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UVOD V STRATEGIJO
Mladinski svet Ravne na Koroškem (MSR) je v drugi polovici leta 2013 poslal
Občini Ravne na Koroškem pobudo, da se pripravi strategija za mlade v občini
Ravne na Koroškem. Z aktivnim sodelovanjem predstavnikov MSR, občinske
uprave in predstavnikov širše mladinske javnosti ter mladinskih organizacij v
občini nam je do maja 2014 uspelo realizirati projekt, katerega rezultat je končni
dokument – Strategija za mlade v občini Ravne na Koroškem 2014–2020.
SSKJ opredeljuje pojem strategije kot »postopek oz. način za dosego kakšnega
cilja«. Naš cilj je, izboljšati življenjske pogoje za mlade v naši lokalni skupnosti.
Dokument je pripravljen s široko stopnjo sodelovanja mladih in aktivno
participacijo mladih pri oblikovanju naše prihodnosti. Dokument zasleduje cilj,
preprečiti »beg možganov« iz naše občine, ter stremi k izboljšanju razmer za
mlade in uveljavljanju podpornega okolja mladim občanom. Z vidika pristojnosti
lokalne skupnosti zajema dokument ukrepe, za katere je pristojna Občina.
Namen strategije je, opraviti analizo o dosedanjem mladinskem delu in
mladinskih politikah, ki se izvajajo v občini, ter na podlagi teh rezultatov razviti
ukrepe za mlade, ki se bodo realizirali do leta 2020. Tako so temeljne točke
strategije naslednje:
—— analizirati dosedanje stanje v občini na področju mladine, v starosti
med 15. in 29. letom;
—— pripraviti vsebino ukrepov občine za razvoj mladinskih politik na
podlagi trenutnega stanja v občini;
—— pripraviti strategijo kot dokument, ki je vsebinsko celovito povezan
z dolgoročnimi usmeritvami Občine Ravne na Koroškem in omogoča
širši regionalni razvoj mladinskih politik;
—— finančno opredeliti vrednost proračunskih postavk Občine Ravne na
Koroškem do leta 2020, ki so namenjene za razvoj mladinskih politik;
—— predvideti postopke analize in nadzora pri razvoju strategije do leta
2020.
Na podlagi zasledovanja temeljnih točk pri načrtovanju strategije je Mladinski
svet Ravne na Koroškem pripravil aktivnosti, ki vključujejo aktivno sodelovanje
mladine, šol in mladinskih organizacij. Izvedeni sta bili dve javni tribuni za
pripravo strategije (14. 12. 2013 in 28. 4. 2014), izvedena je bila aktivna
promocija, s povabilom mladine k sodelovanju pri pripravi strategije preko
spletnih orodij, potek projekta je spremljala tudi komisija za mladinska
vprašanja znotraj Občine Ravne na Koroškem. V pripravo strategije je bila
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vključena občinska uprava, v načelu z županom Občine Ravne na Koroškem, dr.
Tomažem Roženom. S pomočjo vseh teh akterjev so bili, kot temeljni dokumenti
za pripravo strategije narejeni dokumenti:
1.

Dosedanji ukrepi Občine Ravne na Koroškem na področjih mladinskih
politik

Opravljena analiza predstavlja nabor ukrepov in aktivnosti za mlade –
zajeto je vse, kar se v občini izvaja oz. se je izvajalo.
2.

Mladinsko organiziranje in mladinska dejavnost v občini Ravne na
Koroškem

Dokument zajema mladinske organizacije in dejavnosti za mlade, ki
delujejo v občini.
3.

Analiza rezultatov spletne ankete med mladimi v občini Ravne na
Koroškem

Analiza je opravljena na podlagi spletne raziskave med mladimi v občini,
ki so z odgovori podajali mnenje o trenutnem stanju in o prihodnjih
smernicah razvoja mladinskih politik v občini. V anketi je sodelovalo 314
mladih občank in občanov.
4.

Nabor želja mladih v občini Ravne na Koroškem

Dokument je oblikovan v obliki pobud, pričakovanj in potreb mladih v
občini ter vključuje različna področja javnega življenja, ki zadevajo mlade.
Na podlagi teh temeljnih dokumentov je bila pripravljena Strategija za mlade
v občini Ravne na Koroškem 2014–2020, ki izhaja iz trenutnega stanja, s
poudarkom na mladih v občini, ter zasleduje dejanske potrebe mladih in realno
izpolnjevanje ciljev do leta 2020.
Z uveljavitvijo strategije za mlade si Občina Ravne na Koroškem prizadeva,
da izpopolni in utrdi pridobitev naziva »mladim prijazna občina« in omogoči
spodbudno okolje za bivanje mladine v ruralnem okolju, kamor spada tudi naša
občina. Tako občina zasleduje postopno izboljšanje položaja mladih do leta
2020 in aktivno vključuje mladino v razvoj mladinskih politik.
V imenu Mladinskega sveta Ravne na Koroškem se zahvaljujem vsem zgoraj
omenjenim akterjem, ki so nam pomagali pri pripravi strategije.
Predsednik Mladinskega sveta Ravne na Koroškem,
Aljaž Verhovnik
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MLADINSKE POLITIKE IN NORMATIVNI OKVIRI
Mladinske politike
Mladinska politika je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik
z namenom, spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno
in politično življenje skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj
mladinskega dela ter delovanja mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju
z avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih
organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijami.1
Gre torej za sistem delovanja v državi in tudi lokalnih skupnostih, ki mladim
omogočajo čim enostavnejši in čim hitrejši prehod v odraslost.2 Iz tega lahko
sklepamo, da je namen mladinske politike, mladim omogočiti ugodne razmere
za prehod s stopnje izobraževanja na organiziran trg dela in prehod iz enega v
drugo bivalno okolje itd.
Mladinska politika pozna vertikalne in horizontalne ukrepe. V horizontalno
smer spadajo ukrepi, ki so sicer sestavni del drugih (področnih) politik, vendar
želi družba s posebnimi ukrepi za mladino še posebej zagotoviti spodbujevalne
okoliščine za lažjo integracijo mladih v družbo. Ukrepov, ki so prvenstveno
lastni prostoru mladine in so namenjeni spodbujanju vključevanja mladih v
mladinsko delo, zagotavljanju pogojev za izvajanje mladinskega dela ter izdelavi
in oblikovanju osnov za določanje ciljev in ukrepov na področju mladinske
politike, vključno z različnimi oblikami vključevanja mladih v oblikovanje
ukrepov mladinske politike, ni mogoče zagotoviti v okviru drugih javnih politik,
zato pravimo, da spadajo med t. i. vertikalne ukrepe. Ti se odražajo v specifičnih
potrebah mladih in mladinskega dela.3
Država zagotavlja vrsto ukrepov na področjih mladinskih politik, katere
smiselno dopolnjujejo lokalne mladinske politike, ki jih izvajajo samoupravne
lokalne skupnosti. Tako ZJIMS v 6. členu opredeljuje nosilce javnega interesa
v mladinskem sektorju in poleg države posebej izpostavlja tudi samoupravne
lokalne skupnosti, za katere v 4. odstavku dodaja, da so za uresničevanje javnega
interesa v mladinskem sektorju na lokalni ravni pristojni organi samoupravne
lokalne skupnosti. Prav tako ZJIMS opredeljuje področja mladinskega sektorja,
ki se nanašajo na:

1 Povzeto po Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju, Uradni list RS, št. 42/2010.
2 Nina Bakovnik, Tadej Beočanin in drugi, Lokalna mladinska politika, str. 21.
3 Nina Bakovnik, Tadej Beočanin in drugi, Lokalna mladinska politika, str. 21.
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—— avtonomijo mladih,
—— neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc 		
mladih,
—— dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
—— skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
—— prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje 		
mladih,
—— mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
—— zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti pri
mladih,
—— dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti 		
ter inovativnosti mladih,
—— sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
Na podlagi teh področij se v teoriji pojavljajo različne mladinske politike, kot
so politika spodbujanja zaposlovanja mladih, stanovanjska politika mladih ipd.
Strategija za mlade v občini Ravne na Koroškem 2014–2020 je opravljena na
podlagi dosedanjih mladinskih politik, ki jih pozna Občina Ravne na Koroškem.
To so:
—— stanovanjska politika mladih,
—— mobilnost mladih,
—— izobraževanje mladih,
—— zaposlovalna politika mladih,
—— zdravje mladih,
—— kulturne, športne in družbene aktivnosti ter prosti čas mladih,
—— participacija mladih pri procesih odločanja,
—— informiranost mladih,
—— druge pomoči in podpore lokalne skupnosti za mlade.

Normativni okviri mladih na državni ravni
Mladinski sektor v Republiki Sloveniji posebej urejata dva zakona, in sicer:
1.
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Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 		
42/2010),

2.

Zakon o mladinskih svetih (Ur. l. RS, št. 70/2000, 42/2010).

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) opredeljuje
mladinski sektor in določa javni interes v mladinskem sektorju ter način
uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju (1. člen ZJIMS). Iz vidika
samoupravne lokalne skupnosti je pomemben 9. člen ZJIMS, ki opredeljuje, da
država in samoupravne lokalne skupnosti pri uresničevanju javnega interesa v
mladinskem sektorju sodelujejo med seboj in z organizacijami v mladinskem
sektorju. Ta zakon podrobneje opredeljuje tudi uresničevanje javnega interesa
na lokalni ravni. V 27. členu ZJIMS določa, da samoupravna lokalna skupnost
izvaja lokalno mladinsko politiko skladno z lastnimi interesi, potrebami,
zmožnostmi in okoliščinami, kot so število in struktura prebivalcev, ekonomska
moč ter prostorske in kadrovske zmogljivosti v mladinskem sektorju. V skladu
z ZJIMS lahko samoupravna lokalna skupnost uresničuje mladinsko politiko na
lokalni ravni, tako da:
– sprejme lokalni program za mladino,
– ustanovi delovno ali posvetovalno telo za mladinska vprašanja,
– finančno podpira programe v mladinskem sektorju in
– izvaja druge ukrepe v mladinskem sektorju v skladu z zakonom.
V 5. poglavju ZJIMS je govora tudi o dejavnostih mladinskih centrov. Zakon
opredeljuje, da je mladinski center organizirano funkcionalno središče za mlade,
ki ga zagotavlja lokalna skupnost ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega
prava oziroma fizična oseba; v njem se izvajajo programi v mladinskim sektorju
in mladinsko delo na lokalni ravni. Zato so mladinski centri, ki jih ustanavljajo
občine, pomemben vir zagotavljanja pogojev za delovanje mladih posameznikov;
skrbijo za mladinsko infrastrukturo in ustrezne prostorske pogoje za mlade ter
zagotavljajo ustrezno usposobljenost kadrov za podporo mladinskemu delu.
Prav tako razvijajo in izvajajo programe za mlade.

Zakon o mladinskih svetih (ZMS) ureja položaj, delovanje, dejavnost ter
financiranje Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti
(1. člen ZMS). Z vidika samoupravne lokalne skupnosti je ZMS pomemben
zaradi definiranja mladinskih svetov lokalnih skupnosti (MSLS), saj v 2. členu
opredeljuje, da se v MSLS združujejo mladinske organizacije, opredeljene
v zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju, ki imajo najmanj 90
odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti
od 15. do dopolnjenega 29. leta in sedež v tej samoupravni lokalni skupnosti.
Pomembnejše naloge MSLS, ki imajo podlago v ZMS, so predvsem: izvajanje
mladinskega dela in drugih oblik dela na področju mladinskega sektorja,
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zagotavljanje pogojev za razvoj interesnih oblik združevanja mladih in opravljanje
drugih nalog, ki jih opredeljuje temeljni akt MSLS. Organi lokalnih skupnosti
morajo na podlagi 6. člena ZMS pred določanjem predlogov aktov samoupravne
lokalne skupnosti, ki neposredno vplivajo na življenje in delo mladih, o tem
obvestiti MSLS, če ta v občini deluje. Poleg tega mora samoupravna lokalna
skupnost na podlagi ZMS v proračunu predvideti sredstva za delovanje MSLS.
Osnovni izrazi za področje mladine so opredeljeni v 2. členu ZJIMS. Te uporablja
tudi Občina Ravne na Koroškem.

»Mladi« so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do
dopolnjenega 29. leta.

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

»Mladinsko delo« je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih

in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo
k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo
k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na
prostovoljnem sodelovanju mladih, ne glede na njihove interesne, kulturne,
nazorske ali politične usmeritve.

»Mladinska politika« je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih

politik z namenom, spodbujati in lajšati integracijo mladih v ekonomsko,
kulturno in politično življenje skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov
za razvoj mladinskega dela ter delovanja mladinskih organizacij; poteka v
sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki
mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijami.
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»Organizacija v mladinskem sektorju« je subjekt, ki deluje v mladinskem
sektorju; organizirana je kot mladinska organizacija oz. organizacija za mlade
ali mladinski svet.
»Mladinska organizacija« je avtonomno demokratično prostovoljno
samostojno združenje mladih, ki s svojim delovanjem mladim omogoča:
pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter
izvajanje dejavnosti, v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično
usmeritvijo. Organizirana je kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo
ali zveza društev oz. kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze
društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne
osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.
»Organizacija za mlade« je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar
ni mladinska organizacija; organizirana je kot zavod, ustanova ali zadruga.
»Strukturirani dialog« je odprt, pregleden, dolgoročen, nenehen in

sistematičen dialog med mladimi in nosilci oblasti na državni in lokalni ravni v
mladinskem sektorju.

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

»Mladinski program« je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija,
in med vrstniki nepretrgoma poteka skozi večji del leta ter vključuje večje število
izvajalcev in aktivnih udeležencev.
»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; poteka nepretrgano skozi večji del leta in
vključuje večje število aktivnih udeležencev.
Normativni okviri mladih na lokalni ravni
Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je na 14. redni seji, 15. 5. 2012, sprejel

Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju mladinske dejavnosti v
občini Ravne na Koroškem. Ta odlok ureja položaj mladih v občini Ravne na

Koroškem, z zagotavljanjem pogojev za njihovo sodelovanje pri odločanju o
pomembnih odločitvah, povezanih z mladimi, o poimenovanju in sofinanciranju
organizacij mladih, zagotavljanju javnega interesa pri dejavnostih za mlade ter
izboljšanje sodelovanja med formalnimi in neformalnimi oblikami združevanja
mladih (1. člen odloka). Za mladino se po tem odloku štejejo vsi državljani
Republike Slovenije, državljani držav članic EU ali tujci, ki delajo, se izobražujejo
ali imajo stalno oz. začasno prebivališče v občini Ravne na Koroškem ter so
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stari med 15 in vključno 29 let. Odlok uporablja iste izraze, kot jih v 3. členu
opredeljuje ZJIMS. Odlok podrobneje ureja:
—— področja delovanja mladine v občini Ravne na Koroškem,
—— organizacije mladih v občini Ravne na Koroškem,
—— sodelovanje mladih pri odločanju v občini,
—— sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti,
—— sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij in mladinskega sveta
lokalne skupnosti,
—— lokalni program razvoja delovanja mladih.
Odlok določa, da ima Občina Ravne na Koroškem posebno komisijo za mladinska
vprašanja , ki je sestavljena iz 4 predstavnikov mladih in 3 predstavnikov
iz Občine Ravne na Koroškem, od katerih je vsaj eden občinski svetnik.
Predstavnike občine imenuje župan, vsak po dva predstavnika mladih pa
neposredno imenujeta Mladinski svet Ravne na Koroškem in KMKC Kompleks.
Predsednik komisije mora biti izbran med predstavniki mladih. Prav tako je
komisiji dana možnost, da svoje mnenje predstavi na seji občinskega sveta. Ta
komisija celovito obravnava področje mladine v občini in sprejema mnenja in
stališča, predvsem pa obravnava:
—— spodbujanje pogojev za razvoj mladinskih dejavnosti,
—— sodelovanje med Občino Ravne na Koroškem in organizacijami
mladih,
—— strateške in razvojne programe na področju dejavnosti mladih,
—— spremlja izvajanje in predlaga morebitne popravke odloka,
—— predloge in odločitve organov Občine Ravne na Koroškem, ki vplivajo
na delo in življenje mladine v Občini Ravne na Koroškem,
—— druga vprašanja, povezana z mladino.
Delovanje mladih, ki je v javnem interesu, obsega naloge lokalnega pomena
v vseh segmentih delovanja mladih, ki se opredelijo v lokalnem programu za
razvoj delovanja mladih. Ta program sprejme občinski svet občine, župan pa
mora pred sprejemom lokalnega programa za razvoj delovanja mladih prejeti
mnenje komisije za mladinska vprašanja.
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LOKALNA MLADINSKA STATISTIKA
Občina Ravne na Koroškem je imela v letu 2013, 11.426 prebivalcev, od tega je
bilo prebivalcev, starih do 29 let, 1.862, od tega 986 moških in 876 žensk4. Na
podlagi teh podatkov predstavljajo mladi 16,30 % prebivalstva občine.
Prebivalstvo, staro od 15–29 let, po koroških občinah, 1. 1. 2013

