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1. Politični okvir

Družbeni položaj mladih se je v zadnjih letih v Sloveniji nekoliko izboljšal, kljub
temu je še vedno treba mladim kot eni izmed bolj ranljivih družbenih skupin
nameniti skrb in pomoč za osamosvojitev v svet odraslosti.
Raziskava Mladina 2020 (Lavrič in Deželan, 2021), ki je bila v veliki meri zasnovana,
kot nadaljevanje podobne raziskave izpred desetih let kaže, da se je, na
demografskem področju, izjemno hitro upadanje števila mladih prav z letom 2020
zelo verjetno ustavilo. Od leta 2000 je namreč število mladih upadlo skoraj za
tretjino (31,1 %), kar ima posledice za družbeni položaj mladih. Po eni strani je
vsaka posamezna mlada oseba za družbo kot celoto danes še bistveno
pomembnejša kot pred desetletji. Lahko bi rekli, da mladih v družbi vse bolj
primanjkuje, kar se med drugim zelo jasno odraža v izrazitem upadu brezposelnosti
mladih. Čeprav je slednje seveda tudi posledica gospodarskih trendov in ukrepov,
pa je nemogoče zanikati tudi pomemben vpliv demografskega faktorja. V strukturi
vseh brezposelnih predstavljajo mladi v letu 2020 le še 20 %. Kot rečeno, se je
število mladih z letom 2020 sicer stabiliziralo in v naslednjih dveh desetletjih ne gre
več pričakovati večjih sprememb.
Pomembni premiki se za mlade dogajajo na trgu dela. Uradni statistični podatki
kažejo na izrazit trend zmanjševanja brezposelnosti mladih; leta 2010 je stopnja
anketne brezposelnosti mladih znašala 14,7 %, leta 2019 le še 8,1 %. Sicer se delež
brezposelnih mladih znižuje po kriterijih uradne statistike, ne pa tudi po kriterijih
samih mladih. Predvsem je pomembno, da Slovenija še vedno močno odstopa od
evropskega povprečja navzgor po deležu mladih v prekarnih oblikah zaposlovanja.
Po desetletjih izpostavljenosti visokim stopnjam prekarnosti niti ne preseneča, da
so mladi svoja pričakovanja glede zaposlitve bistveno spremenili.

Za povečanje svojih zaposlitvenih možnosti so vse bolj pripravljeni na geografsko
mobilnost, na dodatno izobraževanje, občutno bolj so pripravljeni sprejeti tudi
začasno zaposlitev in nižje plačilo. Kar dve tretjini mladih sta za preprečitev
nezaposlenosti pripravljeni stopiti na samostojno podjetniško pot. Zaskrbljujoč je
občuten porast mladih, ki so pesimistični glede prihodnosti naše družbe. Takšne
predstave so povezane predvsem s skrbmi glede staranja prebivalstva in glede
degradacije naravnega okolja. Podatki tudi kažejo, da imajo mladi vse manj
posplošenega zaupanja v druge ljudi. Mladi v primerjavi z desetletjem poprej v
povprečju občutno manj pijejo alkohol in manj kadijo tobak, jedo bolj zdravo in se
(še) več ukvarjajo s športom. Zdi se očitno, da za obrat trenda generalnega
slabšanja psihofizičnega zdravja mladih ne bodo zadostovale kampanje za
spodbujanje zdravega življenjskega stila. Čeprav so te brez dvoma pomembne, je
v tem okviru nujen razmislek o širših družbenih razmerah, v katerih mladi
odraščajo (Lavrič in Deželan, 2021).
O širših družbenih temah sicer mladi po večini ne razmišljajo prav dosti, saj na
lestvici vrednot in zanimanj mladih že vsaj dvajset let prevladujejo elementi
zasebne sfere, kot sta prijateljstvo in družina, bistveno manj pa so mladim blizu
širše družbene teme. V zadnjem desetletju se na ravni vrednot in stališč mladih še
naprej izraža trend individualizacije oziroma vse večje težnje po avtonomiji. V tem
okviru zaznavamo tudi izrazit porast liberalnih vrednot med mladimi, saj mladi
bistveno bolj kot pred desetimi leti zavračajo ubogljivost kot vrednoto v okviru
vzgoje otrok in v bistveno večji meri sprejemajo istospolno starševstvo. S temi
trendi je skladna tudi ugotovitev, da so mladi vedno bolj naklonjeni priseljencem.
V vedno večji meri so mnenja, da je za Slovenijo priseljevanje tujcev nekaj
dobrega, vedno manj pa se strinjajo, da bi morali delodajalci pri zaposlovanju
dajati prednost Slovencem pred priseljenci. Z opisanimi vrednotnimi trendi je
skladna ugotovitev, da se mladi v Sloveniji pospešeno odmikajo od katolištva
(Lavrič in Deželan, 2021).

