetništva in zaposlovanja mladih (Mladinski svet Gornja
Radgona 2016).
Mladi si želijo zaposlitve v občini, prav tako velik poudarek dajejo na
podjetništvo in samozaposlovanje ter si želijo več spodbud na tem področju (Zorec 2015, 71-73).
Bivanjske razmere mladih
Stanovanjsko vprašanje si želi urediti 68 odstotkov mladih, vendar jih
pri tem ovira predvsem pomanjkanje finančnih sredstev, kar je navedlo
79 odstotkov mladih. Mladi so slabo informirani o ponudbi stanovanj v
občini, kar meni 51 odstotkov vprašanih. Prav tako 87 odstotkov mladih
ne pozna ukrepov države in občine, ki bi jim pomagali pri ureditvi stanovanjskega vprašanja. Le 7 odstotkov mladih meni, da občina namenja
stanovanjski problematiki dovolj skrbi (Mladinski svet Gornja Radgona
2016).
Mladi so izpostavili, da bi bilo potrebno najprej zagotoviti stanovanja v
občini, ki zelo primanjkujejo in tako predstavljajo veliko stanovanjsko
problematiko v občini (Zorec 2015, 73-74).
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Izobraževanje mladih
Mladi so naklonjeni spodbudam v obliki štipendij na področju izobraževanja, saj bi se skoraj polovica mladih (43 odstotkov) odločila za
izobraževanje za katerega od deficitarnih poklicev v lokalnem okolju,
če bi bilo za to mogoče pridobiti kadrovsko štipendijo. O ponudbi neformalnega izobraževanja 73 odstotkov mladih meni, da je zadovoljiva,
vendar bi si vseeno želeli več raznovrstnih možnosti, saj se 75 odstotkov
vprašanih zaveda pomembnosti neformalnih znanj in kako jim ta lahko
pomagajo (Mladinski svet Gornja Radgona 2016).

5.3.
Raziskave
med
mladimi

Na področju formalnega izobraževanja mladi zaznavajo manko srednje
šole, ki bi imela doprinos tudi na področju mladinskega organiziranja.
Neformalno izobraževanje mladi zaznavajo različno, saj se v različnih
starostnih obdobjih srečujejo z različnimi potrebami in željami. Vendar
vsi vidijo velik pomen v neformalnem izobraževanju, za katerega so podali tudi več predlogov za bolj raznoliko ponudbo (Zorec 2015, 69-71).
Participacija mladih
Participacija mladih na volitvah in referendumih v občini je visoka (77
odstotkov), še zdaleč pa ni tako, kar zadeva participacijo pri sprejemanju
odločitev občine. Le 9 odstotkov mladih odločitve redno spremlja. Se
pa več kot polovica mladih (55 odstotkov) zaveda, da sprejete odločitve
vplivajo na njihovo življenje in večina (95 odstotkov) kot mehanizem
participacije prepoznava Mladinski svet Gornja Radgona. 73 odstotkov
mladih je odgovorilo, da imajo dovolj možnosti in mehanizmov za vključevanje v javno življenje v občini, vendar bi si želeli še aktivneje sodelovati na področju organizacije dogodkov, mladinskega centra, turizma,
rdečega križa itd. (Mladinski svet Gornja Radgona 2016).
Sodelovanje mladih pri mladinskem organiziranju je razmeroma veliko,
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kar pa ne moremo reči za participacijo mladih oziroma aktivno sodelovanje mladih pri pomembnih vprašanjih in odločitvah, ki jih zadevajo.
Mladi so v skupinski razpravi navedli tudi nekaj osebnih razlogov za
neparticipiranje in predstavili predloge za večjo participacijo (Zorec
2015, 81-83).
Informiranje mladih
Na področju informiranja 79 odstotkov mladih ne pozna spodbud, ki
so namenjene izobraževanju in zaposlovanju mladih ter spodbud za
ureditev stanovanjskega vprašanja (83 odstotkov). Več kot polovica
mladih (59 odstotkov) meni, da bi morale informacije biti dostopne na
spletni strani mladinskega centra (Mladinski svet Gornja Radgona 2016).
Mladi potrebujejo boljši dostop do informacij, ki jih zadevajo. Informacije so sedaj preveč razpršene, zato bi bilo potrebno zagotoviti informacije na enem mestu, ker bi tako informacije hitreje dosegle mlade
(Zorec 2015, 79-81).
Anketa in fokusne skupine jasno pokažejo željo in potencial med mladimi. S skupnim in dolgoročnim delovanjem na različnih področjih lahko
mladi in lokalna skupnost dosežejo ogromno. Sodelovanje in skupni
korak sta torej recept za dosego ciljev, ki bodo v dobrobit obojih.
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6. UKREPI
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Mladinsko organiziranje
Strateški cilj 1: Zagotavljanje pogojev za delovanje organizacij v mladinskem sektorju
1.a: Sofinanciranje delovanja mladinskega centra
1.b: Sofinanciranje delovanja mladinskega sveta
1.c: Sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij
Strateški cilj 2: Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za
organizacije v mladinskem sektorju
2.a: Zagotavljanje in ureditev prostorov za delovanje
mladinskih organizacij.