Spol –
SKUPAJ

15–19
let

20–24
let

25–29
let

Skupaj:
15–29
let

Črna na Koroškem

155

162

252

569

Dravograd

441

448

600

1.489

Mežica

161

169

210

540

Mislinja

256

238

303

797

Muta

179

160

231

570

Podvelka

112

130

168

410

Prevalje

321

332

454

1.107

Radlje ob Dravi

297

320

443

1.060

Ravne na Koroškem

532

533

797

1.862

Ribnica na Pohorju

60

75

73

208

Slovenj Gradec

879

853

1.190

2.922

Vuzenica

124

160

200

484

Skupaj:
15–29 let
Koroška

12.018

(vir: Statistični urad Republike Slovenije)

4 Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2013.
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V letu 2012 je bilo v sistem terciarnega izobraževanja vključenih 547 študentov,
ki imajo v občini Ravne na Koroškem stalno prebivališče, od tega 262 moških in
285 žensk. Glede na vrsto izobraževanja so bili v letu 2012 razdeljeni v naslednje
skupine dokončanega šolanja:
Vrsta izobraževanja

Skupaj ljudi

Višje strokovno

35

Visokošolsko strokovno (prejšnje)

19

Visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja)

15

Visokošolsko univerzitetno (1. bolonjska stopnja)

27

Visokošolsko univerzitetno (prejšnje)

33

Magistrsko (2. bolonjska stopnja) – enovito magistrsko

–

Magistrsko (2. bolonjska stopnja) – po končani 1. bolonjski stopnji

7

Magisterij znanosti (prejšnji) in specializacija (prejšnja)

4

Doktorsko (prejšnje)

3

Doktorsko (3. bolonjska stopnja)

-

Vrsta izobraževanja – SKUPAJ

143

(vir: Statistični urad Republike Slovenije)

Po podatkih iz leta 2012 je bilo v občini Ravne na Koroškem delovno aktivnih
683 občanov, v starosti od 15 do 29 let:
15–19 let

20–24 let

25–29 let

15–24 let

15–29 let

Spol –
SKUPAJ

30

175

478

205

683

Moški

24

151

332

175

507

Ženske

6

24

146

30

176

(vir: Statistični urad Republike Slovenije)
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Demografski kazalniki v občini, 1. 7. 2013, v občini Ravne na Koroškem:
Spol –
SKUPAJ

Moški

Ženske

Povprečna starost (leta)1

43,2

42,2

44,2

Indeks staranja

133,2

116,7

149,7

Delež prebivalcev, starih od 0–14 let (%)

13,1

13,1

13,2

Delež prebivalcev, starih od 15–64 let (%)

69,4

71,7

67,1

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%)

17,5

15,3

19,7

Delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%)

3,5

2,2

4,8

Koeficient starostne odvisnosti

44,1

39,5

49,1

18,9

18,2

19,6

25,2

21,3

29,4

2

3

Koeficient starostne odvisnosti mladih
Koeficient starostne odvisnosti starih5

4

(vir: Statistični urad Republike Slovenije)

1 Povprečna starost je tehtana aritmetična sredina starosti določene skupine prebivalstva.
2 Indeks staranja je razmerje med starim (stari od 65 let ali več) in mladim prebivalstvom (stari od 0 do 14
let), pomnoženo s 100.
3 Koeficient starostne odvisnosti pove, koliko otrok in starejših prebivalcev je odvisnih od 100. delovno
sposobnih. Zaradi zaokroževanja vsota koeficientov starostne odvisnosti mladih in starih ni vedno enaka
skupnemu koeficientu starostne odvisnosti.
4 Koeficient starostne odvisnosti mladih je razmerje med številom otrok (od 0 do 14 let) in številom
delovno sposobnih prebivalcev, torej prebivalcev, starih od 15 do 64 let, pomnoženo s 100. Koeficient
starostne odvisnosti mladih pove, koliko otrok je odvisnih od 100. delovno sposobnih prebivalcev.
Zaradi zaokroževanja vsota koeficientov starostne odvisnosti mladih in starih ni vedno enaka skupnemu
koeficientu starostne odvisnosti.
5 Koeficient starostne odvisnosti starih je razmerje med številom starejših (65 let ali več) in številom
delovno sposobnih prebivalcev, torej prebivalcev, starih od 15 do 64 let, pomnoženo s 100. Koeficient
starostne odvisnosti starih pove, koliko starejših je odvisnih od 100. delovno sposobnih prebivalcev.
Zaradi zaokroževanja vsota koeficientov starostne odvisnosti mladih in starih ni vedno enaka skupnemu
koeficientu starostne odvisnosti.
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DOSEDANJI UKREPI OBČINE RAVNE NA
KOROŠKEM NA PODROČJIH MLADINSKIH POLITIK
1. UVODNA POJASNILA
Opravljena analiza dosedanjih ukrepov na področjih mladinskih politik v občini
Ravne na Koroškem zajema trenutne mehanizme in druge ukrepe, ki so v tem
trenutku na voljo mladini v občini. Ukrepi se izvajajo z namenom, izboljšati
položaj mladine v občini, s ciljem po kvalitetnem bivanju v ruralnem okolju,
v katerega spada občina Ravne na Koroškem. Z dosedanjimi ukrepi je občina
zasledovala cilj, preprečiti emigracijo in beg možganov iz območja občine in
tudi širše v Mežiški dolini. Ocena dosedanjih ukrepov opredeljuje, katere so
prednosti in slabosti na področjih mladinskih politik, ki so se do sedaj odvijale
na področju občine. Analiza je nastala v okviru priprave Strategije za mlade v
občini Ravne na Koroškem 2014–2020, med novembrom 2013 in majem 2014,
ki jo je v sodelovanju z Občino Ravne na Koroškem pripravil Mladinski svet Ravne
na Koroškem. Dokument služi kot ena izmed podlag za sprejem strategije, ki bo
za obdobje naslednjih šestih let opredelil finančni in vsebinski razvoj mladinskih
politik v občini Ravne na Koroškem.
Analiza dosedanjih ukrepov Občine Ravne na Koroškem na področjih mladinskih
politik je bila opravljena na različnih področjih, kot so:
—— stanovanjska politika mladih,
—— mobilnost mladih,
—— izobraževanje mladih,
—— zaposlovalna politika mladih,
—— zdravje mladih,
—— kulturne, športne in družbene aktivnosti ter prosti čas mladih,
—— participacija mladih pri procesih odločanja,
—— informiranost mladih,
—— druge pomoči in podpore lokalne skupnosti za mlade.
Analiza zgoraj naštetih področij je namenjena seznanitvi z dosedanjimi ukrepi
Občine Ravne na Koroškem na področju mladinskih politik in bo s podatki
služila kot eno izmed izhodišč za pripravo Strategije za mlade v občini Ravne
na Koroškem 2014–2020. Analiza zajema trenutne pravne akte, ki se tičejo
mladine v občini, ter prakse v zvezi z mladimi v zadnjem mandatu občinskega
sveta in župana (od leta 2010).
18

2. STANOVANJSKA PROBLEMATIKA MLADIH
Subvencioniranje najemnin
V letu 2014 je v proračunu Občine Ravne na Koroškem za subvencioniranje
najemnin zagotovljenih 162.000 €. Letno je izdanih cca. 32 odločb za
subvencioniranje najemnin v tržnih stanovanjih ter cca. 128 odločb za
subvencioniranje najemnin v neprofitnih stanovanjih.
V letu poprej je občina v proračunu zagotovila 146.400 € sredstev za
subvencioniranje najemnin. Analiza kaže, da se od leta 2010 število prosilcev
za subvencioniranje tržnih najemnin viša, prav tako se viša število prosilcev
za subvencioniranje neprofitnih stanovanj. V letu 2013 je znašal povprečni
mesečni znesek subvencije na prosilca 80,26 €.
Pri tržnih subvencijah je bilo v letu 2013 izdanih 32 odločb, od tega je bilo 5
namenjenih za mlade osebe (3 za mlade družine in 2 posameznika), kar kaže na
odstotek 15,6 %. Za neprofitne subvencije v Občini nismo pridobili podatkov,
saj postopek vodi CSD. Občine imajo vpogled samo v modul, v katerem vidijo
zgolj številko izdane odločbe, višino mesečne subvencije in trajanje subvencije,
nimajo pa vpogleda v osebne podatke prosilcev.

Zagotavljanje neprofitnih stanovanj
Proračun Občine Ravne na Koroškem predvideva sredstva za vzdrževanje
neprofitnih najemnih stanovanj, v letu 2014 se zagotavljajo sredstva v višini
120.000 € (od tega za tekoče vzdrževanje 90.000 € ter za večja obnovitvena dela
30.000 €). V preteklosti so se zagotovila tudi sredstva za izgradnjo blokov Ob Suhi
25, 27 ter v Kotljah. Investicija je bila izvedena skupaj s Stanovanjskim skladom
RS, s stanovanji pa je razpolagala občina. Občina Ravne s temi stanovanji še
vedno razpolaga, se pravi, ko se stanovanje sprazni, ga občina dodeli novemu
najemniku. Teh stanovanj se ne prodaja, tudi socialno ogroženim občanom se
dodeljujejo ta stanovanja, ti imajo nato možnost pridobitve subvencioniranja
najemnine.
V javnem razpisu se pri ocenjevanju udeležencev razpisa, poleg točkovanja iz
Obrazca za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer ter za ocenjevanje
prednostnih kategorij prosilcev, ki je priloga Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem, upoštevajo še:
—— za družine z otroki, za vsakega mladoletnega otroka dodatnih 30 točk,
—— za mlade družine (nihče od odraslih ne sme biti starejši od 35 let) se
prosilcem doda 20 točk,
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—— za mlade (udeleženec razpisa ni star več kot 30 let) se doda 10
dodatnih točk.

Invalidi in družine z invalidnim članom (invalidnost se točkuje, če ni zagotovljeno

institucionalno varstvo):

Družina, ki živi z osebo, ki ima zmerno, težje ali težko duševno ali težko
telesno motnjo, ugotovljeno po pristojni komisiji (na podlagi izvida in mnenja
specialistične pediatrične službe oziroma odločbe po pravilniku o razvrščanju
in razvidu otrok in mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju), ali z osebo s težjimi motnjami v duševnem
zdravju (psihiatrično mnenje) pridobi na razpisu dodatnih 25 točk.
Družina, katere prosilec ali odrasli družinski član je invalid (odločba Centra za
socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje):
—— invalidnost družinskega člana I. kategorije – 15 točk,
—— invalidnost družinskega člana II. kategorije – 10 točk,
—— invalidnost družinskega člana III. kategorije – 5 točk,
—— Odrasle osebe in odrasli z otroki, žrtve nasilja – 25 točk.
Odstotek mladih do 29 let, ki so se prijavili na razpis za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem, od leta 2010–2013:
Dodeljevanje
stanovanj v letu
2010
2011
2012
2013

Vseh
prosilcev
37
53
47
55

Mlade
družine
15
17
14
11

Mladi
4
16
8
17

Skupaj mlade
družine in mladi
19
33
22
28

% od vseh
51,35
62,26
46,81
50,91

Občina Ravne na Koroškem v letu 2014 ne predvideva subvencij za občane pri
najemu stanovanjskega kredita. Je pa Občina v letu 2014 izvedla javni razpis za
subvencioniranje stroškov plačilnega prometa v Občini Ravne na Koroškem za
leto 2014–2015, ki je trenutno še v teku (podatek iz aprila 2014).
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3. MOBILNOST MLADIH
Spodbujanje projektov za mednarodno mobilnost
Občina v okviru javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, sofinancirani so
iz proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2014, sofinancira posamezne
projekte, ki bi spodbujali mednarodno mobilnost. V javnem razpisu za zbiranje
predlogov za sofinanciranje programov in projektov lokalnega razvoja delovanja
mladih, sofinanciranih iz proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2014, se
razpisuje 5.000 € sredstev.
Z javnim pozivom se zagotavljajo finančna sredstva za obnovo mladinskega
objekta, kjer deluje Koroški mladinski kulturni center Kompleks. V letu 2011
je KMKC Kompleks zaradi zagotavljanja čim večje mobilnosti mladih zasnoval
mednarodno pisarno, ki sodeluje z mednarodnimi mladinskimi organizacijami.
Z mobilnostjo želijo svojim članom in mladim s področja Koroške omogočiti
vrsto mednarodnih neformalnih izobraževanj, sodelovanje v medkulturnem
dialogu, povezovanje z mednarodnimi fakultetami in obiskovanje programov
za dijake ter študente …
Zaradi svoje lege si pisarna izdatno prizadeva za povezovanje s koroško manjšino
ter skrbi za povezanost obmejnih mest. V letu 2012 so sodelovali v mednarodnih
izobraževalnih in ekoloških projektih v Beogradu, Skopju in Wrocławu.

Zagotavljanje prevozov v šolo
Na podlagi Zakona o osnovni šoli občina vrši prevoze za osnovnošolske otroke.
Otroci se v šolo vozijo s kombiji ter avtobusom. Za prevoze je v proračunu
občine za leto 2014 zagotovljenih 300.000 €. Storitev se izvajalcem odda na
podlagi izvedenega javnega naročila.
Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče
oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Prav tako ima učenec pravico
do brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča
od osnovne šole, v prvem razredu, v drugih razredih pa, če pristojni organ
za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na
poti v šolo. Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem
prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala,
če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.
Otroci s posebnimi potrebami, iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, imajo
pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča
od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. Otroci s posebnimi
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potrebami, ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne
pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami, imajo pravico do povračila stroškov prevoza do zavoda, v katerem
se ta pomoč izvaja, če je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot
štiri kilometre.
Če učencu ni mogoče zagotoviti prevoza, ima pravico do brezplačne oskrbe
v kraju izobraževanja in pravico do brezplačnega prevoza domov ob pouka
prostih dnevih. Osnovna šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran
prevoz, zagotoviti varstvo.

Zagotovitev primerne infrastrukture za mobilnost
Občina Ravne na Koroškem je v preteklosti zgradila kolesarsko stezo na relaciji
Spodnji Dular – Kotlje – Ravne na Koroškem in s tem omogočila boljšo mobilnost
mladih iz tega območja občine, da se lahko občani s kolesi varno pripeljejo do
centra občine, kjer se nahajajo tudi izobraževalni zavodi in druge institucije.
V preteklosti je bila obnovljena tudi kolesarska steza Dobja vas – Ravne na
Koroškem, ki mladim prav tako omogoča varen dostop do centra mesta.
Občina je v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v letu 2013 odpravila
nekatere cestne ovire za nemoteno mobilnost gibalno oviranih oseb. V Društvu
invalidov Mežiške doline beležijo 12 gibalno oviranih oseb v občini Ravne na
Koroškem, vendar ni nihče mlajši od 30 let. Dostop za invalide je urejen v večini
pomembnejših objektov v občini. Dvigalo je urejeno v vseh javnih objektih,
razen v stavbi Občine Ravne na Koroškem (vendar je urejena klančina do
sprejemne pisarne), v OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Koroški jeklarji, Glasbeni šoli
ter na OŠ Juričevega Drejčka.
Dostopi za invalide so urejeni v vse javne objekte v občini, razen v novi del OŠ
Prežihovega Voranca (v stari del je dostop možen), OŠ Kotlje, vrtec Levi Devžej
Kotlje, vrtec Solzice Javornik. Občina načrtuje v letu 2014 do teh objektov
ureditev dostopa za invalide.

4. IZOBRAŽEVANJE MLADIH
Formalno izobraževanje
Občina Ravne na Koroškem zagotavlja objekte v občinski lasti za izvedbo tečajev
in izobraževanj. V prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroške v
Dobji vasi omogoča občina uporabo prostorov Visoki šoli Ravne na Koroškem.
Šola plačuje najemnino, ki je subvencionirana in znaša 1 €/m2.
Občina Ravne na Koroškem vsako leto po učnem uspehu nagradi najuspešnejše
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učence osnovnih šol v občini. Najboljšim učencem se podari petica, ki je
narejena iz zlata. Vrednost petice je med 90–100 EUR, nagrada je bila uvedena
v mandatu 1994–1998.
Prav tako občina sofinancira gibanje Mladi raziskovalci Koroške, ki ima sedež
na Gimnaziji Ravne na Koroškem. Gre za gibanje, v okviru katerega dijaki
pripravljajo raziskovalne naloge na različnih področjih, v sodelovanju z mentorji.
V preteklosti, več kot 10 let nazaj, je Občina Ravne na Koroškem razpisovala
tudi določene kadrovske štipendije. V letu 2014 se občina tega ne poslužuje.
Občina ima predstavnike v sledečih vzgojnih in izobraževalnih javnih zavodih na
območju občine:
JAVNI ZAVOD
Vrtec Ravne na Koroškem
Ljudska univerza Ravne na Koroškem
OŠ Koroški jeklarji
OŠ Prežihovega Voranca
OŠ Juričevega Drejčka
Šolski center Ravne na Koroškem
Glasbena šola Ravne na Koroškem

Št. predstavnikov občine v svetu
zavoda
3
2
3
3
3
1
3

Neformalna izobraževanja
Občina sofinancira delovanje Ljudske univerze Ravne na Koroškem v proračunu
Občine za leto 2014, v vrednosti 20.595 €. Ljudska univerza izvaja naslednje
vrste izobraževanja:
1.

Pridobitev splošno veljavne izobrazbe:

—— Osnovna šola za odrasle
—— Ekonomska šola – V. stopnja
—— Fakulteta za upravo – VSŠ
2.