1.1. Mladi in lokalna skupnost
Glede na raziskavo Mladina 2020 se mladi se tudi bolj, kot pred desetimi leti
čutijo politično kompetentni in so bolj naklonjeni neposrednemu komuniciranju
s politiki, vključno s sodelovanjem v peticijah. Vendar je pri tem pomembno
poudariti, da je stopnja zanimanja mladih za politiko, vključno z njihovim samo
poročanim poznavanjem politike, še vedno na nizki ravni. Omenjeno povečanje
zanimanja mladih za politiko lahko povežemo tudi z izrazitim porastom
zanimanja za umetnost in kulturo, ki ga beležimo v obdobju 2010–2020.
Predvsem razveseljuje dejstvo, da se bolj kot potrošnja umetniških vsebin
povečuje umetniško ustvarjanje mladih. Zdi se torej, da prihaja kreativna
generacija mladih – pa tudi generacija, ki se je bolj, kot generacije pred njo
pripravljena in sposobna soočati z negotovimi razmerami na trgu dela. Vendar
to ne pomeni, da pasivno pristaja na družbene razmere. Mladi se politično
prebujajo in poleg konvencionalne politične participacije pogosto uporabljajo
tudi nekonvencionalne oblike, kot sta na primer politično potrošništvo ali
podpisovanje peticij. Na doseganje avtonomije mladih vplivajo dejavniki, kot so
izobraževanje, služba, bivalne razmere, njihova informiranost in participacija v
različnih institucijah. Dejstvo pa je, da velik delež mladih ni deležen pogojev, ki
bi jim omogočali, da bi trdno, odločno in uspešno stopali proti odraslosti.
Zagotavljanje prijaznejšega okolja mladim je nujen korak na poti do izboljšanja
njihovega položaja v skupnosti in posledično vodi do zagotavljanja trajnostnega
družbenega razvoja (Lavrič in Deželan, 2021).
Kot navaja revidirana Evropska listina o vključevanju mladih v lokalno in
regionalno življenje, ki jo je v letu 2003 sprejel Kongres lokalnih in regionalnih
skupnosti Evrope, so izmed nosilcev upravljanja z družbo mladim najbližje prav
lokalne oblasti, zato v njihovem življenju in razvoju igrajo pomembno vlogo.

Redki primeri dobrih praks sodelovanja mladih v lokalnem okolju z lokalnimi
oblastmi dokazujejo, da vseobsegajoče sodelovanje mladih v soustvarjanju
družbe občutno krepi kakovost življenja v lokalni skupnosti, medtem ko v
številnih primerih slabo vključevanje mladih v strukture lokalne demokracije in
pomanjkanje ukrepov za izboljšanje položaja mladih povzročata zapuščanje
lokalnih okolij s strani mladih in posledično izgubo enega izmed ključnih
človeških virov, ki skrbi za uspešen in trajnostni razvoj lokalne skupnosti.
Nenazadnje šibka oziroma nična finančna podpora mladinske dejavnosti s strani
lokalnih oblasti povzroča velike težave pri vzdrževanju mladinskih struktur, kar
mladim še dodatno otežuje aktivno participacijo v lokalni skupnosti.
V tem kontekstu Občina Črnomelj svoj prispevek prepoznava v zagotavljanju
prostora, v katerem lahko mladi razvijajo svoje kompetence in veščine ter
dosegajo svoje cilje, se razvijajo v avtonomne družbeno odgovorne odrasle ter
aktivno sooblikujejo skupnost, v kateri bo kakovost življenja uživalo celotno
lokalno prebivalstvo. Za doseganje teh ciljev je treba ohraniti in krepiti
sodelovanje z mladimi in mladinskimi organizacijami, ki delujejo v občini, hkrati
pa razširiti oblikovanje in implementacijo ukrepov različnih sektorskih lokalnih
politik z namenom spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko,
kulturno in politično življenje skupnosti, tj. v pospeševanje lokalnih mladinskih
politik, kot sta zaposlovanje in izobraževanje mladih ter ustrezna stanovanjska
in socialna politika.
Občina lahko na teh področjih v okviru svojih pristojnosti pomembno prispeva k
izboljšanju položaja mladih v lokalni skupnosti, s tem pa tudi širši družbi in k
njihovem uspešnem prehajanju v obdobje odraslosti. Pri tem je ključnega
pomena sodelovanje in vključevanje mladih v procese oblikovanja lokalnih
politik.