Prosti čas, družbeno-kulturne
in športne dejavnosti
Strateški cilj 3: Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za prostočasne,
družbeno-kulturne in športne dejavnosti
3.a: Zagotavljanje nadaljnje brezplačne uporabe športne infrastrukture
3.b: Zagotavljanje primernega prostora za mlade glasbene skupine
Strateški cilj 4: Razvoj mladinskega turizma
4.a: Zagotavljanje prenočitvenih kapacitet

Zaposlovanje mladih
Strateški cilj 5: Razvoj podjetništva mladih
5.a: Vzpostavitev mladinskega podjetniškega prostora
5.b: Dodeljevanje pomoči za mlade s področja podjetništva
Strateški cilj 6: Izboljšanje pogojev za zaposlovanje mladih
6.a: Sofinanciranje javnih del za mladinske organizacije in organizacije za mlade
6.b: Povezovanje mladih in podjetij v občini Gornja Radgona

Bivanjske razmere mladih
Strateški cilj 7: Večja dostopnost stanovanj za mlade
7.a: Zagotovitev občinskih najemniških stanovanj za mlade in mlade družine
7.b: Subvencioniranje najemnin mladim in mladim družinam v tržnih najemniških stanovanjih

Mobilnost in mednarodno
povezovanje mladih
Strateški cilj 8: Izboljšanje pogojev za mobilnost v lokalnem okolju
8.a: Ureditev javnih kolesarskih poti in vzpostavitev sistema uporabe
javnih koles
Strateški cilj 9: Krepitev mednarodne mobilnosti mladih
9.a: Zagotavljanje mednarodne mobilnosti mladih v občini Gornja
Radgona
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Izobraževanje mladih
Strateški cilj 10: Okrepitev kompetenc in znanj mladih
10.a: Zagotavljanje praks in pripravništev v občinski upravi in
javnih zavodih v občini
10.b: Izvajanje Pravilnika o priznanjih in nagradah v občini Gornja
Radgona za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času
izobraževanja

Participacija mladih
Strateški cilj 11: Izboljšanje pogojev za participacijo mladih
11.a: Poziv mladim za sodelovanje na javnih prireditvah in dogodkih

35

Zdravje mladih
Strateški cilj 12: Izboljšanje pogojev za rekreacijo mladih v zimskem
času
12.a: Zagotavljanje brezplačnega termina uporabe telovadnice
Partizan za rekreacijo mladih v zimskem času

Informiranje mladih
Strateški cilj 13: Vzpostavitev celostnega informiranja mladih v občini
13.a: Okrepitev informacijske točke za mlade v okviru mladinskega
centra

TERMINSKI NAČRT
Oznake predstavljajo predvideno leto izvajanja
aktivnosti ukrepov.
2017
1.a
1.b
1.c
2.a
3.a
3.b
4.a
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
9.a
10.a
10.b
11.a
12.a
13.a