Zakonsko predpisana izobraževanja:

—— varstvo pri delu in varstvo pred požari
—— tečaji za voznike viličarjev
—— priprave iz slovenščine za delo v Sloveniji in za pridobitev slovenskega
državljanstva
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3.

Splošni izobraževalni programi:

—— začetni in nadaljevalni tečaji nemškega jezika
—— začetni in nadaljevalni tečaji angleškega jezika
—— začetni in nadaljevalni tečaji drugih jezikov
—— računalniški tečaji
—— različne oblike izobraževanj za vodilne kadre in strokovnjake
—— tečaji knjigovodstva
4.

Različne oblike izobraževanja za prosti čas in razvedrilo:

—— ličenje
—— zdrava prehrana
—— tečaji za čebelarje in drugi specifični tečaji
—— likovne delavnice
—— tečaj vrtnarstva
—— različna praktična usposabljanja
5.

Študijski krožki

6.

Informiranje in svetovanje o izobraževanju odraslih

7.

Izobraževanje po želji strank Ljudske univerze Ravne na Koroškem

Infrastrukturno podporo lokalnim organizacijam pri izvedbi neformalnih
izobraževanj daje Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
Ravne na Koroškem, katerega ustanoviteljica je Občina, zavod pa je posredni
uporabnik proračunskih sredstev. Neformalna izobraževanja v večini izvajajo
nevladne organizacije, ki projekte prijavljajo tudi na občinske javne pozive in
razpise.
Po podatkih Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika, je v knjižnico v letu
2013 včlanjenih 995 dijakov in 1.047 študentov. Skupno torej 2.042 dijakov in
študentov.
Članarina v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika:
—— do 18. leta starosti so uporabniki članarine oproščeni,
—— po dopolnjenem 18. letu znaša članarina za tiste s statusom dijaka
5,90 €, za člane KKŠ-ja pa 3,30 €,
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—— za zaposlene znaša članarina 11,80 €,
—— brezposelni so ob predložitvi potrdila o brezposelnosti oproščeni
plačila članarine.

5. ZAPOSLOVALNA POLITIKA MLADIH
Pridobitev izkušenj za mlade
Občina je v letu 2013 omogočila opravljanje študijske prakse eni osebi, ki jo
je pozneje odpovedala. V letu 2014 je na proračunski postavki »Študentsko
delo in obvezna praksa« zagotovljenih 2.000 € sredstev. V letu 2013 občina ni
razpisala pripravništev za mlade, prav tako jih ne načrtuje v letu 2014.

Spodbujanje rednega zaposlovanja mladih
Občina v proračunu pod postavko »Sofinanciranje javnih del« zagotavlja del
sredstev, namenjenih za plačilo plač in drugih stroškov za zaposlene iz programa
javnih del, ki jih razpisuje Zavod RS za zaposlovanje. V letu 2014 je zagotovljenih
73.333 €. V letu 2013 je občina financirala 14 javnih del in zagotovila 61.194 €
sredstev. V letu 2014 občina financira 22 javnih del, žal pa nimamo podatka,
koliko od predvidenih javnih del zajema mlade, ker občina samo pokriva
finančni del, ne sodeluje pa pri izbiri kandidatov.

Druge pomoči pri zaposlovanju mladih
V občini se vsako leto dodeljuje denarna pomoč socialno ogroženim občanom,
ki oddajo vlogo in izpolnjujejo dohodkovne pogoje, v skladu s področno
zakonodajo. V letu 2013 je bila denarna pomoč dodeljena 415 upravičencem,
razdeljenih je bilo 70.000 €. Med upravičenci je veliko mladih družin, kot tudi
posameznikov. Prav tako občina dodeljuje denarno pomoč za novorojence.
Tako je v lanskem letu razdelila tovrstne pomoči v višini 7.700 € oz. pomoč za
novorojence je prejelo 77 staršev novorojencev, med katerimi prevladujejo
mladi.

Finančna podpora MPIK Koroška (spodbujanje mladih inovativnih podjetnikov)
Na podlagi Priloge (Cenik najemnin za Mrežni podjetniški inkubator Koroška,
MPIK Ravne) k Pravilniku o postopku inkubiranja v Mrežni podjetniški inkubator
Koroška se najemnina za posamezno leto obračunava glede na navedeno v
spodnji tabeli.
Izhodiščna ekonomska cena najemnine za pisarne znaša 5 €/m2, za proizvodne
prostore pa 4,00 €/m2.
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Cena najema se določi v evrih na podlagi lestvice tabele.
Obdobje

% ekonomske cene

1. leto
2. leto
3. leto
4. leto
5. leto

20
40
60
100
100

Višina najemnine
proizvodnje v €/m2
0,8
1,6
2,4
4
4

Višina najemnine
pisarne v €/m2
1
2
3
5
5

Infrastrukturna podpora
S strani občine se zagotavljajo sredstva za izgradnjo MPIK 2 za razvoj podjetništva
oz. pomoč mladim podjetnikom v začetni fazi delovanja.

Finančna podpora za delovanje Regionalne razvojne agencije Koroške
RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, kot subjekt spodbujanja
regionalnega razvoja v regiji, opravlja razvojne naloge, ki so v javnem interesu.
V sklopu zakonsko opredeljenih nalog skrbi za pripravo in izvajanje regijskih
projektov, ki so v skladu z regionalnim razvojnim programom za Koroško regijo
(v nadaljevanju RRP), po pooblastilu Sveta Koroške regije in Razvojnega sveta
Koroške regije.
V regiji so prepoznani strukturni problemi, ki jih prinaša gospodarska kriza, in s
tem močno vpliva na razmere na trgu dela. Močno sta se povečali dolgotrajna
brezposelnost in brezposelnost med mladimi. Problematika z ukrepi je vključena
tudi v pripravo RRP 2014–2020, z zavednostjo, da so za učinkovit in uspešen
razvoj regije ključni ljudje s svojo izobrazbo, usposobljenostjo, inovativnostjo,
kreativnostjo, zdravjem, motivacijo in vrednotami, zato se bodo na vseh
investicijskih področjih podpirale tudi aktivnosti za povečevanje kompetenc
ciljnih skupin in razvojnih akterjev v regiji. Nekateri ukrepi so dodatno, še
posebej usmerjeni v zagotavljanje novih znanj, zlasti v povezavi s prilagajanjem
potrebam na trgu dela ter razvoju novih produktov in storitev na različnih
področjih.
Trenutne aktivnosti, ki jih izvaja RRA Koroška in kamor vključuje mlade v okviru
svojih projektov, so:
Regijska štipendijska shema se izvaja že od leta 2005. Ustanovljena je bila ravno
zaradi usklajevanja razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih, odpiranja
novih delovnih mest, zniževanja brezposelnosti in zmanjševanja odliva kadrov
iz regije. Ravno v času gospodarske krize ima štipendijska shema izrazito vlogo,
saj mladim takoj po zaključenem izobraževanju zagotovi zaposlitev, ki je morda
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brez vključenosti v štipendijsko shemo zaradi razmer na trgu dela in v podjetjih
ne bi dobili oz. bi si zaposlitev iskali v drugih regijah in s tem prispevali k še
večjemu odlivu kadrov iz regije. V celotnem obdobju štipendiranja ja bilo tako
podeljenih 491 štipendij (271 študentom in 220 dijakom), s sodelovanjem preko
90 delodajalci, ki jim je omogočeno 50 % sofinanciranje kadrovskih štipendij.
Podjetno v svet podjetništva je projekt, namenjen podjetniškemu usposabljanju
mladih (do 35 let), visoko izobraženih (6. stopnja izobrazbe ali več) brezposelnih
oseb, s ciljem, da bi se mladi po zaključku operacije samozaposlili, zaposlili v
lastnem podjetju ali pri drugem delodajalcu. Cilj je torej, ustvarjanje novih
delovnih mest v podjetništvu in zaposlovanje mladih. Projekt se je začel
izvajati v letu 2013, ko je bilo vanj vključenih 20 mladih, od katerih se jih je do
danes zaposlilo oz. samozaposlilo 12 (60 % uspešnost). V aprilu je z delom oz.
zaposlitvijo na RRA začela nova skupina 10 udeležencev projekta, do konca leta
pa se predvideva vanjo vključiti še 20 novih udeležencev.
Mrežni podjetniški inkubator Koroška je namenjen podpori razvoja mladih
podjetij v regiji ter spodbujanju podjetniške aktivnosti in podjetniške kulture v
regiji. Mladim podjetjem, katerih ustanovitelji so v (veliki) večini ravno mlajše
osebe, nudi učinkovito podjetniško okolje, ki zajema predvsem ugoden najem
poslovnih prostorov v prvih treh letih delovanja podjetja ter druge podjetniške
in podporne storitve. MPIK ima svoje enote v Dravogradu, Radljah ob Dravi,
Ravnah na Koroškem in Slovenj Gradcu.
Garancijska shema Koroška (GSK) – Njen cilj je, finančna pomoč oz. podpora
podjetjem s sedežem v Koroški regiji, in sicer z dajanjem garancij za bančna
posojila mikro, malim in srednjim podjetjem. Gre za vložek sredstev občin v
Koroški regiji in Gospodarske zbornice Slovenije, ki se z multiplikatorjem
oplemenitijo z bančnimi sredstvi, kar predstavlja kreditni potencial za mikro,
mala in srednja podjetja. Garancijska shema Koroška je potencial oz. priložnost
tudi za mlada podjetja in mlade, saj je usmerjena ravno v spodbujanje
ustanavljanja novih in v razvoj obstoječih podjetij. S finančno pomočjo GSK-ja
želijo doseči, da bodo podjetja uspešna in učinkovita, spodbujati tok kapitala v
kreditno sposobna, povečati in izboljšati kvaliteto finančnih storitev podjetjem,
olajšati dostop malim in srednjim podjetjem do posojil, z zmanjšanjem bančnih
zahtev za zavarovanje posojil perspektivnim podjetjem (delna garancija GSKja), zmanjšati razlike v razvitosti med regijami v okviru Republike Slovenije. V ta
namen RRA Koroška vsako leto objavi Razpis za dolgoročne kredite ter garancije
za dolgoročne kredite za projekte mikro, malega in srednjega gospodarstva. V
letu 2013 so imeli 6 sodelujočih bank.
Podpora kmetijstvu v občini
V proračunu Občine Ravne na Koroškem se za financiranje kmetijstva zagotavljajo
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sredstva v višini 19.000 €. Za uresničevanje lokalne razvojne strategije za
razvoj podeželja v Mežiški dolini je možno pridobiti sredstva iz programa LAS –
LEADER. Gre za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva, sofinanciranje
programov društev na področju kmetijstva ter za sofinanciranje izobraževanja
kmetov. Na razpise lahko svoje projektne ideje med drugim prijavljajo tudi
vse neprofitne organizacije v Mežiški dolini (društva, občine, podjetja, fizične
osebe, združenja ...), med njimi tudi mladi.

6. ZDRAVJE MLADIH
Preventivni ukrepi
Občina sofinancira preventivne programe, namenjene zmanjšanju vseh oblik
zasvojenosti (kot so ZZV, Društvo Projekt človek, zmanjšanje nasilja v družini,
preventivni programi na področju zdravstva, preventivni programi – krepitev
zdravega življenjskega sloga, osveščanje občanov o vzrokih in posledicah
bolezni).
Občina nudi brezplačno uporabo prostorov na Čečovju 12a Društvu Projekt
človek, ki se ukvarja s programi za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo
oseb z različnimi oblikami zasvojenosti.
V letu 2013 je Občina v proračunu zagotovila sredstva za cepljenje deklic proti
raku materničnega vratu. V letu 2014 je stroške cepljenja prevzela Republika
Slovenija.

7. KULTURNE, ŠPORTNE IN DRUŽBENE AKTIVNOSTI
TER PROSTI ČAS MLADIH
Finančna in infrastrukturna podpora, sodelovanje z mladimi pri organizaciji
raznih prireditev
Ukrepi Občine na področju prostega časa, družbeno-kulturnih dejavnosti
mladih ter mladinskega organiziranja in mladinskega dela obsegajo predvsem:
zagotavljanje sredstev za delovanje mladinskega hotela Punkl, sofinanciranje
dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (Mladinski svet Ravne na Koroškem,
KMKC Kompleks, Društvo podeželske mladine, klubi oz. društva na področju
športa, kulture ...), sofinanciranje programov pri preživljanju prostega časa
otrok in mladine med počitnicami ter izgradnja in vzdrževanje prostorov za
mladinsko dejavnost. V okviru proračunske postavke »Delovanje mladinskih
organizacij in mladinskega sveta« je Občina za vzdrževanje mladinskih objektov
v letu 2013 namenila 2.000 €. Vrednost celotne postavke je v letu 2013 znašala
6.000 €.
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Za sofinanciranje programov pri preživljanju prostega časa otrok med
počitnicami se je v letu 2013 in 2014 v proračunu zagotovilo 16.059 €.
Občina je v preteklosti zagotovila sredstva v proračunu za izgradnjo mladinskega
hotela Punkl, s to infrastrukturo zagotavlja tudi pogoje za delovanje drugim
organizacijam.

Program mladine v okviru ZKŠTM
Občina zagotavlja delež sredstev za izvajanje in delovanje mladinskih del v okviru
Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. Samo za programe se
je v letu 2014 namenilo 7.000 €, v letu 2013 pa 5.000 €. Zaposlenim na ZKŠTMju so zagotovljena tudi sredstva za plače ter druge izdatke.

Delovanje mladinskega sveta
Občina preko javnega poziva v proračunu zagotavlja sredstva za delovanje
Mladinskega sveta Ravne na Koroškem. V letu 2014 se za delovanje zagotavljajo
sredstva v višini 3.000 €, v letu 2013 pa so se zagotovila v višini 2.000 €.

Javni razpis za mladinske organizacije
Sredstva za podporo organizacijam za mladinske politike in mladinske programe
Občina razdeli z javnim razpisom. V letu 2014 se bo za mladinske programe in
projekte razdelilo 5.000 €, v letu 2013 pa se je razdelilo 2.000 €.

Subvencioniranje letovanja otrok
Prav tako lokalna skupnost sofinancira letovanje otrok v višini 3.600 €. Otroke
upravičence predlaga Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, letovanje pa
organizira Rdeči križ Mežiške doline.

Prostori za nevladne organizacije
Na Prežihovi ulici 7 na Ravnah na Koroškem Občina zagotavlja brezplačno
uporabo opremljenih prostorov vsem društvom, klubom, ki delujejo na
področju mladine, kulture, športa, zdravstva in sociale ter za svoje delovanje
potrebujejo prostor.
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8. PARTICIPACIJA MLADIH PRI PROCESIH ODLOČANJA
Mladinski svet Ravne na Koroškem
Občina od leta 2012 v proračunu zagotavlja sredstva za delovanje mladinskega
sveta. Mladinski svet Ravne na Koroškem kot krovna organizacija mladih na
ravni lokalne skupnosti predstavlja stališča in potrebe mladih ter jih preko
svojih struktur sporoča lokalni skupnosti in poskuša realizirati.

Komisija za mladinska vprašanja
Občina Ravne na Koroškem ima posebno komisijo za mladinska vprašanja, ki
je sestavljena iz 4 predstavnikov mladih in 3 predstavnikov iz Občine Ravne
na Koroškem, od katerih je vsaj eden občinski svetnik. Predstavnike imenuje
župan. Po dva predstavnika mladih predlagata mladinski svet lokalne skupnosti
in KMKC Kompleks.
Komisija za mladinska vprašanja celovito obravnava področje mladine v občini
Ravne na Koroškem in v zvezi s tem sprejema mnenja in stališča. Komisija za
mladinska vprašanja tako predvsem obravnava: vzpostavljanje pogojev za
razvoj mladinskih dejavnosti; sodelovanje med Občino Ravne na Koroškem in
organizacijami mladih; strateške in razvojne programe na področju dejavnosti
mladih; spremlja izvajanje in predlaga morebitne popravke odloka o mladini;
predlagane odločitve organov Občine Ravne na Koroškem, ki vplivajo na delo
in življenje mladine v občini Ravne na Koroškem ter druga vprašanja, povezana
z mladino.

Predstavnik mladih v svetu javnega zavoda ZKŠTM
Javni zavod Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na
Koroškem šteje enajst članov, od katerih je en član predstavnik mladine, ki ga
imenuje Mladinski svet Ravne na Koroškem.

9. INFORMIRANOST MLADIH
Splošna informiranost
Vsem mladim se preko strokovnih služb nudi informacije, ki jih mladi želijo
glede družbenih aktivnosti. S spletne strani občine je omogočena povezava
do Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti ter do Koroškega
mladinskega kulturnega centra Kompleks, kjer se v večji meri informira mlade o
ključnih zadevah, ki vplivajo na življenje mladih v lokalni skupnosti. Informiranje
mladih poteka tudi preko Mladinskega sveta Ravne na Koroškem.
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Glasilo Ravenski razgledi
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem
mladinskim organizacijam dvakrat letno omogoča brezplačno objavo v
občinskem glasilu Ravenski razgledi.

Informacijska točka za mlade
Koroški medgeneracijski center, ki ima sedež na Ravnah na Koroškem, bo od
maja 2014 v svojih prostorih nudil brezplačno informacijsko točko za mlade.