Dejstvo je namreč, da je uspeh ukrepov mladinske politike pogojen z
implementacijo in sooblikovanjem mladih pri sprejemanju teh ukrepov na
lokalnih ravneh. Na ta način so ukrepi prilagojeni realnim potrebam mladih in
kot taki proizvajajo najbolj optimalne učinke.
Lokalna strategija za mlade je temeljni kamen lokalne skupnosti, v katerem
lokalna skupnost prepozna javni interes na področju mladine ter predvidi
načine za polno uresničevanje tega javnega interesa. Na drugi strani pa je
strategija orodje mladih, da skozi njeno pripravo sami tlakujejo pogoje
lastnega organiziranja ter da si skoznjo sami določijo način, področje in
stopnjo vključenosti v demokratične procese odločanja v lokalni skupnosti.
Lokalna strategija za mlade tako predstavlja medij med dvema svetovoma,
njena temeljna naloga in učinek sta povezovanje ter vključevanje obeh prek
vzajemnih procesov učenja, medgeneracijske solidarnosti in soodločanja v
delo in življenje vseh segmentov lokalne skupnosti.

1.2. Zakonodajna ureditev mladinskega sektorja
V slovenski zakonodaji mladinski sektor posebej urejata dva zakona, in sicer
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010) in
Zakon o mladinskih svetih (Ur. l. RS, št. 70/2000, 42/2010). Z Zakonom o
javnem interesu v mladinskem sektorju se opredeljuje mladinski sektor in
določata javni interes ter način uresničevanja javnega interesa v mladinskem
sektorju (1. člen ZJIMS), Zakon o mladinskih svetih pa ureja položaj, delovanje,
dejavnost ter financiranje Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov
lokalnih skupnosti (1. člen ZMS). Oba zakona med drugim predvidevata tudi
pristojnosti lokalnih skupnosti v mladinskem sektorju. Zakon o javnem
interesu v mladinskem sektorju (v nadaljevanju: ZJIMS). Kot določa ZJIMS, so
samoupravne lokalne skupnosti poleg države nosilke javnega interesa v
mladinskem sektorju. Za uresničevanje javnega interesa v mladinskem
sektorju so na lokalni ravni pristojni organi samoupravne lokalne skupnosti (6.
člen ZJIMS). Pri uresničevanju javnega interesa v mladinskem sektorju morajo
država in samoupravne lokalne skupnosti sodelovati z organizacijami v
mladinskem sektorju (9. člen ZJIMS).

Komplementarnost lokalnih in državnih ukrepov bi morala izhajati kot
usklajen sistem ukrepov, vendar je mnogokrat (že na ravni države same)
mladinska politika skupek nepovezanih ukrepov. Večjo koherentnost med
nivoji in ukrepi mladinske politike je ZJIMS začrtal z opredelitvijo javnega
interesa v mladinskem sektorju, in sicer kot:
·zagotavljanje normativnih in drugih pogojev za razvoj področij mladinskega
dela in vključevanja mladinskega vidika v strategije, politike ter ukrepe, ki
vplivajo na mlade, ter
·zagotavljanje finančne podpore mladinskim programom in programom za
mlade, vključno s podporo mladinski infrastrukturi.
Občina lahko (ZJIMS, 27. člen) mladinsko politiko na lokalni ravni izvaja
skladno z lastnimi interesi, potrebami, zmožnostmi in okoliščinami, kot so
število in struktura prebivalcev, ekonomska moč ter prostorske in kadrovske
zmogljivosti v mladinskem sektorju. Pri tem jim ZJIMS ponudi nekatere
konkretne predloge, in sicer:
· sprejetje lokalnega programa za mladino;
· ustanovitev delovnega ali posvetovalnega telesa za mladinska vprašanja;
· finančno podporo programom v mladinskem sektorju in
· izvajanje drugih ukrepov v mladinskem sektorju v skladu z zakonom.
Občina mora poleg tega za sofinanciranje programov v mladinskem sektorju
na lokalni ravni smiselno uporabljati določbe ZJIMS (27. člen ZJIMS), ki se
nanašajo na sofinanciranje programov v mladinskem sektorju na nacionalni
ravni. ZJIMS na tem področju sofinanciranje opredeli predvsem s pripravo
javnih pozivov in javnih razpisov na področju mladinskega sektorja, ki se
vsebinsko vežejo na področja mladinskega sektorja, ki jih opredeljuje zakon.
Posredni načini sofinanciranja mladinskih programov so opredeljeni tudi z
zagotavljanjem mladinske infrastrukture in oblikovanjem ustreznih ukrepov
za razvoj mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni. ZJIMS pa ne
nazadnje opredeli tudi možnost lokalnih skupnosti, da za izvajanje
programov za mlade in za mladinskega dela na lokalni ravni ustanovijo
mladinski center (ZJIMS, 28. člen).