2018 2019 2020 2021

1.a Sofinanciranje delovanja Mladinskega centra
Ukrep obsega nadaljnjo podporo delovanju Mladinskega centra Gornja Radgona (Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona).
Ukrep predvideva tudi podporo neformalnim skupinam mladih v okviru
povečanja sredstev za programsko delovanje mladinskega centra.
Namen ukrepa je spodbujanje aktivnega vključevanja mladih v prostočasne aktivnosti, spodbujanje neformalnega izobraževanja in zagotavljanje infrastrukturnih in svetovalnih pogojev za delovanje lokalnih
mladinskih organizacij.
v Redno letno sofinanciranje dejavnosti Mladinskega centra Gornja
Radgona.
v Število neformalnih skupin mladih, ki izvedejo projektne aktivnosti.
1.b Sofinanciranje delovanja Mladinskega sveta
Ukrep obsega nadaljnjo podporo delovanju krovne mladinske organizacije – Mladinskega sveta Gornja Radgona. Namen ukrepa je spodbujanje aktivne participacije mladih in zastopanje interesov mladih in
mladinskih organizacij v občini.
v Redno letno sofinanciranje delovanja Mladinskega sveta Gornja
Radgona.
1.c Sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij
Ukrep obsega nadaljnjo podporo delovanju mladinskih organizacij v
lokalni skupnosti z vsakoletnim javnim razpisom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov.
Namen ukrepa je omogočanje mladinskega dela, spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa mladih in kvalitetnih mladinskih programov in projektov.
v Redno letno sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij.
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6.1.
Mladinsko organiziranje

2.a: Zagotavljanje in ureditev prostorov za delovanje
mladinskih organizacij
Občina Gornja Radgona je v prostorih Mladinskega centra na Trgu Svobode 15, v letu 2015, v prvi fazi uredila in ponudila v najem prostore
mladinskim organizacijam. Ukrep obsega dokončno ureditev prostorov, saj manjkajo komunalno-vodovodne inštalacije in druga zaključna
dela. Ukrep predvideva tudi ureditev prostorov za delovanje mladinskih
organizacij, ki imajo svoje prostore izven prostorov Mladinskega centra
Gornja Radgona.
v Primerno urejen prostor za delovanje mladinskih organizacij.

6.1.
Mladinsko organiziranje

Opomba: v predstavljajo kazalnike ukrepov.
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3.a: Zagotavljanje nadaljnje brezplačne uporabe športne infrastrukture
Potrebno je nadaljnje zagotavljanje brezplačne uporabe športne infrastrukture in urejanje igrišč ter druge infrastrukture na TŠC Trate in v
občini. Na TŠC Trate je postavljeno igrišče za odbojko na mivki. Igrišče
je potrebno rednega letnega vzdrževanja, prav tako pa obstajata interes in potreba po razsvetljavi igrišča. Ta bi mladim v poletnih mesecih
omogočala igranje odbojke tudi v poznejših večernih urah.
v Urejanje športne infrastrukture.
v Število mladih, ki uporabljajo športno infrastrukturo.
3.b: Zagotavljanje primernega prostora za mlade glasbene skupine
Več posameznikov, tudi mladih, je izrazilo interes po rabi prostorov za
vaje glasbenih skupin. Novonastalim in že uveljavljenim glasbenim skupinam bi omogočili prostor za vaje in dolgoročno podprli alternativne
ustvarjalce.
Namen ukrepa je spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa
mladih in razvoja njihovih talentov ter omogočanje delovanja oz. ustvarjanja na glasbenem področju.
v Vzpostavljen prostor oziroma prostor za vaje glasbenih skupin,
glede na potrebe.
v Število glasbenih skupin, ki uporabljajo prostor za vaje.
4.a: Zagotavljanje prenočitvenih kapacitet
V mestu ni zagotovljenih večjih nočitvenih kapacitet, ki bi ponujale možnost za nočitve turistov ob večjih dogodkih v občini. Izgradnja mladinskega hostla v mestu bi pripomogla k bistvenemu povečanju
turističnih namestitev, za potrebe mladinskih izmenjav in drugih srečanj
mladih ter ostalih večdnevnih dogodkov v kraju in okolici.
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6.2. Prosti
čas, družbeno-kulturne
in športne
dejavnosti