10. DRUGE POMOČI IN PODPORE LOKALNE
SKUPNOSTI ZA MLADE
V okviru proračunske postavke »Tekmovanja in priznanja učencev in dijakov«
Občina v letu 2014 zagotavlja sredstva v višini 12.300 €. Iz te postavke se
financirajo zlate petice, predlogi in zahtevki za prevoze na tekmovanja, ki jih
podajo osnovne šole.
Občina zagotavlja sredstva za mlade pri Letnem programu športa, skupno
139.382 €, in tudi pri Letnem programu kulture, v skupni višini 36.802 €.
V letu 2013 je občina financirala karte za letni bazen v poletnih počitnicah
otrokom in enemu od staršev iz socialno ogroženih družin ter v ta namen
porabila 1.330 €.
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MLADINSKO ORGANIZIRANJE IN MLADINSKA
DEJAVNOST V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM
1. UVODNA POJASNILA
Dokument predstavlja obstoječe stanje na področju mladinskih organizacij in
mladinske dejavnosti v občini Ravne na Koroškem. Nastal je v okviru projekta
priprave Strategije za mlade v občini Ravne na Koroškem 2014–2020, ki ga
vodi Mladinski svet Ravne na Koroškem. Cilj je, sprejem pravnega akta na ravni
Občine, ki bo strukturirano vsebinsko in finančno začrtal delovanje občine
Ravne na Koroškem na področju mladine.
Analiza je pri tem namenjena celoviti seznanitvi s stanjem na področju
mladinskega organiziranja ter mladinske dejavnosti, ki jo na Ravnah na
Koroškem, za družbeno skupino mladih, že uresničujejo organizacije v
mladinskem sektorju.
Analiza je bila pripravljena v okviru Mladinskega sveta Ravne na Koroškem in v
sodelovanju z organizacijami v mladinskem sektorju, ki delujejo na ravni Občine
Ravne na Koroškem.

2. ANALIZA STANJA NA PODROČJU MLADINSKIH
ORGANIZACIJ IN MLADINSKE DEJAVNOSTI V OBČINI
RAVNE NA KOROŠKEM
Mladinska dejavnost v občini Ravne na Koroškem obsega dejavnost organizacij
v mladinskem sektorju in dejavnost neformalnih skupin mladih.
Po Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju so organizacije v mladinskem
sektorju subjekti, ki delujejo v mladinskem sektorju, in so organizirane kot
mladinske organizacije ali organizacije za mlade ali mladinski sveti (ZJIMS, 3.
člen).
Iz Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, 3. člen) je mogoče
povzeti, da je mladinska organizacija pravnoorganizacijsko definirana kot
društvo, zveza društev ali avtonomna mladinska organizacija v večji članski
organizaciji (podmladki političnih strank, mladi v sindikatih, mladi planinci, mladi
gasilci ipd.) in ima najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let ter najmanj
70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15 do 29 let. Predstavlja avtonomno
demokratično prostovoljno združenje mladih, ki s svojim delovanjem mladim
omogoča: ustvarjanje načrtnih in nenačrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in
izražanje njihovih stališč ter izvajanje aktivnosti v skladu z njihovo interesno,
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kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo.
Upravljanje mladinske organizacije temelji na aktivnem udejstvovanju vseh
njenih članov, pri čemer morajo biti zagotovljene enake možnosti sodelovanja
pri upravljanju vsem članom organizacije. Deluje po načelu »mladi za mlade«,
kar pomeni, da so mladi tako izvajalci kot uporabniki programa. Glede na raven
delovanja je mladinske organizacije mogoče deliti na nacionalne (tiste, ki imajo
svoje enote v večini statističnih regij v Sloveniji) in lokalne (tiste, ki večinsko
delujejo na ravni lokalne skupnosti) (Mladinski svet Slovenije, 2010). Mladinske
organizacije so večinoma nevladne, neprofitne in prostovoljne. Med »klasične«
lokalne mladinske organizacije se prištevajo društva tabornikov, stegi katoliških
skavtov, mladinska društva, podmladki političnih strank, študentski klubi idr.

2.1 Seznam mladinskih organizacij v občini Ravne na Koroškem
Organizacije iz registra društev10:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Društvo tabornikov Rod koroških jeklarjev Ravne na Koroškem,
Društvo za kulturni razvoj koroške mladine,
Planinsko društvo Ravne na Koroškem (mladinski odsek),
Klub koroških študentov,
Koroško kulturno društvo,
Društvo mladih podjetnikov Koroške,
Kulturno-umetniško društvo KunKuvo,
Slovensko združenje mednarodnih iger šolarjev,
Društvo prijateljev mladine Koroške,
Kulturno društvo Prežihov Voranc Ravne na Koroškem,
Kulturno društvo Drugi zvoki,
Kulturno-turistično društvo Povodni mož,
Društvo Rokometna šola Ravne na Koroškem.

Druge organizacije:
14. Mladinski svet Ravne na Koroškem,
15. Mladinski center Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Ravne na Koroškem,
16. Koroški mladinski kulturni center Kompleks,
17. Mladi forum Socialnih demokratov Mežiške doline,
10

Vir: Centralni register društev, http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces.
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18.
19.
20.
21.

Slovenska demokratska mladina
Steg Koroška 2,
PGD Ravne na Koroškem,
PGD Kotlje.

Društvo tabornikov Rod koroških jeklarjev Ravne na Koroškem
Odred koroških jeklarjev je nastal iz želje po širšem in bolj organiziranem
delovanju posameznikov in skupin v tej plemeniti organizaciji. V njem so se
povezale posamezne skupine, ki so neusmerjeno delovale na šolah, in že
prekaljen Malgajev rod s starosto ravenskega taborništva – Karlom Fanedlom.
Odred, ki je ob ustanovitvi štel nekaj nad 60 članov, je v letih prerasel v številno
taborniško družino. Dobili so številna odlikovanja in priznanja, med drugim
tudi najvišje priznanje – večkratni naziv »partizanski odred«. Taborniki Roda
koroških jeklarjev so poželi toliko uspehov, da je bilo ime »koroških jeklarjev«
poznano povsod po bivši Jugoslaviji. Število članov je nihalo, največ pa jih je bilo
v začetku osemdesetih let, in sicer okoli 300.
ŠTEVILO ČLANOV

80

Planinsko društvo Ravne na Koroškem (mladinski odsek)
Mladinski odsek PD Ravne aktivno sodeluje s planinskim krožkom, ki se izvaja na
OŠ Prežihovega Voranca na Ravnah na Koroškem. Planinski vodniki so: Veronika
in Viljem Kotnik ter Katja in Janez Štern. V sodelovanju s PD Ravne organizirajo
pohode, ki so razvrščeni skozi vse leto. Trudijo se, da bi med planince privabili
čim več mladih pohodnikov. V ta namen imajo vsako leto nekaj tradicionalnih
pohodov, ki jih organizirajo skupaj s PD Ravne. Včasih se pridružijo pohodom
PD Ravne, vedno pa v svoje vrste povabijo tudi starejše pohodnike – starše in
stare starše. Na pohodih se pogovarjajo in utrjujejo različne teme iz planinske
šole, ki so zanimive za vse pohodnike. V januarju se udeležijo tradicionalnega
planinskega »Spominskega pohoda k Sveti Neži na Koroški Selovec«. Marca se
običajno odpravijo na pohod do Poštarskega doma, takrat v svoje vrste povabijo
tudi najmlajše pohodnike. V maju se na pohod okoli Uršlje gore odpravijo
pod skupnim geslom »Dan druženja treh generacij«, ki privabi veliko število
pohodnikov. Z učenci prvih razredov devetletne OŠ Prežihovega Voranca že
vrsto let izvajajo Malo planinsko šolo, kjer začnejo na gibanje v naravi navajati
že prvošolčke. Ob koncu šolskega leta pa se z najmlajšimi in malo večjimi
planinci, v spremstvu nekaterih staršev in ljubiteljev narave, podajo na pohod
na Brinjevo goro. Septembra se skupaj s PD udeležijo spominskega pohoda
v Bazovici. V decembru se udeležijo tradicionalnega zimskega pohoda »Čez
goro k očetu«, ki jim običajno pričara pravo zimsko vzdušje. K vsakoletnim
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tradicionalnim pohodom pa vsako leto dodajo še kakšnega.
ŠTEVILO ČLANOV

80

Klub koroških študentov
Klub koroških študentov (v nadaljevanju KKŠ) je krovna študentska organizacija
Koroške regije ter eden starejših klubov v Sloveniji, saj je bil ustanovljen
leta 1952. Študentsko organiziranje v Sloveniji temelji na štirih stebrih, ki jih
zasedajo: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU), Študentska
organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM), Študentska organizacija Univerze
na Primorskem (ŠOUP) ter Zveza študentskih klubov Slovenije (Zveza Škis),
kamor spada 50 klubov po Sloveniji, vključno s Klubom koroških študentov,
kar posledično pomeni, da je Klub KKŠ s statusom Študentske organizacije
lokalne skupnosti (ŠOLS) v Sloveniji. Vse omenjene organizacije so združene
v Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS), ki je torej krovna organizacija
vseh študentov, ki se šolajo v Sloveniji, in skrbi za zastopanje interesov vseh
študentov, predvsem v odnosu do države. Namen KKŠ-ja je, vzpostavljanje
čim boljšega socialnega položaja članov ter razvoj obštudijskih in interesnih
dejavnosti na področju Koroške regije oziroma vseh štirih upravnih enot, ki
zajemajo področje delovanja KKŠ: UE Slovenj Gradec, UE Dravograd, UE Radlje
ob Dravi ter UE Ravne na Koroškem. Zaradi velikega območja delovanja KKŠ
svojim članom postaja vedno bolj dostopen na izpostavah – Ravne na Koroškem,
Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi – ter v univerzitetnih mestih – Ljubljana
in Maribor –, kjer lahko člani koristijo pridobljene subvencije, spoznavajo
študentsko udejstvovanje v Sloveniji ter pristopijo k realizaciji projektov.
ŠTEVILO ČLANOV

300

Koroško kulturno društvo
Koroško kulturno društvo (KKD) je mlada ekipa z Raven na Koroškem,
ki organizira razne kulturne dogodke na Koroškem. Društvo sestavljajo:
Dalibor Božić (predsednik društva), Matic Knuplež (predstavnik društva) in
Sašo Cvijetinović (blagajnik ter tajnik društva). Društvo je odprto z namenom,
da organizira razne prireditve, kot so glasbeni dogodki, »Stand up« komedije,
razne delavnice, gledališke igre ... Glasba in igre zapolnijo velik del njihovega
prostega časa, saj menijo, da sta v teh težkih razmerah in hudih časih najbolj
pomembni dve stvari, in sicer smeh in veselje. Pohvalijo se lahko s kar nekaj
odličnimi organizacijami, kot so festival smeha »Creme de la Creme«, Inter
diskontov festival smeha, večeri »Stand up« komedije ter glasbeni dogodki in
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plesni večeri povsod po Koroški. Na Koroško so že pripeljali največja imena iz
Slovenije in iz tujine.
ŠTEVILO ČLANOV

30

Društvo mladih podjetnikov Koroške
Društvo mladih podjetnikov Koroške je nastalo na pobudo nekaterih mladih
Korošcev z željo, da spodbudijo razvoj podjetniške miselnosti mladih na
območju Koroške regije. S svojim delovanjem želijo pomagati pri premagovanju
ovir, na katere naleti posameznik, ki se odloči za samostojno pot podjetništva.
Postati želijo eno izmed vodilnih povezovalnih teles med mladimi, nadebudnimi,
izkušenj željnimi bodočimi podjetniki in že uveljavljenimi starejšimi stanovskimi
kolegi, ki bodo lahko svoje znanje, izkušnje in modrost prenesli naprej in tako
pomagali soustvarjati trdno gospodarstvo in podjetniški duh na Koroškem.
ŠTEVILO ČLANOV

27

Kulturno-umetniško društvo KunKuvo
Kulturno-umetniško društvo KunKuvo (KUD Kunkuvo) je bilo ustanovljeno
avgusta 2012 z namenom, ustvarjati lutkovne predstave za odrasle, s
poudarkom na vizualni/lutkovni in glasbeni govorici. Brez besed, samo glasba
in lutke, z izrazito avtorsko noto, saj pri tem zgodbo, scenarij in glasbo v večini
ustvarjajo sami. KUD Kunkuvo temelji na povezovanju različnih umetniških
zvrsti. Vsak izmed članov prispeva svoj delež pri ustvarjanju gledališko-glasbenih
produkcij, pri katerih iščejo lasten umetniški izraz. Z (neverbalnimi) govoricami
se zapolnjuje prostor njihovih zamisli v končno produkcijo. V društvu ustvarjajo
večinoma študenti, ki z entuziazmom raziskujejo ustvarjalne poti med lutkami,
glasbo in igro. Njihov moto je: »Kunkuvo umetniških voglov.«
ŠTEVILO ČLANOV

12

Društvo prijateljev mladine Koroške
Društvo prijateljev mladine Koroške je bilo ustanovljeno leta 1997 (prej OZPM –
od leta 1980). Dejavnost društva je aktivno usmerjena v preprečevanje, lajšanje
in zmanjševanje socialnih stisk otrok in mladostnikov. Z dejavnostjo (letovanjem,
organiziranjem delavnic in prireditev …) zmanjšujejo socialne stiske, stigmatizacijo
in nastajanje socialnih razlik. Njihove aktivnosti so usmerjene v preprečevanje
socialne izključenosti otrok in mladostnikov, ki izhajajo iz socialno šibkih družin.
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Izvajajo preventivna izobraževalna predavanja po osnovnih šolah, ki na ta način
zajemajo vse otroke in tudi njihove starše. Organizirajo ustvarjalne in poučne
delavnice za otroke v času počitnic, ki so namenjene vsem otrokom iz občine
Ravne na Koroškem. Redna dejavnost vključuje: organizacijo in izvedbo otroških
parlamentov na osnovnih šolah; organizacijo ter izvedbo občinskega otroškega
parlamenta ter organizacijo in izvedbo regijskega otroškega parlamenta.
Kulturne dejavnosti, ki jih izvajajo, so: tekmovanje za bralno značko, pustna
prireditev, lutkovna igrica v prednovoletnem času, druge ustvarjalne delavnice
za otroke in mladostnike v času počitnic. V okviru Zveze prijateljev mladine
Slovenije se vključujejo v akcijo »Pomežik soncu« in »Botrstvo«.
ŠTEVILO ČLANOV

30

Kulturno društvo Drugi zvoki
Kulturno društvo Drugi zvoki uradno obstaja od leta 2010. Njegovi člani so že leta
2007 začeli s prirejanjem jazz koncertov ter glasbenih izobraževanje in delavnic
v mladinskem kulturnem centru Kompleks na Ravnah, z ustanovitvijo lastnega
društva pa so svoje delo še bolj okrepili ter ga finančno in organizacijsko dvignili
na višji nivo.
Osnovna dejavnost društva je, skrb za dvig glasbene kulture v kraju in regiji,
čeprav s posameznimi projekti presegajo regijske okvire in se mednarodno
povezujejo s sorodnimi organizacijami izven meja Slovenije.
Od leta 2007 organizirajo abonma Jazz Ravne, ki je v preteklih letih zrasel v
enega najboljših tovrstnih glasbenih ciklov v Sloveniji. Čez 80 vzorno izpeljanih
prireditev z najboljšimi slovenskimi in odličnimi tujimi izvajalci daje njihovemu
abonmaju veljavo tudi v tujini. Abonma Jazz Ravne so v letu 2013 nadgradili
s Festivalom slovenskega jazza, ki ga na Ravnah prirejajo skupaj z jazzovskim
društvom iz Ljubljane. Tako glasbeni abonma Jazz Ravne kot tudi Festival
slovenskega jazza podpira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
Zavedajo se, da brez vzgoje lastnega kadra društvo nima dolgoročne perspektive.
V ta namen organizirajo celoletna izobraževanja s področja jazza, pri čemer
zelo dobro sodelujejo z Glasbeno šolo Ravne na Koroškem. Prav mladim je
namenjena tudi vsakoletna tridnevna delavnica jazza, t. i. šola Jazz Ravne,
pretežno za osnovnošolsko in srednješolsko populacijo. V okviru šole mladi
pridobivajo znanja in veščine, potrebne za samostojno nadaljevanje njihovega
izobraževanja, aktivno pa so vključeni tudi v organizacijo in izvedbo same šole.
Mladim s tem omogočajo pridobivanje širokega spektra izkušenj, vključevanje
njihovih koncertov v prireditve pa je marsikomu odskočna deska za nastopanje
na drugih odrih.
37

ŠTEVILO ČLANOV

48

Društvo Rokometna šola Ravne na Koroškem
Junija 2012 so ravenski rokometni navdušenci s pomočjo nekaterih staršev
začeli obujati rokomet na Ravnah: »Spomnimo se leta in leta nazaj, kako
uspešni so bili naši rokometaši. Tekme so bile zelo dobro obiskane, igralo se je
na zunanjem igrišču pri OŠ Prežihovega Voranca. Naše rokometaše je 'tistega'
leta presekala tudi prometna nesreča soigralcev …« Kakorkoli, sedaj se rokomet
vrača na Ravne. V društvu upajo in si želijo, da bi bilo dovolj zaleta in mladih
moči ter da bodo čez čas spet lahko uživali ob rokometni predstavah, kot so
nekoč.
V društvo želijo pritegniti tako mlade kot stare ljubitelje rokometa. Predvsem
pa, da se rokometni šoli pridružijo otroci, fantje in dekleta, na katerih bodo
gradili temelje novega rokometa na Ravnah.
ŠTEVILO ČLANOV