Zakon o mladinskih svetih (v nadaljevanju: ZMS)
ZMS je namenjen predvsem definiranju položaja, funkcij, delovanja in
financiranja mladinskih svetov, a se na nekaterih točkah dotika tudi odnosa med
mladinskim svetom lokalne skupnosti in občino, zaradi česar velja nekatere
njegove elemente posebej predstaviti. ZMS opredeli mladinski svet lokalne
skupnosti (v nadaljevanju: MSLS) kot pravno osebo zasebnega prava, v okviru
katere se združujejo mladinske organizacije, opredeljene v zakonu, ki ureja javni
interes mladinskega sektorja s sedežem v dotični samoupravni lokalni skupnosti
(ZMS, 2. člen).
Naloge MSLS so predvsem:
·izvajanje in sodelovanje pri izvajanju mladinskega dela in drugih dejavnosti na
področjih mladinskega sektorja v skladu z zakonom, ki ureja javni interes v
mladinskem sektorju;
·zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
·omogočanje sodelovanja mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov,
ki vplivajo na življenje in delo mladih ter
·opravljanje drugih nalog za uveljavljanje interesov mladih, opredeljenih s
temeljnim aktom (5. člen ZMS).
Občina oziroma njeni organi so po ZMS v tistih lokalnih skupnostih, kjer obstajajo
MSLS, pred določanjem predlogov predpisov, ki neposredno vplivajo na življenje
in delo mladih, dolžni o tem obvestiti MSLS (ZMS, 6. člen). Poleg tega se MSLS po
ZMS med drugim financirajo tudi iz proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti.
Tako lahko občinski svet Občine, v kateri deluje MSLS, v proračunu občine
predvidi sredstva, ki so namenjena za delovanje MSLS na podlagi predloženega
programa (ZMS, 7. člen).

1. 3. Strateško urejanje področja mladine v
občini Črnomelj
Odprtost, gostoljubnost, tradicija, bogata kulturna dediščina, neokrnjenost
narave s številnimi naravnimi lepotami in posebnostmi.Vse to in še več je
občina Črnomelj, največja občina v Beli krajini, ki tako po površini kot po številu
prebivalcev sodi med večje slovenske občine. Občina Črnomelj sodi v
statistično regijo jugovzhodna Slovenija. Sredi leta 2019 je imela občina
približno 14.310 prebivalcev. Gostota naseljenosti je bila tretja najnižja,
naravni prirast pa pozitiven (0,7 na 1.000 prebivalcev). Občina je imela istega
leta negativen selitveni prirast. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo
višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Povprečna starost občanov leta
2019 je bila 44,5 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(43,4 leta).
V občini Črnomelj deluje en samostojni vrtec in 3 enote vrtcev pri osnovnih
šolah. Skupaj jih je v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo 491 otrok. Od vseh
otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 73 % vključenih v vrtec, kar je
manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V osnovnih šolah se je v
šolskem letu 2019/2020 izobraževalo približno 1.310 učencev. Različne srednje
šole je obiskovalo okoli 450 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo leta
2019 32 študentov in 8 diplomantov, kar je manj od slovenskega povprečja. V
celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8
diplomantov. Med delovno aktivnim prebivalstvom je bilo v letu 2019 približno
67 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (5.646 občanov in občank).
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej
občini v bruto znesku za približno 16 % nižja od letnega povprečja mesečnih
plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 14 % nižja.

Jugovzhodna Slovenija ima po podatkih Statističnega urada RS v letu 2019 večji
delež stanovanj, ki so v slabem stanju od slovenskega povprečja in izrazito visok
delež prisotnosti kriminala v stanovanjskih razmerah (povprečni delež stanovanj
v Sloveniji ima 8, Jugovzhodna Slovenija 16). Po drugi strani gre za regijo z nizko
stopnjo prenaseljenosti stanovanj. Ta za Slovenijo znaša 11,6 odstotkov (%), za
Jugovzhodno Slovenijo pa 9,3 odstotka (%) Občina Črnomelj je imela v letu 2018
enako število stanovanj na 1.000 prebivalcev kot je povprečje za celotno
Slovenijo (412). Povprečna uporabna površina naseljenega stanovanja je bila
višja od slovenskega povprečja, in je znašala 90,6 m2.

2. Opredelitev osnovnih pojmov, statistika na področju
mladine
2.1. Statistika na področju mladine v občini Črnomelj
Med marcem in aprilom 2021 je bil na spletni povezavi mladim iz občine
Črnomelj na voljo spletni vprašalnik, ki je vseboval 25 vprašanj, vezanih na
življenje v občini. 275 mladih je izpolnilo spletni vprašalnik. Rezultati kažejo, da
86 % vprašanih živi v mestu Črnomelj ali naselju v občini Črnomelj. 61 %
vprašalnikov so izpolnile ženske, skoraj polovico mladi, stari med 15 in 19 let.
Mladi so ponosni, da prihajajo iz Občine Črnomelj. Tistih, ki na to ni ponosnih je
manj kot desetina (6,2 %). Občino Črnomelj najpogosteje povežejo z besedami
LEPA, ZELENA, MAJHNA, NARAVA in PRIJAZNA.
Dve petini (40 %) vprašalnikov so izpolnili mladi, ki so zaključili osnovnošolsko
izobraževanje. Več kot četrtina (28 %) je takšnih, ki so zaključili srednješolsko
izobraževanje. Najmanj, desetina je takšnih, ki so magistrirali ali doktorirali.
Slaba tretjina vprašanih je mnenja, da je ponudba neformalnega izobraževanja v
občini nezadostna oziroma komaj zadostna. Le dobra petina vseh vprašanih pa
meni, da je ponudba dobra oziroma zelo dobra. Moški in ženske ocenjujejo
ponudbo neformalnega izobraževanja podobno. Prihaja pa do razlik z
zadovoljstvom ponudbe s starostjo - mlajši, stari med 15 in 19 let vrednotijo
ponudbo neformalnega izobraževanja višje od drugih.