Namen ukrepa je povezovanje k uporabi obstoječih prenočitvenih
kapacitet ter povečanje turističnih zmogljivosti za izvedbo večdnevnih
mladinskih in drugih aktivnostih v lokalni skupnosti, za nudenje neformalnega, priložnostnega izobraževanja in za pospeševanje mobilnosti
med mladimi.
v Povezovanje k uporabi obstoječih prenočitvenih kapacitet v občini.
v Analiza potreb po vzpostavitvi mladinskega hostla.
v Vodenje aktivnosti za umestitev in izgradnjo mladinskega hostla.

6.3.
Zaposlovanje mladih

5.a: Vzpostavitev mladinskega podjetniškega prostora
Ukrep obsega zagotovitev primernih poslovnih prostorov s pripadajočo infrastrukturo za potrebe novo ustanovljenih podjetij v lokalni skupnosti. Pri tem je potrebno mladim lokalnim podjetnikom omogočiti
ugodne pogoje za izvedbo njihovih idej.
Namen ukrepa je zagotovitev pogojev za kreativno podjetniško okolje,
z namenom ustvarjanja delovnih mest z dodano vrednostjo.
v Vzpostavitev in delovanje mladinskega podjetniškega prostora.
5.b: Dodeljevanje pomoči za mlade s področja podjetništva
Ukrep obsega pripravo razpisnih pogojev za sofinanciranje sredstev za
mlade podjetnike v lokalni skupnosti za razvoj lokalnega gospodarstva.
Občina sicer letno objavi Javni razpis o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona, na
katerega se lahko prijavijo tudi mladi.
Namen tega ukrepa je povečanje delovnih mest z dodano vrednostjo
in zmanjšanje bega možganov zaradi ugodnega podjetniškega okolja.
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v Sprememba pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona.
v Število mladih, ki so prejeli sredstva iz razpisa.
6.a: Sofinanciranje javnih del za mladinske organizacije in organizacije
za mlade
Ukrep predvideva, da se del sredstev iz proračuna Občine namenjenih
za javna dela, glede na potrebe organizacij nameni za zaposlitev mladega posameznika iz občine Gornja Radgona, ki bi skrbel za administrativno pomoč mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade v
občini.
Namen tega ukrepa je omogočiti lažji prvi vstop mladih ali težko zaposljivih v lokalni skupnosti na trg dela ter pridobitev znanj in kompetenc, ki
so pomembna za nadaljnje karierne možnosti.
v Število mladih, vključenih v javna dela v mladinskih organizacijah in
organizacijah za mlade.
6.b: Povezovanje mladih in podjetij v občini Gornja Radgona
Ukrep obsega povezovanje mladih z uspešnimi obrtniki in podjetji v okviru organiziranih srečanj.
Namen tega ukrepa je povezovanje mladih, lokalnih podjetij, obrtnikov
in občinskih javnih zavodov. Cilj tega ukrepa je omogočiti mladim, da
preko neformalnega druženja, delavnic, spoznajo delovanje uspešnih
lokalnih podjetij in obrtnikov v lokalni skupnosti.
v Število sodelujočih mladih.
v Število sodelujočih obrtnikov in podjetnikov.
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6.3.
Zaposlovanje
mladih

7.a: Zagotovitev občinskih najemniških stanovanj za mlade in mlade
družine
Na območju občine Gornja Radgona se kaže potreba mladih in mladih
družin po najemniških stanovanj. V trenutnem občinskem razpisu so
za stanovanja, ki so v lasti občine, mladi in mlade družine v prednostni
kategoriji. Ukrep predvideva preučitev možnosti in pripravo razpisa, ki
bi bil namenjen izključno mladim in mladim družinam.
Namen ukrepa je povečanje avtonomije mladih z reševanjem stanovanjskega vprašanja.
v Preučitev možnosti in priprava razpisa, namenjenega izključno mladim družinam in mladim.
v Vzpostavitev in zagotovitev stanovanj za mlade.
v Število zagotovljenih stanovanj za mlade in mlade družine.