60

Kulturno-turistično društvo Povodni mož
KTD Povodni mož je društvo, ki deluje na področju otrok in mladine. Njegovo
poglavitno poslanstvo oz. področje delovanja je, organizacija festivala Povodni
mož, ki vsako leto poteka v mesecu juniju. Namen festivala je: na enem mestu
združiti čim večje število družin, otrok in mladostnikov, ki ob zabavnem,
kulturnem in izobraževalnem programu preživijo dan v družbi povodnega moža
z Uršlje gore.
ŠTEVILO ČLANOV

4

Mladinski svet Ravne na Koroškem
Mladinski svet Ravne na Koroškem (MSR) je organizacija, ki je bila ustanovljena
22. 8. 2012. To je na ravni Občine Ravne na Koroškem ustanovljena organizacija,
v katero se združujejo mladinske organizacije, ki jim je na podlagi Zakona o
mladinskih svetih omogočena pravica priključitve v mladinski svet. Gre za
društva, zveze društev, sestavne dele druge pravne osebe, in sicer društva, zveze
društev, sindikat ali politične stranke, s tem, da je tej organizaciji v temeljnem
aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem svetu.
Mladinska organizacija mora imeti 90 % članstva v starosti od 15 do 29 let in
70 % vodstva v starosti od 15 do 29 let. Povezovanje mladinskih združenj in
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organizacij temelji na načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in
vzajemnem spoštovanju avtonomnosti vsake članice Mladinskega sveta Ravne.
Prav tako mora imeti mladinska organizacija sedež v občini Ravne na Koroškem.
Njihova glavna naloga je, zastopanje interesov mladih na ravni do lokalne
skupnosti. V okviru tega izvajajo tudi razne aktivnosti.
ŠTEVILO ČLANOV

6 mladinskih organizacij

Mladinski center Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
Ravne na Koroškem
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem bo
v okviru mladinskega centra zagotavljal spalno kapaciteto v mladinskem hotelu
Punkl. Organiziral bo ponudbo mladinske dejavnosti v občini Ravne na Koroškem.
Preglednejše bo gospodarjenje s kulturnimi, športnimi in mladinskimi objekti.
Usklajeno bo izvajanje skupnih aktivnosti pri trženju koroške kulturne dediščine,
športnih objektov ter mladinskega hotela Punkl. Z vključevanjem kulturnih,
športnih, mladinskih in turističnih programov in projektov v druge dejavnosti
bo vzpostavljena celovita ponudba kot del promocije občine in mesta Ravne
na Koroškem. Z zagotovljenimi sredstvi se bo izvajal program mladinskega dela,
promoviral se bo mladinski hotel Punkl, izvajalo se bo neformalno izobraževanje
– delavnice ipd.

Koroški mladinski kulturni center Kompleks
Mladinski kulturni center Kompleks je rezultat večletnih prizadevanj KKŠ-ja
za vzpostavitev kontinuiranega kulturno-zabavnega programa na območju
Koroške. Glavna ambicija regionalnega mladinskega centra Kompleks je, zagon
kvalitetnih programskih vsebin s področja kulture, športa in izobraževanja.
Kompleks je najpomembnejši projekt Kluba koroških študentov v zadnjih
letih, v katerem so gostili že veliko znanih skupin ter veliko mladih koroških
skupin. Kompleks je stičišče treh dolin ter mnogih kultur. Kompleks ponuja
koroški mladini prostor za ustvarjanje glasbe, igre, učenje tujih jezikov (poleg
dvorane je na voljo tudi predavalnica), plesa, gledališča in še in še. Je prostor
za mlade talente, ki so na poti uspeha, in je prostor za stare mačke, od katerih
se lahko učimo in tako skupaj preživljamo kreativen prosti čas. V Kompleksu je
na voljo večnamenska dvorana s 100 sedišči in 250 stojišči, ki lahko opravlja
funkcijo koncertne, sejne ali plesne dvorane, TV-studia in podobno. Kakovostna
glasbena oprema omogoča še večji užitek tako pri izvajanju glasbe kot tudi pri
poslušanju. Pomeni kvalitetnejše nastope ter s tem večje zadovoljstvo samih
izvajalcev ter poslušalcev. Kompleks ponuja tudi učilnico, v kateri je na voljo 12
sedišč in projektor za boljše izvajanje različnih izobraževanj.
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Mladi forum Socialnih demokratov Mežiške doline
So sodobna socialna demokracija mladih, ki svoj pogled na svet oblikuje na:
vrednotah svobode sleherne posameznice in posameznika, solidarnosti
kot temelju družbene integracije, enakopravnosti vseh ljudi, še posebej
enakopravnosti med spoloma, strpnosti do drugačnosti, internacionalizmu
in pravicah do varnosti v vseh njenih oblikah. Mladi forum SD je mladinska,
politična in nevladna organizacija. Mladinska, ker združuje mlade med 15. in
32. letom. Politična, ker je podmladek politične stranke in želi tvorno sodelovati
v oblikovanju političnega prostora. In je nevladna organizacija, ker ni del vladnih
struktur ter deluje samostojno in neodvisno znotraj civilne družbe. Ukvarjajo
se s široko paleto aktivnosti, ki segajo od tematskih kampanj do izobraževanja
in usposabljanj njihovega članstva. S kampanjami se odzivajo na trenutne
aktualne probleme v Sloveniji in svetu ter zanje predlagajo rešitve. MF SD MD
se tako zavzema za dobrobit vseh prebivalcev Mežiške doline. Opozarjajo in
podajajo predloge za rešitev mladinske problematike. Poleg tega organizirajo
raznovrstne zabavne, športne in kulturne aktivnosti. Izdajajo tudi svoje glasilo
– Rdeči list.   
ŠTEVILO ČLANOV

73

Slovenska demokratska mladina
Slovenska demokratska mladina je avtonomna mladinska organizacija,
podmladek Slovenske demokratske stranke, ki je v slovenskem okolju prisotna
že dobrih 20 let, njen cilj pa je, mladim omogočiti sodelovanje pri oblikovanju
in izražanju politične volje na vseh področjih javnega življenja. LO SDM Ravne
je lokalni odbor podmladka, zaokrožen na teritorij občine Ravne na Koroškem;
je predstavnik SDM v našem okolju ter skrbnik za izvajanje programa SDM,
predvsem mladinskega političnega življenja v občini. LO SDM Ravne na
Koroškem sodi med mlajše odbore, vendarle pa je v okolju aktiven, tako je s svojo
resnostjo, odgovornostjo in predanostjo do občanov postal realna politična
sila. So edini podmladek v Občini, ki ima kar dva občinska svetnika iz svojih vrst.
Iz odbora SDM prihaja predsednik koroške regijske koordinacije SDM, prav tako
pa je članica in hkrati predsednica odbora Ravne tudi članica izvršilnega odbora
Slovenske demokratske mladine. Poleg političnega udejstvovanja, LO SDM
Ravne na Koroškem skrbi še za družabne dogodke, druženje, humanitarnost,
predvsem pa preko programa in demokratičnih načel skupaj gradijo novo in
boljšo demokratično prihodnost.
ŠTEVILO ČLANOV
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15

Hokejski klub Fužinar Ravne
(HKFR) je mlado športno društvo, ustanovljeno leta 2008. V njem se združujejo
vsi, ki uživajo v igranju hokeja, poleti na rolerjih, pozimi pa na ledu. Nameni
in cilji HKFR so predvsem: medsebojno druženje, popularizacija hokeja na
Koroškem in sodelovanje kluba na tekmovanjih na nacionalni ravni. Letos je
HKFR sodeloval v državni »in-line« hokejski ligi, cilji za prihodnost pa slonijo
predvsem na tem, da bi se lahko vsakdo, ki si to želi, preizkusil in tudi resneje
sodeloval v igri hokeja. Največji problem jim pri tem predstavlja: pomanjkanje
primerne infrastrukture (tj. igrišče za igranje hokeja na rolerjih) in nepoznavanje
te športne panoge na Koroškem. Nezanemarljiva so tudi večno prisotna
finančna vprašanja, ki jih doslej uspešno rešujejo s plačevanjem članarin in s
pridobivanjem sponzorskih sredstev. HKFR je tudi član Športne zveze Ravne in
Mladinskega sveta Ravne, saj so vsi člani kluba, razen enega, stari od 20 do 25
let. Člani medsebojno komunicirajo na treningih ali s spletnimi orodji, ključne
odločitve pa, kot vsako društvo, sprejmejo na zboru članstva.
ŠTEVILO ČLANOV
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Steg Koroška 2
Od začetkov Stega Koroška 2, leta 2002, se je skozi voditeljske vrste zvrstilo
29 voditeljev. Prvo leto je Koroško 2 »zagnalo« 6 voditeljev, skavtsko leto
2005/06 je bilo voditeljsko najmočnejše leto, s kar 10. voditelji, in ne nazadnje
je bilo najšibkejše leto 2010/11, ko so steg povlekli naprej (le) 4 voditelji. Vsak
od voditeljev je bil v povprečju aktiven dobrih 5 let. Tako je opravil čez 1.500
prostovoljnih ur. S tem bi mu lahko bilo priznano že prvo leto delovne dobe.
Brez te požrtvovalnosti vsakega od voditeljev, Koroška 2 danes ne bi obstajala.
Prav tako je v teh letih voditeljem pomagalo 8 duhovnih asistentov (DA) in
nekaj pomočnikov, ki so jim občasno priskočili na pomoč. Brez močne duhovne
podpore Koroška 2 danes ne bi bila to, kar je. Njihov duhovni asistent, Zasanjani
kondor, je tudi edini član SKVO-ja, ki je v voditeljskih vrstah prisoten že vse od
začetka.
ŠTEVILO ČLANOV
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PGD Ravne na Koroškem
Deluje samo pionirska sekcija, v starostni skupini okoli 7 let.
ŠTEVILO ČLANOV
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PGD Kotlje
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Kotlje je najstarejše društvo v kraju.
Ustanovljeno je bilo leta 1923 z namenom, pomagati ljudem ob nesrečah.
Ta ideja je še danes vodilo gasilskega društva Kotlje. V društvo so včlanjeni
krajani Kotelj in bližnje okolice. V letu 2007 je bilo v društvo včlanjenih 170
članov. Sredstva za delovanje društva pridobivajo iz sredstev lokalne skupnosti,
predvsem pa s prostovoljnim delom. Društvo je bilo aktivno ves čas svojega,
več kot osemdesetletnega delovanja. Ohranilo se je skozi ves dinamičen čas,
ki ga je doživljala Slovenija. Ustanovljeno je bilo v času Kraljevine Jugoslavije,
svoje največje tekmovalne uspehe je dosegalo v času »nove« Jugoslavije, po
osamosvojitvi Slovenije pa so uspeli zgraditi in opremiti sodoben gasilski dom.
PGD ni le najstarejše društvo v kraju temveč tudi najaktivnejše. Radi rečejo,
da v Kotljah ni prireditve, pri kateri ne bi sodelovali njihovi gasilci. Še vedno
ostaja ideja, ki je botrovala ustanovitvi njihovega društva, gonilna sila delovanja
društva – torej pomoč krajanom ob nesrečah.
ŠTEVILO ČLANOV
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ANALIZA REZULTATOV SPLETNE ANKETE MED
MLADIMI V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM

EZULTATOV SPLETNE ANKETE MED MLADIMI V
UVODNA POJASNILA
VNE NA KOROŠKEM

Anketa Mladinskega sveta Ravne na Koroškem v občini Ravne na Koroškem se je
ASNILA izvajala med 1. 11. 2013 in 1. 3. 2014. Namen ankete je bil, pridobiti mišljenje
mladih o dogajanju in njihovih možnostih na Ravnah na Koroškem ter o stopnji
ega sveta Ravne na Koroškem v občini Ravne na Koroškem se je izvajala med
zavedanja in vključenosti mladih v odnose (so)odločanja na lokalni ravni.
. 3. 2014. Namen ankete je bil, pridobiti mišljenje mladih o dogajanju in

tih na Ravnah na Koroškem ter o stopnji zavedanja in vključenosti mladih v
Analiza ankete predstavlja oceno mladih o trenutnem stanju vprašanj, povezanih
čanja na lokalni ravni.
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4) Katere aktivnosti v občini Ravne na Koroškem pogrešate, pa bi se jih v svojem
prostem času najverjetneje udeležili?
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b) organizirano druženje mladih
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—— Izobraževanja, tečaji in delavnice
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Podatki kažejo, da je majhno število mladih vključenih v mladinske organizacije
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v Klub
koroških študentov
ali v različna športna društva. Opaziti je tudi, da je več kot polovica organizacij
takšnih, ki svojega sedeža nima v občini Ravne na Koroškem.

Podatki kažejo, da je majhno število mladih vključenih v mladinske organi
tisti, ki pa so, so v veliki večini včlanjeni v Klub koroških študentov ali v
49ki svoje
društva. Opaziti je tudi, da je več kot polovica organizacij takšnih,
občini Ravne na Koroškem.

Izmed mladinskih dogodkov, ki so organizirani v občini Ravne na Koroškem,
se mladi v največji meri udeležujejo koncertov in zabav, takšnih je polovica
anketirancev. Kulturnih prireditev se največkrat udeleži 18 % anketirancev,
izobraževanj, delavnic in/ali seminarjev pa 10 %. Potopisnih predavanj in kino
večerov se najpogosteje udeležuje 5 % mladih.
Mladi na Ravnah pogrešajo predvsem: več koncertov klasične glasbe, izboljšan
način privabljanja mladih v mladinske organizacije, več predavanj na temo
podjetništva, izobraževanja o delovnem sistemu in pogojih dela v Sloveniji,
razstave mladih domačih umetnikov/fotografov, tržnice izmenjav, prostovoljne
udarniške akcije, organiziranje prireditev ter večje število zabav/koncertov v
okviru Ravenskih dnevov (ta odgovor je podalo kar 75 % vseh tistih, ki imajo
status dijaka).
Mladinski kulturni center Kompleks in mladinski hotel Punkl po mnenju mladih
pokrijeta problematiko pri izvedbi mladinskih dogodkov le pri dobri polovici
anketirancev. Tako nizek rezultat v korist pozitivnega odgovora je najverjetneje
posledica dejstva, da mladi svoj prosti čas najraje preživljajo zunaj, ker je to
najbolj ugodno, na kvaliteto tako preživetega prostega časa pa se v največji
meri ne ozirajo.
Zanimivo je, da so vsi anketiranci za vse vrste mladinskih dogodkov (športne
aktivnosti, organizirana druženje mladih, izobraževanja, tečaje in delavnice,
koncerte in zabave, potopisna predavanja, gledališke predstave, recitale poezije
in proze ter kino večere) določili, da jih je ravno prav, edino pri organizaciji kino
dogodkov je največji delež anketirancev (46 %) odgovoril, da je kino predstav
na Ravnah absolutno premalo. Pri organizaciji koncertov in zabav je bil delež
takšnih 26 %, medtem ko jih je 34 % odgovorilo, da je koncertov in zabav na
Ravnah ravno prav. Najvišji delež ravno pravšnje količine mladinskih dogodkov
so mladi prisodili organizaciji športnih dogodkov, kar meni 51 % anketirancev.
Tudi glede cene, ki jo (včasih) morajo mladi plačati za udeležbo na mladinskem
dogodku, je največja večina pri vseh dogodkih odgovorila, da je trenutna cena
za njihov žep primerna, ne pa prenizka ali previsoka. Največji delež anketirancev
je za primerno ceno označil ceno, ki je dana za udeležbo pri organiziranem
druženju mladih (72 %), najmanjši delež pa so ob primernosti cene prisodili
ceni za udeležbo na koncertih in zabavah, vendar je takšnih še vedno kar 52
%. Glede vstopnin na koncerte in zabave je bilo tudi največ oddanih glasov,
ti menijo, da so trenutne cene previsoke, in sicer je takšnega mnenja 42 %
anketirancev.
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3. ZAPOSLOVANJE
1.

Kakšen je vaš zaposlitveni status?
——

Dijak/študent, ki ne dela.

63 %
19 %

Če je vaš status »brezposeln«,
ali ste:ki v času študija oz. šolanja dela preko
—— Dijak/študent,
študentskega servisa.

—— Zaposlen za določen čas.
—— Zaposlen za nedoločen čas.
—— Samozaposlen.
—— Delam preko podjemnih aliSem
avtorskih
aktivenpogodb.
iskalec
28 %
2) Če je vaš status »brezposeln«,
ali ste:
zaposlitve
—— Brezposeln.

2.

Če je vaš status
6%

66 %

Sem iskalec
zaposlitveali
»brezposeln«,

2%
5%
2%
2%
7%

ste:

Nisem aktiven iskalec
zaposlitve
Sem aktiven iskalec
zaposlitve

28 %

Sem iskalec
zaposlitve
6%

66 %

Kakšen je vaš mesečni prihodek?

o 200 €.

Nisem aktiven iskalec
zaposlitve

67 %

d 200–500 €.

3.

15 %
Kakšen je vaš mesečni
prihodek?

—— Do 200 €.
67 %
d 500–1.000 €.
8%
3) Kakšen
prihodek? 15 %
—je
— vaš
Od mesečni
200–500 €.
d 1.000–2.000 €.
4%
——

Od 500–1.000 €.
%
Od 1.000–2.0007 €.
—— €.Nad 2.000 €.
Od 200–500

ad 2.000–€. Do 200 €.
——

8%
67 %
4%
7%
15 %

–
Ali ste se
zaposlitve€.pripravljeni izseliti iz občine
– zaradi
Od 500–1.000
8 % Ravne na Koroškem?