Vprašani mladi so se v zadnjem letu najpogosteje udeležili neformalnega
izobraževanja na področju gibanja in zdravja. Sledijo strokovna izobraževanja in
izobraževanja s področja kulture in kreativnosti. Najmanj pogosto so se mladi
udeležili neformalnega izobraževanja s področja tujih jezikov. Razlik glede
vsebine med moškimi in ženskami ni, se pa vprašani moški pogosteje
udeležujejo neformalnega izobraževanja na vseh področjih, razen pri
izobraževanjih vezanih na učenje tujih jezikov. Največji delež zaposlitvenega
statusa predstavlja status dijaka oziroma dijakinje (44 %).
Skoraj tretjina vprašanih je redno zaposlena, najmanj vprašanih pa je
samozaposlenih oziroma dela prek avtorske/podjemne pogodbe. Največ, skoraj
tretjina mladih (31,3 %) ocenjujejo ponudbo delovnih mest v Beli krajini kot
komaj zadostno. Dobra četrtina (26,2 %) jo vidi kot nezadostno. Skupaj manj kot
petina ponudbo delovnih mest ocenjujejo kot dobro ali zelo dobro. Do majhnih
razlik v oceni prihaja glede na spol - ženske ponudbo delovnih mest v Beli krajini
ocenjujejo kot manj zadostno od moških. Večje razlike pa se pojavijo glede na
zaposlitveni status. Dijaki oziroma dijakinje so v oceni ponudbe bolj pozitivni (v
povprečju jo ocenjujejo kot zadostno), brezposelni, zaposleni in študentje pa
kot komaj zadostno. Kot nezadostno, torej najnižje, ponudbo delovnih mest v
povprečju
vrednotijo
samozaposleni
oziroma
delavci
preko
podjemnih/avtorskih pogodb.
S prehodom v odraslost se torej že tako nizka ocena ponudbe delovnih mest
niža, na podlagi rezultatov pa bi lahko sklepali, da so samozaposleni oziroma
delavci preko podjemnih/avtorskih pogodb v takšen zaposlitveni status
primorani. Več kot polovico vprašanih (55,6 %) si želi pridobiti oziroma ohraniti
zaposlitev na območju Bele krajine. Manjši delež tega ne želi, dobra četrtina (28
%) pa še ni odločena.
Mnenja mladih so o tem, kakšno podporo nudi Občina Črnomelj mladim
podjetnikom zelo deljena. Četrtina (25,8 %) jih meni, da je ta zadostna. Manj
kot petina, da je ta bodisi dobra oziroma komaj zadostna. Najmanjši delež
mladih ocenjujejo podporo bodisi kot nezadostno ali zelo dobro. Do razlik v
vrednotenju podpore prihaja pri pregledu zaposlitvenega statusa vprašanih.
Dijaki so podporo ocenili v povprečju kot zadostno. Prav tako, a z nižjim
povprečjem, tudi študentje in zaposleni. Kot komaj zadostno podporo
ocenjujejo brezposelni oziroma zaposleni preko podjemne/avtorske pogodbe.
Samozaposleni pa tovrstno podporo vidijo kot nezadostno.