6.4.
Bivanjske
razmere
mladih

7.b: Subvencioniranje najemnin mladim in mladim družinam v tržnih
najemniških stanovanjih
Na območju občine Gornja Radgone se kaže potreba mladih in mladih
družin po najemniških stanovanj.
Namen ukrepa je omogočiti lažjo ureditev stanovanjskega vprašanja v
občini in potencial mladih zadržati v lokalni skupnosti. Cilj ukrepa je izboljšati dostopnost stanovanj za mlade s subvencioniranjem najemnin
mladim in mladim družinam v tržnih najemniških stanovanjih s strani
občine.
v Število subvencioniranih najemnin mladim in mladim družinam v
tržnih najemniških stanovanjih letno.
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8.a: Ureditev javnih kolesarskih poti in vzpostavitev sistema uporabe
javnih koles
Ukrep obsega ureditev kolesarskih poti in vzpostavitev sistema uporabe
javnih koles za vožnjo po mestu in v krajih ob mestu predvsem v turistične namene. Možnost časovnega najemanja koles na smiselno opredeljenih lokacijah v mestu (vpadnice, turistične lokacije, info točke).
Namen tega ukrepa je zagotovitev boljše mobilnosti mladih in razvoj
javne kolesarske mreže v lokalni skupnosti.
v Umestitev ukrepa v celostno prometno strategijo občine Gornja
Radgona.
v Urejene kolesarske poti.
v Število zagotovljenih koles za mesto in okolico.
9.a: Zagotavljanje mednarodne mobilnosti mladih v občini Gornja Radgona
Občina Gornja Radgona preko Mladinskega centra Gornja Radgona
zagotavlja možnosti mladim za vključevanje v mednarodne aktivnosti
mladih.
Namen tega ukrepa je kontinuirano zagotavljanje mednarodne mobilnosti mladim s poudarkom na sporazumevanju v tujih jezikih ter
spoznavanju medkulturnih razlik preko projektnih aktivnostih.
v Število mladih, vključenih v mednarodne aktivnosti.
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6.5. Mobilnost in
mednarodno povezovanje
mladih

10.a: Zagotavljanje praks in pripravništev v občinski upravi in javnih zavodih v občini
Ukrep predvideva zagotavljanje praks in pripravništev glede na
zmožnosti in potrebe občinske uprave ter javnih zavodov v okviru letnih načrtov.
Namen ukrepa je omogočanje opravljanja obvezne prakse in pripravništev v službah občinske uprave in v drugih javnih institucijah v
občinskem upravljanju z namenom večanja kompetenčnih znanj mladih.
v Število vključenih mladih v prakse in pripravništva v občinski upravi
in javnih zavodih v občini letno.

6.6.
Izobraževanje
mladih

10.b: Izvajanje Pravilnika o priznanjih in nagradah v občini Gornja
Radgona za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja
Ukrep obsega izvajanje pravilnika in s tem omogočanje finančnih sredstev za priznanja, simbolične nagrade za zaključeno izobraževanje in
izjemne dosežke. Namen, ki ga ta ukrep zasleduje, je predvsem pokritje
stroškov diplomskih, magistrskih in doktorskih del študentov. Študente, ki se strokovno ukvarjajo z lokalnimi problematikami, se dodatno
spodbuja in nagrajuje, saj so lahko njihovi rezultati velik doprinos lokalni skupnosti. Prav tako mladi, ki se odločijo za deficitarne poklice,
poklice, ki v lokalni skupnosti primanjkujejo, dobijo dodatna sredstva.
v Izvajanje Pravilnika o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona
za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja.
v Število mladih, ki so prejeli nagrade.
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11.a: Poziv mladim za sodelovanje na javnih prireditvah in dogodkih
Ukrep omogoča neformalnim skupinam mladih in posameznikom,
predvsem z družbeno-kulturne sfere, da aktivno sodelujejo pri pripravi
in izvedbi javnih prireditev in dogodkov v občini v različnih vlogah.
Namen ukrepa je spodbuditi tudi mlade, ki niso vključeni v organizacije, a si vseeno želijo sodelovati pri organizaciji družbeno-kulturnih dogodkov. Cilj ukrepa je, da se povabi k sodelovanju organizatorje javnih
prireditev in zainteresirane mlade. Ukrep predvideva tudi spodbujanje
sodelovanja mladih na dogodkih v organizaciji mladinskega centra.
v Povabilo organizatorjem in mladim za sodelovanje na javnih prireditvah in dogodkih.
v Število sodelujočih mladih na javnih prireditvah in dogodkih.