4.

Ali ste se zaradi zaposlitve pripravljeni izseliti iz občine

–

Ravne €.
na Koroškem?
Od 1.000–2.000

4%

–

Nad 2.000 €.

7%
23 %

4) Ali ste se zaradi zaposlitve pripravljeni izseliti iz občine
Da Ravne na Koroškem?
Ne
77 %
23 %
Da

Ali si želite najti svojo zaposlitev v občini Ravne na Koroškem?

Ne
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5.

Ali si želite38najti
svojo zaposlitev v občini Ravne na Koroškem?
%
Da

62 %
38 %

Ne

Da
62 %

Ne

6) Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z »NE«, navedite razloge. (Možnih je
6. Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z »NE«, navedite
več odgovorov.)
razloge.mest
(Možnih
je večvaši
odgovorov.)
1. Ponudba delovnih
ne ustreza
izobrazbi ali zanimanju.
33 %
2.
6)
3.
1.
4.

MožnostPonudba
napredovanja
problematična.
23 %
delovnihjemest
ustreza vaši izobrazbi ali zanimanju.
Če ste 1.
pri prejšnjem
vprašanjuneodgovorili
z »NE«, navedite razloge. (Možnih je33 %
2. Možnost napredovanja
je problematična.
Neperspektivnost
gospodarskega
okolja na Ravnah na Koroškem.
29 % 23 %
več
odgovorov.)
3.
Neperspektivnost
gospodarskega
okolja
na
Ravnah
na
Koroškem.
29 %
Ponudba
33
Drugi. delovnih mest ne ustreza vaši izobrazbi ali zanimanju.
15 %
%
4. Drugi.

2. Možnost napredovanja je problematična.

23 %

3. Neperspektivnost gospodarskega okolja na Ravnah na Koroškem.
29 %
7) Ali vas zanima podjetništvo kot možna oblika zaposlitve?
4. Drugi.7. Ali vas zanima podjetništvo kot možna oblika zaposlitve?15 %
7) Ali vas zanima podjetništvo kot možna oblika zaposlitve?
38 %

Ne

62 %
38 %

8.

Da

62 %

Da
Ne

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, v kateri
gospodarski/obrtni panogi bi ustanovili podjetje?

8) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, v kateri gospodarski/obrtni
panogi bi ustanoviliOdgovori
podjetje?so predstavljeni v analizi ankete.
Odgovori so predstavljeni v analizi ankete.
8) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, v kateri gospodarski/obrtni
bi ustanovili
9) panogi
Ali menite,
da Ravnepodjetje?
na Koroškem predstavljajo podjetništvu prijazno okolje?
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Odgovori so predstavljeni v analizi ankete.

9) Ali menite, da Ravne na Koroškem predstavljajo podjetništvu prijazno okolje?

15 %

9.

Ali menite, da Ravne na Koroškem predstavljajo podjetništvu
prijazno okolje?
42 %
58 %

42 %

Da
Ne
Da
Ne

58 %

10) Kako
se po vašem
mnenju
lahko
ustvarilo
okolje,
ki bi bilo
prijaznejše
10.bi Kako
bi se po
vašem
mnenju
lahko
ustvarilo
okolje,
ki bi do
bilo
podjetništva?
(Izberete
lahko
več
odgovorov.)
prijaznejše
do
podjetništva?
(Izberete
lahko
več
odgovorov.)
10) Kako bi se po vašem mnenju lahko ustvarilo okolje, ki bi bilo prijaznejše do
– Z uvedbo
subvencij (Izberete
za samozaposlovanje.
28 %
podjetništva?
lahko več odgovorov.)
Z uvedbo subvencij za samozaposlovanje.

28 %

– Z uvedbo
organizacijo
izobraževalnih
delavnic
o podjetništvu.
za izobraževalnih
samozaposlovanje.
Zsubvencij
organizacijo
delavnic
o podjetništvu.

20
28 % 20 %

S podelitvijo
ugodnih
zao zagon
podjetja.
– SZ podelitvijo
ugodnih
kreditovkreditov
za zagon
podjetja.
organizacijo
izobraževalnih
delavnic
podjetništvu.

25
20 % 25 %

S pomočjo Občine pri najemanju prostorov za izvajanje gospodarskih
–– SS pomočjo
Občine
pri najemanju
za izvajanje gospodarskih dejavnosti.
podelitvijo
ugodnih
kreditov prostorov
za zagon podjetja.
dejavnosti.
– SDrugo.
pomočjoDrugo.
Občine pri najemanju prostorov za izvajanje gospodarskih dejavnosti.

– Drugo.

24
25 %

24 %

3% 3%
24
3%

11) Ali menite, da posedujete dovolj znanja o možnostih, spodbudah in programih, ki
11. na
Alivoljo
menite,
da posedujete
dovolj
znanjatako
o možnostih,
so vam
pri ustanavljanju
lastnega
podjetja,
na občinskispodbudah
kot tudi na in
11) nacionalni
Ali menite,
da
posedujete
dovolj
znanja
o
možnostih,
spodbudah
in
programih,
ki
programih,
ki
so
vam
na
voljo
pri
ustanavljanju
lastnega
podjetja,
in evropski ravni?
so vam na
voljo
ustanavljanju
lastnega
podjetja, tako
na občinski
kot tudi na
tako
napri
občinski
kot tudi
na nacionalni
in evropski
ravni?
nacionalni in evropski ravni?

33 %
33 %
67 %

Da
Ne
Da
Ne

67 %

12) Ali menite, da mora Občina Ravne na Koroškem s spodbudami in ukrepi poskrbeti
tudi za razvoj podeželja?
12) Ali menite, da mora Občina Ravne na Koroškem s spodbudami in ukrepi poskrbeti
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tudi za razvoj podeželja?

12. Ali menite, da mora Občina Ravne na Koroškem s spodbudami in

ukrepi poskrbeti tudi za razvoj podeželja?
18 %
18 %

Da
Ne
Da
82 %

Ne

82 %

13) Ali ste sami zainteresirani za ukvarjanje s kmetijstvom, kmečkim turizmom, eko
13. Ali ste sami zainteresirani za ukvarjanje s kmetijstvom, kmečkim
razvojem ali kakršnokoli drugo panogo, ki se v večini izvaja na podeželju?
turizmom,
eko razvojem
ali kakršnokoli
drugo
panogo,
ki se veko
večini
13) Ali ste sami
zainteresirani
za ukvarjanje
s kmetijstvom,
kmečkim
turizmom,
na podeželju?
razvojemizvaja
ali kakršnokoli
drugo panogo, ki se v večini izvaja na podeželju?

30 %
30 %

Da

Ne
Da
70 %

Ne

70 %

14.naČe
ste na
prejšnje
vprašanje
odgovorili
»Da«,naziv
prosimo
vpišite
14) Če ste
prejšnje
vprašanje
odgovorili
z »Da«,
prosimo zvpišite
panoge.

naziv panoge.

onaravno
reja drobnice
inodgovorili
pridelava sira;
živinoreja;
biovpišite naziv panoge.
14) Čekmetijstvo;
ste na prejšnje
vprašanje
z »Da«,
prosimo
— Sonaravno
kmetijstvo;
reja drobnice in pridelava
rtnarjenje;—
drevesnica;
gojenje
industrijske
onaravnokonjereja;
kmetijstvo;
reja drobnice
pridelava sira;
živinoreja;
bio
sira;
živinoreja;
bioinvrtnarjenje;
drevesnica;
gojenje
industrijske
onoplje;
poljedelstvo;
vinogradništvo;
kmečki
turizem;
živinoreja;
zeliščarstvo;
rtnarjenje;
drevesnica;
gojenje
industrijske
konoplje;
konjereja;
poljedelstvo;
vinogradništvo;
kmečki hrane
»trekking« turizem;
permakulturno
kmetijstvo
oz. trajnostno
celostno pridobivanje
onoplje;
konjereja;
poljedelstvo;
vinogradništvo;
kmečki
turizem;turizem;
živinoreja;
zeliščarstvo;
živinoreja;
zeliščarstvo;
»trekking«
permakulturno
kozi
sožitje
živih turizem;
bitij;
gozdarstvo.
»trekking« turizem;
permakulturno
kmetijstvo
oz.
trajnostno
celostno
pridobivanje
hrane
kmetijstvo oz. trajnostno celostno pridobivanje hrane skozi sožitje
kozi sožitje živih živih
bitij; gozdarstvo.
bitij; gozdarstvo.
15) Ali menite, da imate dovolj informacij o zaposlovanju v občini Ravne na
Koroškem?
15) Ali menite, da imate dovolj informacij o zaposlovanju v občini Ravne na
Koroškem?
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15. Ali menite, da imate dovolj informacij o zaposlovanju v občini Ravne

na Koroškem?

33 %
Da
Ne
67 %

16. Kje iščete informacije o možnih zaposlitvah? (Izberete lahko več

16) Kje iščete
informacije o možnih zaposlitvah? (Izberete lahko več odgovorov.)
odgovorov.)
– Zavod za zaposlovanje
20 %
–

Študentski servis Zavod za zaposlovanje
31 %

–

Agencije za posredovanje del

–
–
–

Študentski servis
7%
Agencije za posredovanje del
Socialna omrežja Socialna omrežja 19 %
Preko poznanstevPreko poznanstev 20 %
Drugo.

Drugo

3%

20 %
31 %
7%
19 %
20 %
3%

17. Kakšen
bil vaški predlog,
ki bik lažjemu
pripomogel
k lažjemu
in večjemu
17) Kakšen
bi bil vašbipredlog,
bi pripomogel
in večjemu
zaposlovanju
zaposlovanju
mladih
v
občini
ter
pomagal
mladim
pri
iskanju
dela
mladih v občini ter pomagal mladim pri iskanju dela in zaposlitve?

in zaposlitve?

Odgovori so predstavljeni v analizi ankete.

Odgovori so predstavljeni v analizi ankete.

3. 1 ANALIZA ZAPOSLOVANJA

3. 1 ANALIZA ZAPOSLOVANJA

Anketirance smo povprašali po zaposlitvenem statusu. Ugotovitve so sledeče: 63 %
Anketirance
smo
povprašalikipo
zaposlitvenem
statusu.
Ugotovitve
anketiranih
je dijakov
ali študentov,
v času
študija oz. šolanja
ne delajo,
19 % jih so
delasledeče:
preko
63
%
anketiranih
je
dijakov
ali
študentov,
ki
v
času
študija
oz.
šolanja
študentskega servisa, 3 % je zaposlenih za določen čas, 4 % za nedoločen čas,ne2 delajo,
% je
19 % jih dela
preko
študentskega
servisa, in3 %
je zaposlenih
čas,
samozaposlenih,
2 %
jih dela
preko podjemnih
avtorskih
pogodb,za7določen
% pa jih
je 4
% za nedoločen čas, 2 % je samozaposlenih, 2 % jih dela preko podjemnih in
brezposelnih.

avtorskih pogodb, 7 % pa jih je brezposelnih.

Skoraj polovica izmed tistih anketirancev, ki so brez statusa dijaka ali študenta, je
brezposelnih, kar kaže, da je razmerje med zaposlenimi in nezaposlenimi med mladimi v
Skoraj polovica izmed tistih anketirancev, ki so brez statusa dijaka ali študenta,
občini Ravne na Koroškem skoraj v razmerju 50 : 50. Vendar se kar dve tretjini (66 %)
je brezposelnih,
kar kaže, da
je razmerje
zaposlenimi
nezaposlenimi
brezposelnih
štejeta za neaktivnega
iskalca
zaposlitve, med
med tiste,
ki aktivnoin
iščejo
zaposlitev,
med
mladimi
v
občini
Ravne
na
Koroškem
skoraj
v
razmerju
50
:
50. Vendar
vendar dela doslej še niso dobili, pa se prišteva 28 % brezposelnih. Preostalih
6 %se
brezposelnih je premalo kvalificiranih za delo, ki ga želijo opravljati.
Anketiranci, ki so izpolnjevali anketo, imajo v največji meri mesečni prihodek v višini do 20055
€
(67 %), nad 200 € pa na mesec prejema 7 % anketirancev.

kar dve tretjini (66 %) brezposelnih štejeta za neaktivnega iskalca zaposlitve,
med tiste, ki aktivno iščejo zaposlitev, vendar dela doslej še niso dobili, pa se
prišteva 28 % brezposelnih. Preostalih 6 % brezposelnih je premalo kvalificiranih
za delo, ki ga želijo opravljati.
Anketiranci, ki so izpolnjevali anketo, imajo v največji meri mesečni prihodek v
višini do 200 € (67 %), nad 200 € pa na mesec prejema 7 % anketirancev.
Skoraj polovica anketirancev (62 %) je sicer izrazila željo po tem, da si svojo
prvo zaposlitev želi najti v občini Ravne na Koroškem, hkrati pa se je 80 %
anketirancev pripravljenih izseliti z Raven na Koroškem, z željo po najdbi
primerne zaposlitve. Med polovico anketirancev, ki se že sedaj ne želi zaposliti
na Ravnah, sta najpogostejša razloga za to: neprimernost ponudbe delovnih
mest, ki ne ustrezajo njihovi izobrazbi ali zanimanju (33 %) ter neperspektivnost
gospodarskega okolja na Ravnah na Koroškem (29 %).
38 % anketirancev zanima podjetništvo kot možna oblika zaposlitve, izmed teh
38 % anketirancev, bi jih največ podjetje ustanovilo na področju električnih
in računalniških storitev. 42 % anketirancev meni, da Ravne na Koroškem
predstavljajo podjetništvu prijazno okolje, še boljše okolje za razcvet
podjetništva pa bi se po mnenju mladih ustvarilo predvsem z uvedbo subvencij
za samozaposlovanje (28 %), podelitvijo ugodnih kreditov za zagon podjetja
(25 %) in s pomočjo Občine pri najemanju prostorov za izvajanje gospodarskih
dejavnosti (24 %). Le 33 % anketirancev meni, da posedujejo dovolj znanja
o možnostih, spodbudah in programih, ki so jim na voljo pri ustanavljanju
lastnega podjetja na občinski, nacionalni in/ali evropski ravni.
Kar 82 % anketirancev deli mnenje, da mora Občina Ravne s spodbudami in
ukrepi poskrbeti tudi za razvoj podeželja v občini. 30 % anketirancev je tudi
zainteresiranih za ukvarjanje s kmetijstvom oz. za kakršnokoli dejavnost, ki se
izvaja na podeželju. Gre za precej velik delež anketirancev, upoštevajoč dejstvo,
da so Ravne precej urbaniziran kraj. Zainteresirani mladi bi se v največji meri
ukvarjali z živinorejo in s sonaravnim ter eko kmetijstvom.
Dve tretjini anketirancev (67 %) menita, da ni dovolj informacij o zaposlovanju
na območju občine Ravne, informacije o možnostih zaposlitve pa anketiranci
najpogosteje iščejo preko študentskih servisov (velik del anketirancev dela
preko študentskega servisa), in sicer 31 %. V petini primerov se mladi zanašajo
na iskanje zaposlitve preko Zavoda za zaposlovanje ter na svoja poznanstva.
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Mladi so med predlogi, kako izboljšati možnost prve zaposlitve, predlagali
naslednje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

uvesti delavnice pravilne priprave življenjepisa (CV-ja) in priprave na
razgovor;
več subvencij za zaposlovanje mladih, kot so spodbude za delodajalce,
ki zaposlijo osebe, mlajše od 35 let;
hitra cesta bi bolj zagnala razvoj gospodarstva;
več malih podjetij;
aktivacija mladih, ki so vse prevečkrat zelo pasivni;  
več razpisov za delo in oznanilo, kdaj so nova delovna mesta prosta;
interdisciplinarno povezovanje različnih poklicev;
pomoč pri ustanavljanju »coworking« prostorov;
povezovanje vseh občin v Koroški regiji, kot skupen program pomoči
mladim;
občina naj spodbuja gospodarstvo z nižanjem občinskih taks
podjetnikom, sporoča naj o potrebah na zaposlitvenem trgu, pomaga
mladim pri iskanju zaposlitve z nudenjem praks, obnavlja industrijsko
infrastrukturo;
ustanoviti javno agencijo, ki bi pokrivala celotno zaposlovanje;
mladim dati možnost opravljanja praks v podjetjih, ki se ukvarjajo
s sorodno panogo, v kateri se mlada oseba izobražuje. Posredno
se preko opravljanja praks lahko naveže stik z možnostjo poznejše
zaposlitve. Občina naj nameni del sredstev podjetjem, katera na
praktično usposabljanje letno sprejmejo določen kvorum mladih.
Večja naj bo tudi obveščenost mladih o možnostih štipendiranja pri
domačih podjetjih, kar zagotavlja vračanje štipendista po končanem
študiju nazaj v domači kraj;
več informacij na spletnih straneh, za spodbujanje podjetništva in
samozaposlitve;
program za mlade, ki bi spremljal tako trg dela kot izobraževanje mladih
v regiji in jim nudil možnosti usposabljanja še pred prvo zaposlitvijo ter
pozneje morebitnim zaposlovalcem ponudil izobraženo, z izkušnjami
iz prakse polno, mlado delovno silo.
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a) Kakšna je vaša trenutna ureditev bivanjskih razmer? (Izberete lahko več
odgovorov.)