Vsak sedmi mlad, ki je sodeloval v spletnem vprašalniku, živi pri starših ali skrbnikih.
Zelo majhen delež vprašanih (5 %) je lastnikov nepremičnine in živi v lastnem
stanovanju oziroma hiši. Največ mladih svojo stanovanjsko ureditev vrednoti z
najvišjima ocenama (skupaj polovica vprašanih). Podpovprečno oceno zadovoljstva s
stanovanjsko preskrbo je izrazila dobra petina vprašanih mladih. Ko zbrane ocene
križamo s spolom, ugotovimo da so ženske (povprečna ocena 5,12) v povprečju bolj
zadovoljne od moških (povprečna ocena 4,99) glede trenutne stanovanjske ureditve. A
glavna razlika v zadovoljstvu nastane v prerezu odgovorov glede na starost.
Zadovoljstvo s starostjo namreč drastično pade (iz povprečne ocene 5,85 med 15-19
letniki na 3,83 med 25-29 letniki). Še večje so razlike glede na zaposlitveni status. Dijaki
in študentje so visoko zadovoljni s svojo stanovanjsko ureditvijo, redno zaposleni
povprečno (povprečna ocena 4), najnižje pa so samozaposleni in zaposleni po
avtorski/podjemni pogodbi (1,7).
Mladi se v največji meri po občini Črnomelj premikajo z avtomobilom. Takšnih je kar
dve tretjini vseh mladih (67, 6 %).Če podatke križamo s prebivališčem mladih,
ugotovimo, da se mladi iz mesta Črnomelj v skoraj enakih razmerjih poslužujejo hoje
kot rabe avtomobila, zelo majhen delež (manj kot 5 %) pa kolesa. Mladi, ki prebivajo v
naselju v občini, po večini kot glavno sredstvo premikanja uporabljajo avtomobil (87,5
%) in v manjši meri hojo ali avtobus. Nekaj več kot polovica mladih ki ne živijo v občini
(53,8 %), a preživljajo čas na področju občine Črnomelj uporablja avtomobil, preostali
avtobus (33,3 %) in hojo (12, 8 %).Več kot polovica vprašanih mladih (54,5 %) javnega
prevoza sploh ne uporablja, nekajkrat letno pa petina (19,6 %). Dnevno javni prevoz
uporablja več kot desetina (12 %) mladih, pri čemer so vsi mladi, ki tako pogosto
uporabljajo javni prevoz stari med 15 in 19 let.
Vprašani mladi na območju občine Črnomelj najpogosteje prosti čas namenjamo
športnim aktivnostim. Sledijo dejavnosti s področja kulture in kreativnosti, nato
prostovoljske aktivnosti. Najmanj časa mladi namenjajo političnim aktivnostim.

Velika večina mladih (93,1 %) pozna dejavnosti, ki se za mlade izvajajo na območju občine
Črnomelj (gasilska društva, folklorne skupine, kulturno-umetniška društva, športna društva,
mladinski center BIT, klub belokranjskih študentov, Mladinski kulturni klub Bele krajine,
Podjetniški inkubator Bela krajina in druge. Skoraj tri četrtine (71, 6 %) mladih, se njihovih
prireditev in dogodkov rado udeležuje. Mladi za večji obisk dejavnosti predlagajo naslednje
spremembe:
·BOLJŠA KOMUNIKACIJA (enoten spletni portal, več oglasov, usklajenost akterjev, letna
anketa kaj naj se izvede med mladimi)
·VEČJA IZBIRA (več dogodkov, bolj raznovrstni dogodki, več strokovno usmerjenih vsebin)
·BOLJŠA DOSTOPNOST (organiziran prevoz do dogodkov, več dejavnosti ob vikendih,
odprtost organizatorjev, varnost, dostopna cena, dogodki primerni za mlade družine)
TEMATSKA RAZNOLIKOST (zanimivejše teme, nastop glasbenikov ki še niso bili v Črnomlju,
vedno srečevanje istih ljudi)
·PRIMERNEJŠA INFRASTRUKTURA (bolj primerni prostori, razširjeno izven samega mesta
Črnomelj, urejeni prostori za prosto druženje s prijatelji)
·VEČ PROSTEGA ČASA (povezanost s šolo, na primer šolski tehniški dnevi).
Mladi, ki so odgovorili na spletni vprašalnik, so povprečno ocenili, da lahko v občini
uresničujejo svoje ideje in pobude (povprečna ocena 3,6 na lestvici od 1 do 7). Pri tem so
moški imeli občutek, da lahko svoje ideje in pobude v višji meri uresničujejo (povprečna
ocena 3,8) od žensk (povprečna ocena 3,5).
Predlogi mladih, kaj bi sami prednostno urejali v občini, so naslednji:
PROSTOR ZA DRUŽENJE (nov klub, zunanji prostor za zbiranje, center za mlade, večnamenski
prostor)
·PONUDBA REKREACIJE (kot Park Bonifika, bazen za športne plavalce, trim steze, več športne
ponudbe za dekleta, skatepark)
·STANOVANJA ZA MLADE (spodbude za gradnje, neprofitna stanovanja)
·POVEZOVANJE FORMALNEGA IN NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA (predavanja v šolah,
tržnica)
·VEČ PROSTOČASNE PONUDBE ZA MLADE (dogodki za mlade, več koncertov, plesi, izleti,
glasbena izobraževanja)
·INFRASTRUKTURA (ceste, prostor za mlade glasbenike, ureditev vojašnice v medgeneracijski
multifukcionalni prostor, prenova kino dvorane, optika, trajnostna prometna ureditev)
·ZAPOSLOVANJE (razvoj, delo za izobražen kader finančne spodbude za diplomante, denarna
pomoč pri odprtju podjetja)
·VARNOST (reševanje romske problematike).