12.a: Zagotavljanje brezplačnega termina uporabe telovadnice Partizan
za rekreacijo mladih v zimskem času
Mladi iz Gornje Radgone imajo v zimskem obdobju na voljo športno
infrastrukturo, vendar imajo v zimskem času manj možnosti za brezplačno športno udejstvovanje. Namen tega ukrepa je, da mladi aktivneje preživljajo prosti čas z obiskovanjem brezplačnih terminov v zimskih
dneh.
Občina ima vsakoletni javni razpis za uporabo telovadnice Partizan v
Gornji Radgoni. Ukrep omogoča, da se majhen del sredstev nameni neformalnim skupinam mladih za brezplačni tedenski termin za rekreacijo
v zimskem obdobju.
v Število mladih, ki koristi brezplačni termin v telovadnici Partizan v
zimskem obdobju.
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6.7. Participacija
mladih
6.8. Zdravje
mladih

13.a: Okrepitev informacijske točke za mlade v okviru mladinskega
centra
Glavno vlogo pri informiranju mladih ima Mladinski center Gornja Radgona, saj razpolaga z različnimi relevantnimi informacijami za mlade in
mladinske organizacije. Namen ukrepa je okrepitev vsebin informiranja
»info točke«. Informiranje v mladinskem centru lahko poteka fizično
(mladinska »info točka« za mlade v Mladinskem centru Gornja Radgona) in preko spleta (spletna stran mladinskega centra z dodatnim zavihkom pomembnih informacij za mlade).

6.9.
Informiranje mladih

Ukrep predvideva analizo in pripravo celostnega načrta informiranja
mladih s strani delovanja »info točke« Mladinskega centra Gornja Radgona in kadrovsko okrepitev glede na potrebe mladinskega centra na
področju informiranja.
v Priprava celostnega načrta informiranja mladih v Občini Gornja Radgona.
v Vzpostavljena enotna točka informiranja mladih znotraj oziroma
preko mladinske »info točke« mladinskega centra.
v Zagotovitev dodatnega kadra v mladinskem centru glede na potrebe informiranja.
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Za uresničevanje Strategije za mlade v Občini Gornja Radgona 2017–
2021 skrbi občina. Strategija za mlade se uresničuje z odločitvami
občinskega sveta glede na zmožnosti in v skladu s sprejetimi letnimi
proračuni ter načrtom razvojnih programov v prihodnjem obdobju.
Za učinkovitost Strategije za mlade v Občini Gornja Radgona 2017–
2021 in zasledovanje zastavljenih ciljev se mora vzpostaviti sistem za
sprotno spremljanje in evalvacijo izvedenih aktivnosti. Mladinski svet
Gornja Radgona bo v sodelovanju z občinsko upravo spremljal implementiranje strategije. V skladu s tem bodo ključni akterji opravili letno
evalvacijo predvidenih ukrepov.
Dialog med akterji in uresničevanje zadanih ukrepov strategije bosta
tako omogočila, da bo občina Gornja Radgona postala mladim še prijaznejša.

7. URESNIČEVANJE
IN SPREMLJANJE
STRATEGIJE
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PRILOGE
○ Strategija za mlade v Občini Gornja Radgona 2017—2021 (celoten
dokument).
○ Analiza rezultatov vprašalnika med mladimi v občini Gornja Radgona in seznam želja mladih.
○ Povzetek rezultatov fokusnih skupin med mladimi na temo Socialna vključenost mladih v občini Gornja Radgona (diplomsko delo).
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