4. STANOVANJSKA PROBLEMATIKA

Živim pri starših/skrbnikih.

71 %

a. Kakšna
je vaša
trenutna
Stanujem v zasebnem
najemnem
stanovanju.

lahko več odgovorov.)

ureditev bivanjskih 4razmer?
(Izberete
%

Stanujem v neprofitnem najemnem stanovanju.

2%

1. Živim pri starših/skrbnikih.
Stanujem v lastnem stanovanju/hiši.
5%
2. Stanujem v zasebnem najemnem stanovanju.
Stanujem v stanovanju/hiši
staršev,
vendar brez
staršev.stanovanju.
2%
3. Stanujem
v neprofitnem
najemnem
4. med
Stanujem
v lastnem
stanovanju/hiši.
Sem študent(-ka) in
tednom
bivam izven
domačega kraja.
11 %
5. Stanujem v stanovanju/hiši staršev, vendar brez staršev.
Stanujem pri partnerju/partnerki.
3%
6. Sem študent(-ka) in med tednom bivam izven domačega kraja.
Drugo.
1%
7. Stanujem pri partnerju/partnerki.
8. Drugo.

b) Ali ste s svojimi bivalnimi razmerami zadovoljni?

b. Ali ste s svojimi bivalnimi razmerami zadovoljni?
15 %
Da
Ne

85 %

c. samostojno
Ali si želite
samostojno
urediti svoje
stanovanjsko
) Ali si želite
urediti
svoje stanovanjsko
vprašanje?

45 %

vprašanje?

Da
55 %

Ne

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, navedite poglavitno oviro pri
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samostojnem
reševanju stanovanjskega vprašanja?

71 %
4%
2%
5%
2%
11 %
3%
1%

d) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, navedite poglavitno oviro pri
samostojnem reševanju stanovanjskega vprašanja?

d.

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, navedite poglavitno
oviro pri samostojnem reševanju stanovanjskega vprašanja?
Pomanjkanje finančnih
sredstev

2%

14 %
Iskanje primerne lokacije
17 %

67 %

Na območju občine Ravne
na Koroškem ni dovolj
ugodnih ter primernih
stanovanj
Drugi

e.

V občini Ravne na Koroškem je po vašem mnenju največji problem
na področju stanovanjskega vprašanja (možnih je več odgovorov):

e) V občini Ravne na Koroškem je po vašem mnenju največji problem na področju
1. predraga
stanovanja
za nakup
49 %
stanovanjskega
vprašanja
(možnih
je več odgovorov):
2. premalo neprofitnih najemniških stanovanj

24 %

premalo najemniških
1. 3.predraga
stanovanjastanovanj
za nakupnasploh

20 %
49 %

drugo
2. 4.premalo
neprofitnih najemniških stanovanj

24 %7 %

3. premalo najemniških stanovanj nasploh

20 %

Ali poznate kakšne ukrepe države ali Občine Ravne na Koroškem, ki
4. drugo
7%
vam lahko pomaga pri urejanju stanovanjskega vprašanja?

f.

%
f) Ali poznate kakšne ukrepe države ali10Občine
Ravne na Koroškem, ki vam lahko
pomaga pri urejanju stanovanjskega vprašanja?
Da
Ne
90 %

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, katere ukrepe
poznate?
g) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, katere ukrepe poznate?
g.

—— Subvencije
za stanovanja;
prostorskega
načrta;
bvencije za stanovanja;
spremembe
prostorskega spremembe
načrta; prednost
mladih družin
pri prednost
mladih
družin
pri
kriterijih
za
dodelitev
socialnih
stanovanj.
terijih za dodelitev socialnih stanovanj.
h) Ali Občina Ravne na Koroškem posveča dovolj skrbi za stanovanjske razmere
mladih?
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h) Ali Občina Ravne na Koroškem posveča dovolj skrbi za stanovanjske razmere
mladih?

h.

Ali Občina Ravne na Koroškem posveča dovolj skrbi za stanovanjske
razmere mladih?
8%
Da
53 %

39 %

Ne
Ne znam oceniti

Kakšne rešitve in spremembe na področju stanovanjske politike
predlagate v občini Ravne na Koroškem, ki bi vam olajšale pot do
i) Kakšne rešitve
in spremembe
na področju
stanovanjske
predlagate v občini
pridobitve
stanovanja?
(Možnih
je več politike
odgovorov.)
i.

Ravne na Koroškem, ki bi vam olajšale pot do pridobitve stanovanja? (Možnih je
1. Subvencije za najemnine mladih v najemniških stanovanjih.
22 %
več odgovorov.)
2. Ugodnejše kredite za mlade ob nakupu prvega stanovanja.

1. Subvencije
za najemnine
mladih v najemniških stanovanjih.
3. Znižanje
cen stanovanj.

22 %

4. Gradnje
stanovanj
za mlade.
2. Ugodnejše
kredite
za mlade
ob nakupu prvega stanovanja.

20 %

5. Več neprofitnih stanovanj za mlade in mlade družine.
3. Znižanje cen stanovanj.
6. Drugo.

25 %

4. Gradnje stanovanj za mlade.

17 %

5. Več neprofitnih stanovanj za mlade in mlade družine.

13 %

20 %
25 %
17 %
13 %
2%

4.6. 1Drugo.
ANALIZA STANOVANJSKE PROBLEMATIKE2 %

Anketa je pokazala, da 71 % mladih živi pri starših ali skrbnikih, 13 % pa jih živi
na svojem. Navkljub visoki številki tistih, ki še vedno živijo pri starših, je kar 85
% mladih zadovoljnih s svojimi bivalnimi razmerami, čemur gre pripisati tudi
relativno visok delež anketirancev, ki še imajo status dijaka in za katere je jasno
in pričakovano, da še živijo pri starših ali skrbnikih.
Več kot polovica anketirancev (55 %) si sicer želi samostojno
stanovanjsko vprašanje, vendar jim pri tem največjo težavo
pomanjkanje finančnih sredstev (66 %). Tudi v občini Ravne je
slabe polovice anketirancev (49 %) največji problem draga cena
anketiranci so poleg tega izpostavili tudi premajhno število
najemniških stanovanj (26 %).

rešiti svoje
predstavlja
po mnenju
stanovanja;
neprofitnih

Pomembno in hkrati zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da kar 90 % anketirancev ne
pozna nobenega ukrepa države ali Občine, ki ima za cilj postavljeno, izboljšanje
stanovanjske problematike. Posledično je tudi razumljivo, da več kot polovica
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draga cena stanovanja; anketiranci so poleg tega izpostavili tudi premajhno število
neprofitnih najemniških stanovanj (26 %).
Pomembno in hkrati zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da kar 90 % anketirancev ne pozna
anketirancev (53 %) ne zna oceniti, ali Občina Ravne posveča dovolj skrbi za
nobenega ukrepa države ali Občine, ki ima za cilj postavljeno, izboljšanje stanovanjske
urejanje stanovanjskih razmer mladih, zgolj 8 % pa jih meni, da Občina reševanju
problematike. Posledično je tudi razumljivo, da več kot polovica anketirancev (53 %) ne zna
stanovanjske
posveča
dovolj
skrbi.stanovanjskih razmer mladih, zgolj
oceniti,
ali Občina problematike
Ravne posveča dovolj
skrbi
za urejanje
8 % pa jih meni, da Občina reševanju stanovanjske problematike posveča dovolj skrbi.

Anketiranci kot najboljšo rešitev pri vprašanju stanovanjske problematike

Anketiranci
kot vnajboljšo
pri vprašanju
stanovanjske
sicermladih
vidijo vv
sicer vidijo
znižanjurešitev
cen stanovanj
(25 %),
subvencijiproblematike
za najemnine
znižanju
cen stanovanj
(25 %), subvenciji
najemninepridobitve
mladih v najemniških
stanovanjih
najemniških
stanovanjih
(22 %) in za
v možnosti
ugodnejšega
kredita(22
za
%) nakup
in v možnosti
pridobitve
ugodnejšega
prvega
stanovanja
(20 %). kredita za nakup prvega stanovanja (20 %).

5. MOBILNOST

5. MOBILNOST
1) Živim?

1.

Živim?

29 %
V mestu
Na podeželju / v vasi
71 %

2.

Za prevoz v šolo, na delovno mesto ali prostočasne aktivnosti

uporabljam:
2) Za prevoz
v šolo, na delovno mesto ali prostočasne aktivnosti uporabljam:
Osebni avtomobil

20 %
36 %

2%

Javni prevoz
Kolo

Večinoma se
odpravim peš

42 %

3) Kako pogosto uporabljate javni prevoz? (1 – »nikoli«, 2 – »nekajkrat na leto«, 3 –
»vsaj enkrat na mesec«, 4 – »vsaj enkrat na teden«, 5 – »vsak dan ali skoraj vsak
dan«)
1

21 %

2

35 %
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3.

Kako pogosto uporabljate javni prevoz? (1 – »nikoli«, 2 – »nekajkrat
na leto«, 3 – »vsaj enkrat na mesec«, 4 – »vsaj enkrat na teden«,
5 – »vsak dan ali skoraj vsak dan«)
1
2
3
4
5

4.

21 %
35 %
19 %
12 %
13 %

Če javni prevoz ne uporabljate ali ga uporabljate le nekajkrat na
leto, naštejte nekaj razlogov, zakaj?
1.
2.

Na faks in na delo se vozim s kolesom.
Javni prevoz uporabljam redko, odkar imam izpit za avtomobil;
raje uporabim druge možnosti prevoza.
Ker peljejo premalokrat.
Ker je predrago; cene kart so previsoke.
Avto je bolj praktičen, javni prevoz pa ni nujno cenejši.
Ker imam do najbližje postaje 10 km.
Ker sem s podeželja in javnega prevoza preprosto ni.
Vozni red je neugoden.
Vse storitve imam zelo blizu stanovanja.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Ga ne potrebujem.
5.

Če javni prevoz uporabljate vsaj enkrat na mesec, naštejte, za
katere potrebe ga uporabljate?
4%

Prevoz v službo / šolo
/ kraj študija

25 %

Prevoz do kraja
prostočasnih
aktivnosti
71 %

Drugi
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6) Ste zadovoljni z javnim prevozom v občini Ravne v času od začetka do konca

6) Ste zadovoljni z javnim prevozom v občini Ravne v času od začetka do konca
šole/službe?

6.

Ste zadovoljni z javnim prevozom v občini Ravne v času od začetka
do konca šole/službe?
48 %

Da
Ne

52 %

48 %

Da
Ne

52 %

7) Ali menite, da prometna infrastruktura vpliva na vašo mobilnost?

7.

Ali menite, da prometna infrastruktura vpliva na vašo mobilnost?

7) Ali menite, da prometna infrastruktura vpliva na vašo mobilnost?

46 %

Ne

54 %

46 %
54 %

8.

Da

Da
Ne

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, naštejte nekaj
razlogov, ki preprečujejo boljšo mobilnost:

—— Preslabe ceste.
—— Gradnje in popravljanje cest v času največjega prometnega zamaška;
prihaja do zastojev, nepretočnosti in izgube časa.
—— Prenatrpanost avtobusov ob dnevih, ko poteka šolski pouk; avtobusi
vozijo preredko; avtobusi imajo zamude.
—— Slaba povezava s centrom države.
—— Ravne nimajo obvoznice.
—— Slabe železniške povezave; ni avtocestne povezave.
—— Za kolesarje ni povezave z Dravogradom.
—— Preveč prometa, glede na cestno infrastrukturo!
—— Ponudba lokalnih mesečnih vozovnic ni tako ugodna kot za prevoze v
Ljubljano (študenti, upokojenci).
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9) Ali menite, da je za prometno infrastrukturo v občini Ravne dobro poskrbljeno?

9.

Ali menite, da je za prometno infrastrukturo v občini Ravne dobro

a.

Ceste (pri čemer 1 pomeni »zelo slabo poskrbljeno«, 5 predstavlja
»zelo dobro poskrbljeno«, 3 pa »solidno poskrbljeno«)

a) Ceste (pri čemer 1 pomeni »zelo slabo poskrbljeno«, 5 predstavlja »zelo dobro
poskrbljeno?
poskrbljeno«, 3 pa »solidno poskrbljeno«)

1%

6%
1
27 %

45 %

2
3
4
5

21 %

b.

Železnica (pri čemer 1 pomeni »zelo slabo poskrbljeno«,
5 predstavlja »zelo
dobro poskrbljeno«, 3 pa »solidno
3%
poskrbljeno«)

7 % 3 poskrbljeno«,
%
b) Železnica (1 pomeni »zelo slabo
5 predstavlja »zelo dobro
1
26 %
poskrbljeno«, 3 pa »solidno poskrbljeno«)
7%

26 %
34 %
34 %

30 %
30 %

2
1
3
2
4
3
5
4
5

c) Pločniki c.
in sprehajalne
(1 pomeni »zelo
slabo
poskrbljeno«,
5 predstavlja
Pločniki poti
in sprehajalne
poti
(pri
čemer 1 pomeni
»zelo slabo
»zelo dobro poskrbljeno«,
3
pa
»solidno
poskrbljeno«)
poskrbljeno«,
5
predstavlja
»zelo
dobro
poskrbljeno«,
3 pa
c) Pločniki in sprehajalne poti (1 pomeni »zelo slabo poskrbljeno«, 5 predstavlja
»solidno
poskrbljeno«)
»zelo dobro poskrbljeno«, 3 pa »solidno poskrbljeno«)
8%

11 %

8%

11 %

1
14 %

30 %
14 %
30 %

37 %
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37 %

2
1
3
2
4
3
5
4
5

d) Kolesarske steze (1 pomeni »zelo slabo poskrbljeno«, 5 predstavlja »zelo dobro

d) Kolesarske
(1 pomeni
»zelo(pri
slabo
poskrbljeno«,
5 predstavlja
»zelo
dobro
d. steze
Kolesarske
steze
čemer
1 pomeni
»zelo slabo
poskrbljeno«,
poskrbljeno«,
3
pa
»solidno
poskrbljeno«)
5 predstavlja »zelo dobro poskrbljeno«, 3 pa »solidno

poskrbljeno«)

13 %

11 %

1
2

15 %

3

26 %

4
5

35 %
3%

Da, vsak dan

10. Ali za prevoz na Ravnah
10 % na Koroškem uporabljate tudi kolo?
Da, večkrat tedensko

26 %

10) Ali za prevoz na Ravnah na Koroškem
uporabljate tudi kolo?
3%

Da, vsak dan
Ne, skoraj nikoli

17 %

10 %

Da, večkrat tedensko
Ne, nikoli

26 %
17 %

44 %

44 %

Ne, skoraj nikoli
Samo ob lepem
vremenu / poleti
Ne, nikoli
Samo ob lepem
vremenu / poleti

11) Ali se strinjate z možnostjo, da bi se uvedlo in poskrbelo za javni prevoz v petek in
11. Alisoboto
se strinjate
z možnostjo,
da bi se uvedlo
in poskrbelo za javni
ponoči ter
ob večjih tradicionalnih
dogodkih?

prevoz v petek in soboto ponoči ter ob večjih tradicionalnih
dogodkih?

11) Ali se strinjate z možnostjo, da bi se uvedlo in poskrbelo za javni prevoz v petek in
soboto ponoči ter ob večjih tradicionalnih dogodkih?
17 %
Da
17 %

Ne
83 %

Da
Ne

83 %

12) Vaši predlogi za izboljšanje mobilnosti mladih v občini Ravne na Koroškem?
Odgovori so predstavljeni v analizi ankete.

65

12. Vaši predlogi za izboljšanje mobilnosti mladih v občini Ravne na

Koroškem?

Odgovori so predstavljeni v analizi ankete.
13. Ali bi si želeli več možnosti za mednarodno mobilnost (kratkotrajna

formalna in neformalna izobraževanja v tujini, izmenjave, praksa
…) pod okriljem občine Ravne na Koroškem in z njo pobratenih
mest?

47 %

Da
53 %

Ne

14. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, naštejete, kaj

bi po vašem mnenju pridobili z udeležbo na izmenjavi/praksi/
izobraževanju v tujini?

14) Če
na prejšnje
vprašanje
odgovorili
»DA«, naštejete, kaj bi po vašem mnenju
——steDelovne
izkušnje;
reference
zazslužbo.
pridobili z udeležbo na izmenjavi/praksi/izobraževanju v tujini?

—— Navezanost stika s podjetji ; nova poznanstva in spoznavanje drugih
kultur.
– Delovne izkušnje; reference za službo.
– Navezanost
stika o
s podjetji
; nova poznanstva in spoznavanje drugih kultur.
—— Osnove
tujem jeziku.
–
–
–

Osnove o tujem jeziku.
—— Izkušnjo popolne samostojnosti.
Izkušnjo popolne samostojnosti.
Izmenjavo
znanj; pridobivanje
novih delovnih
navad
in idej; mladi
—— Izmenjavo
znanj; pridobivanje
novih
delovnih
navadbiinpridobili
idej; mladi bi
drugačnepridobili
poglede drugačne
na različne poglede
stvari. na različne stvari.
– Vpogled v sistem delovanja tuje države in možnost prenosa dobrih praks nazaj v
—— Vpogled v sistem delovanja tuje države in možnost prenosa dobrih
domovino.
praks nazaj v domovino.
– Miselnost, da naj se že nehamo ukvarjati s preteklostjo in gledamo v prihodnost.