3. Aktualno stanje
Področje mladih na Občini Črnomelj je urejeno znotraj Oddelka za družbene
dejavnosti, kjer bodo skrbeli tudi za izpeljavo ukrepov začrtanih v strategiji. V sklopu
področja mladih deluje Posvetovalno telo za področje kakovosti življenja mladih pri
županu občine, kjer se redno srečujejo predstavniki mladinskih organizacij in občine.
Podporo lahko organizacije za mlade dobijo tudi s prijavo na razpis za sofinanciranje
mladinskih projektov in nakupa opreme za izvajanje aktivnosti za mlade, na podlagi
katerega lahko pridobijo sredstva. Občina Črnomelj sofinancira tudi delovanje
Mladinskega centra BIT Črnomelj, katerega cilj je da mladim v občini nudi
informiranje, svetovanje, finančno in organizacijsko pomoč pri uresničitvi idej,
pomoč pri iskanju zaposlitve, pomoč pri vsakdanjem življenju ter pomoč pri
vključevanju v lokalne in mednarodne projekte.
Organizacije, ki obstajajo v občini in se ukvarjajo z mladimi:
MC BIT - Mladinski center BIT je socialno podjetje, ki nudi prostor za svobodno
izražanje mladih, razvijanje njihovih sposobnosti, spoznavanje sebe in sveta. za
udejstvovanje. BIT je prostor. Mladini izboljšujemo kompetence, zaposljivost,
vključenost, možnosti odločanja s pomočjo neformalnega izobraževanja,
mednarodnih izmenjav, organizacije dogodkov, neformalnega druženja.
Mladinski center BIT sta leta 2004 ustanovila Klub belokranjskih študentov in
Mladinski kulturni klub Bele krajine z namenom aktivacije mladih in mednarodnih
povezovanj. V lokalnih projektih sodelujemo s srednjimi šolami, občino Črnomelj,
Uradom za Mladino in z mrežo Mama, v evropskih projektih z mrežo YEU in na
regionalnem nivoju z mrežo SEEYN, ki združuje mladinske organizacije JV Evrope.

4. Priprava strategije
Strategija je bila pripravljena v več korakih. Začela se je z izvedbo spletne ankete, ki
je povzeta v točki 2.1.
Prvo predstavitev procesa smo izvedli 10. 2. 2021 na srečanju s predstavniki
Posvetovalnega telesa za področje kakovosti življenja mladih pri županu občine
Črnomelj.
Nadaljevala se je s serijo 5ih delavnic v 5ih različnih krajevnih skupnostih:
28. 5. 2021 na Gričku v Črnomlju
17. 7. 2021 v Vinici
3. 9. 2021.v Adlešičih – lokal Selas Locos
10. 9. 2021 v Kanu Kamp v Radencih
Zaključila pa na srečanju 15. 10. 2021 na občini Črnomelj s predstavniki mladih in
mladinskih organizacij aktivnih v občini.
Mladi so na različnih nivojih podali ukrepe, ki so del strategije.

5. Nadzor nad izvajanjem strategije
Nadzor nad izvajanjem strategiije prevzema posvetovalno telo za področje kakovosti
življenja mladih pri županu občine, ki 1 sestanek letno nameni pregledu izpeljanih
ukrepov in predlaga morebitne prilagoditve/spremembe. Strategija je živ dokument,
ki odgovarja na potrebe mladih v občini Črnomelj in jih podpira pri njihovem
udejstvovanju in življenju v občini Črnomelj. MC BIT je kot glavna organizacija v
občini odgovoren za pomoč občini in svetovanje občini, ko potrebuje pomoč.

7. Ukrepi, ki so jih še predlagali mladi in so strateško
smiselni, ne posegajo pa samo na področje mladine:
1. Ukrep: Rekonstrukcija cestnega omrežja.
Identifikacija problematike: Rekonstrukcija cestnega omrežja bi povzročila dviganje
turističnega potenciala, zagotovila večjo varnost kolesarjev in pešcev v prometu ter
splošno večjo varnost voznikov v prometu.
2. Ukrep: Preplastitev ceste Dolenjci-Marindol.
Identifikacija problematike: Ceste so v slabem stanju, zato je varnost na cestah
slabša, prav tako promet slabše pretočen in nevaren.
Opis ukrepa: Preplastitev ceste Dolenjci-Marindol in razširitev cestišča s
kolesarskim pasom.
3. Ukrep: Vključevanje mladih in informiranje o oglaševanju občine in turističnih
krajev Bele krajine na spletu z namenom dvigovanja turističnega potenciala.
Identifikacija problematike: Pomanjkanje informacij o skupni znamki in delovanju
znamke do mladih.
Opis ukrepa: Boljša informiranost in vključevanje mladih v povezovanje turističnih
agencij, občin in ponudnikov na skupni spletni strani, kjer bi promovirali Belo
krajino. Mladi, ki so tudi aktivno vključeni v turistično ponudbo imajo premalo
informacij, kaj se dogaja na področju blagovne znamke Bele krajine in bi bili radi
bolj vključeni v informiranje, kaj se vse ponuja in kako lahko sami pripomorejo k
razvoju.
4. Ukrep: Funpark na Kolpi.
Opis ukrepa: Mladi si želijo več dogajanja na Kolpi in so kot enega izmed predlogov
navedli Fun park, ki bi poskrbel za zabavo na reki Kolpi.
5. Ukrep: Širokopasovni internet – postavitev zmogljivejših internetnih povezav še
posebej v vaseh, kot način zagotavljanja infrastrukture za delo od doma in
vzpostavitev ustrezne infrastrukture.

8. Predlogi, ki so prišli iz osnovnih šol, ko smo jih vprašali,
kaj bi naredili, če bi bili župan ali županje za en dan:
Ceste in transport
Avtobusna postaja v Nerajcu
Ureditev vaških cest
Hitrejši in boljši prevoz
Urejeno pot do igrišča
Večje parkirišče
Obnova cestne infrastrukture
Dodatna ureditev javne razsvetljavevarnost
Izgradnja postaje za taksiste
Več parkirišč za kolesa

Dodatna ponudba
Akvarij
Moderni kino
Toplice v Dragatušu
Craft shop
Igralnica z igricami
Trgovina v Dragovanji vasi
Kitajska restavracija
Trgovina z oblačili za najstnike
Knjižnica v Dragatušu
Nakupovalni center
Trgovina za ustvarjanje video igric
Mcdonalds
Decathlon
Nove trgovine
Letni kino

Šole
Novi računalniki na šoli
Finančna spodbuda za šolsko
knjižnico
Žoge za jogo namesto šolskih stolov
Nova šola
Boljša šolska malica
Obnova šole in šolskih računalnikov
Lastno telovadnico na šoli
Zunanja učilnica
Uvedla bi potovanje šol v tuje države
Večje garderobe
Večja šola
Glasbena šola
Garderoba na ključ
Igrala pri šoli
Igrišče kot v vrtcu
Igrišče z igrali
Posodobljene in varne poti
Sodobno opremljene šole (nova
okna, streha...)
Prenovljene sanitarije
Pločnik do šole
Nova telovadna orodja v telovadnici
Novi športnimi rekviziti
Varen prihod iz šole do vrtca
Bazen v šoli
Nova šola in knjižnica

Rekreacija in šport
Nogometno igrišče v Dragovanji vasi
Fitnes naprave na prostem
Skate park
Bike park v Dragatušu
Zipline
Športni park
Pustolovski park
Skate-anje v Črnomlju
Plezalna stena v Dragatušu
Pustolovski park
Woop park kot v Ljubljani
Nova dvorana za košarko
Novo nogometno igrišče
Nove kolesarske proge
Bazen
Vodna igrala na Kolpi
Posodobljena športna igrišča s
sanitarijami, pitno vodo, ustrezno
razsvetljavo
Prostor oz igrišče za balinanje
Plezalni klub
Več kulturnih in športnih dejavnosti
Gugalnica
Adrenalinski park
Pump track
Več dejavnosti s kolesi
Zipline z Žezlja

Igrišče za odbojko izven šole
Nova kolesa
Teniško igrišče
Hokejsko igrišče, drsališče pozimi
Urediti progo za kolesa kjer lahko
skačeš
Kolesarske povezave z drugimi
kraji v Beli krajini
Športni park z bazenom
Kamere
na
igriščih
zaradi
poškodovanja le teh
Igrišče za mali nogomet (brez ljudi
ki delajo nered)
Street workout
Trim steza
Igrišče na Lokvah

Drugo
Gokart
Povečava gasilskih postaj
Motokros v Dragovanji vasi
Več prireditev za mlade
Robotika v Dragatušu
Simulator letal
Bankomat v Dragatušu
Šola jahanja
Urejen park
Wolt-dostava hrane
Izposoja koles in električnih
skirojev
Več javnih prireditev
Avtomat za hrano
Večji kulturni dom
Motokros in gokart proga
Polnilnica za telefone
Podreti ograjo ob Kolpi
Cicibanova dežela
Hišica na drevesu

Restavracija z belokranjskimi jedmi
Odprli toplice
Sezidati še en dom za starejše
Živalski vrt
Čokoladni park
Brezplačne delavnice za ustvarjanje
Lunapark
Disco
Več dogajanja v starem mestnem
jedru
Več skrbi za bolj čisto in urejeno
mesto
Več zelenih površin, dreves in parkov
Ureditev stavb v mestu ki propadajo,
prostore bi namenili mladim
Mladinski center-prostor mladih
namenjen druženju
Wifi v kraju
Izgradnja vodnih fontan
Izgradnja casinoja
Več restavracij s hitro prehrano
Stanovanja za mlade

Ukrepe so predlagali mladi iz
območja občine Črnomelj v sklopu
ankete in izvedenih delavnic.
Dopolnili so jih tudi predstavniki
mladinskih organizacij in MC BIT.