—— Miselnost, da naj se že nehamo ukvarjati s preteklostjo in gledamo v
prihodnost.

15) Kaj vam predstavlja glavno oviro pri uresničevanju ambicij po mednarodni
mobilnosti?
– Velika razdalja.
– Denar.
– (Ne)znanje jezika.
– Navezanost na dom.
– 66
Ne subvencioniranje občine (npr. potovanje mladih športnikov v Južno Korejo oz. v
neko drugo azijsko državo v letu 2011).

15. Kaj vam predstavlja glavno oviro pri uresničevanju ambicij po

mednarodni mobilnosti?

—— Velika razdalja.
—— Denar.
—— (Ne)znanje jezika.
—— Navezanost na dom.
—— Ne subvencioniranje občine (npr. potovanje mladih športnikov v Južno
Korejo oz. v neko drugo azijsko državo v letu 2011).
—— Šolski sistem (če opraviš vse potrebne izpite v tujini, se ti tukaj ne
priznajo; odvisno od fakultete); pomanjkanje programov; premalo
izmenjav oz. pomanjkanje možnosti za to; neinformiranost.

5. 1 ANALIZA MOBILNOSTI
Dobri dve tretjini anketirancev (71 %) živita v mestu, medtem ko preostalih 29
% živi na vasi ali na podeželju.
Za prevoz v šolo, na delovno mesto ali na prostočasno aktivnost anketiranci v
največji meri uporabljajo javni prevoz (42 %) ali osebni avtomobil (36 %). Ob
tem je pomembno poudariti, da javni prevoz uporabljajo predvsem dijaki, v
nekoliko manjši meri tudi študentje, medtem ko drugi večinoma uporabljajo
avtomobil. Izjemno majhen je delež tistih, ki za prevoz uporabljajo kolo, zgolj
3 %.
Javni prevoz na območju občine Ravne nikoli ali skoraj nikoli ne uporablja
56 % anketirancev, redno ali vsak dan pa skupno 25 % anketirancev, kamor
so najverjetneje všteti predvsem študenti, ki za prevoz v in iz kraja študija
tedensko uporabljajo javni prevoz ter dijaki, ki prihajajo v šolo na Ravne z
javnim prevozom.
Glede javnega prevoza so mladi sicer napisali, da je v primerjavi z osebnim
avtomobilom precej nepraktičen ter tudi ne nujno cenejši. Nekateri so tudi
poudarili, da vozi avtobus zgolj med večjimi kraji. V veliki večini so bili mladi
mnenja, da javnega prevoza, razen za prevoz v šolo ali v nujnih primerih, ne
bodo več uporabljali. Precej kritično so anketiranci ocenili zadovoljivost javnega
prevoza v ob začetku in koncu službe, saj jih dobra polovica (52 %) ni zadovoljna
s ponudbo javnih prevozov v tem času.
Zgolj 46 % anketirancev sicer meni, da trenutna ponudba prometne
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infrastrukture vpliva na njihovo mobilnost. Nezadovoljni anketiranci vidijo
slabost infrastrukture predvsem v slabih cestah, neobstoju avtoceste ali hitre
ceste z drugimi deli države, slabi železniški povezavi in preveliki količini cestnega
prometa.
Glede cestne infrastrukture so mladi v največji meri mnenja (45 %), da je zanjo
slabo poskrbljeno, skupaj pa kar 76 % anketirancev cest ne vrednoti za primerno
poskrbljene. Nekoliko bolj zadovoljni so mladi z infrastrukturo železnice, vendar
je tudi tu skupen delež takšnih, ki železniške infrastrukture ne šteje za dobro
poskrbljeno, večji od polovice, in sicer 56 %. Poleg tega so mladi izpostavili
slabo povezavo vlakov z drugimi kraji v Sloveniji in tujini.
Pločniki, sprehajalne poti in kolesarske steze so dobile precej boljšo oceno. 25
% anketirancev sicer tudi te infrastrukture ne šteje za dovolj dobro poskrbljene,
vendar je delež tistih, ki so z njimi zadovoljni, občutno večji kot pri infrastrukturi
železnice, predvsem pri infrastrukturi cest v občini Ravne.
Kljub siceršnjemu nenavdušenju nad uporabo javnega prevoza, pa so mladi s 83
% podprli možnost uvedbe javnega prevoza ob petkih in sobotah zvečer ter ob
večjih dogodkih, na katere pridejo mladi tudi iz sosednjih oziroma bližnjih občin.
Poleg tega so mladi predlagali uvedbo »TAXI« kuponov ter boljšo povezanost
krajev v Mežiški dolini z železnico.
Poleg tega si 53 % mladih želi več možnosti za mednarodno mobilnost
(kratkotrajna formalna in neformalna izobraževanja v tujini, izmenjave, praksa
…) pod okriljem občine Ravne na Koroškem in z njo pobratenih mest. V takšnih
izmenjavah mladi vidijo predvsem priložnost za pridobitev delovnih izkušenj,
izmenjavo znanj, možnost prenosa dobre prakse nazaj na Ravne in podobno.
Poleg tega upajo, da bi jim takšna izmenjava pomagala pri iskanju zaposlitve in
tudi pri delu samem, prav tako pa menijo, da je mednarodna mobilnost dobra
priložnost za izboljšanje znanja tujih jezikov, kar je danes nujno.
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6. IZOBRAŽEVANJE
1.

22 %

DA
Ali bi se odločili za izobraževanje lokalno značilnega
poklica, če bi
bilo za takšno izobraževanje mogoče pridobitiNE
kadrovsko štipendijo?

78 %

22 %

DA
NE

4) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, kateri je ta program?
78 %
Odgovori so predstavljeni v analizi
ankete.
22 %

5) Ali poznate Visoko šolo Ravne na Koroškem in smer, ki se na njej izvaja?
DA
Ali poznate možnosti štipendiranja, ki jih ponuja
Občina Ravne na
Koroškem?
Če ste na prejšnje
vprašanje odgovorili z »DA«, kateri je ta program? NE

2.

4)

Odgovori so predstavljeni v analizi ankete.
78 %

22 %

5) Ali poznate Visoko šolo Ravne na Koroškem in smer, ki se na njej izvaja?
DA
NE

4) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, kateri je ta program?
78 %

Odgovori so predstavljeni v analizi ankete.

22 %

DA
5) Ali poznate Visoko šolo Ravne na Koroškem in smer, ki se na njej izvaja?
NE
Če bi se na Ravnah na Koroškem izvajal program
študija, ki vas
zanima,
ali bi se javno
odločili
za študij
na Ravnah
Koroškem?
Ali poznate programe
za pridobitev
veljavne
izobrazbe,
ki vam jihnaponuja

3.

6)

Ljudska univerza Ravne na
Koroškem?
78 %

22 %

DA
NEponuja
6) Ali poznate programe za pridobitev javno veljavne izobrazbe, ki vam jih
Ljudska univerza Ravne na Koroškem?
78 %
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4) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, kateri je ta program?

4.

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, kateri je ta

Odgovori so predstavljeni
v analizi ankete.
program?

Odgovori so predstavljeni
v analizi ankete.
22 %

5) Ali poznate Visoko šolo Ravne na Koroškem in smer, ki se na njej izvaja?

5.

Ali poznate Visoko šolo Ravne na Koroškem in smer, ki se na njej
DA
izvaja?
NE

78 %

22 %

DA
NE

7) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »Da«, imenujte en tovrsten program.
78 %

Izobraževanje za pridobitev naslova ekonomski tehnik in upravni organizator ter delovanje
na področju uprave.
8) Ali ste seznanjeni z delovanjem Višje strokovne šole Ravne?

Ali poznate programe za pridobitev javno veljavne izobrazbe, ki
vam jih ponuja Ljudska univerza Ravne na Koroškem?
Ali poznate programe za pridobitev javno veljavne izobrazbe, ki vam jih ponuja
6.

6)

Ljudska univerza Ravne na Koroškem?

22 %

DA
NE

78 %

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »Da«, imenujte en tovrsten
Če ste naprogram.
prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, ali veste, v katera dva programa se
7.

9)

lahko vpišete na Višji strokovni šoli Ravne?

Izobraževanje za pridobitev naslova ekonomski tehnik in upravni

V programa za pridobitevorganizator
naziva inženirter
strojništva
oz. inženir
mehatronike.
delovanje
na področju
uprave.

10) Kako ocenjujete pomen medgeneracijskega sodelovanja (program Simbioza)?
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8) Ali ste seznanjeni z delovanjem Višje strokovne šole Ravne?

8.

Ali ste seznanjeni z delovanjem Višje strokovne šole Ravne?
22 %

DA
NE

78 %

9.

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, ali veste, v katera

9) Če ste na prejšnje
vprašanje odgovorili
ali veste,
v katera
dva programa
se
dva programa
se lahkoz »DA«,
vpišete
na Višji
strokovni
šoli Ravne?
lahko vpišete na Višji strokovni šoli Ravne?

V programa za pridobitev naziva inženir strojništva oz. inženir mehatronike.

V programa za pridobitev naziva inženir strojništva oz. inženir mehatronike.

10. Kako ocenjujete pomen medgeneracijskega sodelovanja (program

10) Kako ocenjujete pomen medgeneracijskega sodelovanja (program Simbioza)?
Simbioza?
1 18
8%
1
18
8
%
2 23 10 %

2
3
4
5

23
97
38
58

10 %
97
41 %
4 38
16 %
5 2558
%
3

41 %
16 %
–

11. Ali bi bili sami pripravljeni sodelovati v projektu medgeneracijske

11) Ali bi bilisolidarnosti
sami pripravljeninpr.
sodelovati
solidarnostiučili
npr.
tako,v projektu
da bi medgeneracijske
starejše generacije
tako, da računalništva?
bi starejše generacije učili osnov računalništva?

39 %

Da
61 %

12) Katere vrste štipendij poznate?
Zoisovo, državno, kadrovsko, Erasmus.

osnov

Ne
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12. Katere vrste štipendij poznate?
Zoisovo, državno, kadrovsko, Erasmus
13. Študij, katerih visokošolskih smeri in programov, bi po vašem

mnenju najbolje ustrezal okolju in dejavnostim, ki se izvajajo na
Ravnah na Koroškem?
Odgovori so predstavljeni v analizi ankete.

14. Ali veste, kaj pomeni neformalno izobraževanje?
20 %
20 %
Da
Da
Ne
Ne
80 %
80 %

15. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, s čim povezujete

15) Čeneformalno
ste na prejšnjeizobraževanje?
vprašanje odgovorili z »DA«, s čim povezujete neformalno
15) Če ste
na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, s čim povezujete neformalno
izobraževanje?
izobraževanje?
Odgovori
soankete.
predstavljeni v analizi ankete.
Odgovori so predstavljeni
v analizi
Odgovori so predstavljeni v analizi ankete.

16. Katere ponudnike neformalnega izobraževanja poznate na Ravnah

16) Katere ponudnike neformalnega izobraževanja poznate na Ravnah na Koroškem?
16) Katere
neformalnega izobraževanja poznate na Ravnah na Koroškem?
na ponudnike
Koroškem?
KKŠ, projekt Simbioza, Mladinski svet, Kompleks, ZŠKTM, Ljudsko univerzo, Center za
KKŠ, projekt Simbioza, Mladinski svet, Kompleks, ZŠKTM, Ljudsko univerzo, Center za
socialno delo,
skavte,
tabornike,Mladinski
športna društva,
Korociv, različna
društva.
KKŠ,Mocis,
projekt
Simbioza,
svet,RRA,
Kompleks,
ZŠKTM,
Ljudsko
socialno delo, Mocis, skavte, tabornike, športna društva, RRA, Korociv, različna društva.

univerzo, Center za socialno delo, Mocis, skavte, tabornike, športna
RRA,v Korociv,
različna
društva.
17) Ali društva,
se izobražujete
občini Ravne
na Koroškem
neformalno?

17) Ali se izobražujete v občini Ravne na Koroškem neformalno?

17. Ali se izobražujete v občini Ravne na Koroškem neformalno?
5%
8% 5%
8%

16 %
16 %

71 %
71 %

NE, NIKOLI
NE, NIKOLI
ENKRAT LETNO
ENKRAT LETNO
VEČKRAT LETNO
VEČKRAT LETNO
VSAK MESEC
VSAK MESEC
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18) Kakšna se vam zdi ponudba neformalnega izobraževanja na Ravnah na Koroškem?

18. Kakšna se vam zdi ponudba neformalnega izobraževanja na Ravnah

na Koroškem?

5%

POMANJKLJIVA

5%

39 %

ZADOVOLJIVA
PREOBŠIRNA

56 %

POMANJKLJIVA
39 %

ZADOVOLJIVA
PREOBŠIRNA

56 %

19. Kaj pogrešate pri ponudbi neformalnega izobraževanja oz. kaj bi

19) Kaj pogrešate pri ponudbi neformalnega izobraževanja oz. kaj bi spremenili pri
spremenili
priizobraževanja
ponudbi neformalnega
izobraževanja
v občini
ponudbi
neformalnega
v občini Ravne na
Koroškem?

na Koroškem?

Ravne

Odgovori so predstavljeni v analizi ankete.

Odgovori
so predstavljeni
v analizioz.ankete.
19) Kaj pogrešate pri
ponudbi neformalnega
izobraževanja
kaj bi spremenili pri
ponudbi
neformalnega
izobraževanja
v
občini
Ravne
na
Koroškem?
20) Ali menite, da vam neformalno izobraževanje pomaga pri pridobivanju zaposlitve?
Odgovori so predstavljeni v analizi ankete.
3 % vam neformalno izobraževanje pomaga pri
20. Ali menite, da

20) Ali menite, da vam neformalno izobraževanje pomaga pri pridobivanju zaposlitve?

pridobivanju zaposlitve?

22 %
30 %

3%

NIKAKOR NE
V MANJŠI MERI
22 %

PRECEJ POMAGA
JENIKAKOR
GLAVNONE
MERILO

30 %

V MANJŠI MERI
45 %

PRECEJ POMAGA
JE GLAVNO MERILO

45 %

21) Kako pomemben se vam zdi obstoj možnosti usposabljanja za vstop na trg dela oz.
vrnitev v izobraževalni sistem za tiste, ki so predčasno končali šolanje?
21) Kako pomemben se vam zdi obstoj možnosti usposabljanja za vstop na trg dela oz.
vrnitev v izobraževalni sistem za tiste, ki so predčasno končali šolanje?
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21. Kako pomemben se vam zdi obstoj možnosti usposabljanja za

vstop na trg dela oz. vrnitev v izobraževalni sistem za tiste, ki so
2%
predčasno
končali šolanje?
2%
30 %

25 %

ZELO POMEMBNO
30 %

25 %

POMEMBNO
ZELO POMEMBNO
NE ŠKODI, NI PA NUJNO
POMEMBNO
SPLOH NI POTREBNO
NE ŠKODI, NI PA NUJNO
SPLOH NI POTREBNO

43 %
43 %

22) Ali poznate pogoje, ki so potrebni, da se izvede neformalno izobraževanje?

22. Ali poznate pogoje, ki so potrebni, da se izvede neformalno

izobraževanje?
22) Ali poznate
pogoje, ki so potrebni, da se izvede neformalno izobraževanje?
22 %
22 %
DA
NE

DA
NE

78 %
78 %

23. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, kako ocenjujete

dane pogoje za pridobitev neformalne izobrazbe v občini Ravne na

23) Če ste na prejšnje
vprašanje odgovorili z »DA«, kako ocenjujete dane pogoje za
Koroškem?
pridobitev neformalne izobrazbe v občini Ravne na Koroškem?
23) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, kako ocenjujete dane pogoje za
10 %
pridobitev neformalne
16 %izobrazbe v občini Ravne na Koroškem?
ODLIČNE
DOBRE
ZADOVOLJIVE

23 %

SLABE
51 %
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24. Na kak način bi po vašem mnenju Občina Ravne na Koroškem lahko

prispevala k izboljševanju izobraževanja mladih?

Odgovori so predstavljeni v analizi ankete.
25. Kaj priporočate organizacijam, ki ponujajo različna izobraževanja

mladim?

Odgovori so predstavljeni v analizi ankete.
26. Katere delavnice/seminarje/projekte bi bilo po vašem mnenju

najbolje organizirati v občini Ravne na Koroškem?

—— Tečaje tujih jezikov,
—— rokodelske delavnice,
—— seminarje o možnostih zaposlitev, tudi v tujini,
—— seminarje na temo samozaposlitve in pomoč pri zagonu lastnega
podjetja,
—— informiranost o možnostih pridobitve finančne podpore,
—— delavnice za samomotivacijo, samopomoč,
—— seminarje, vezane na športno področje, osnove gibanja in pravilno
prehrano,
—— glasbene delavnice,
—— kmetijske delavnice,
—— seminar, na katerem bi podrobneje spoznali Metal Ravne;
podjetništvo v smislu kulturne dediščine,
—— šolo retorike, javnega nastopanja; filozofske krožke,
—— ekološke projekte (kot je »očistimo slovenijo«),
—— likovne projekte (npr. z grafiti okrasiti infrastrukturo Raven),
—— delavnice o prostovoljstvu,
—— delavnice o poklicih,
—— projekte za ureditev gozdnih poti/okolic,
—— projekte v zvezi z EU,
—— predavanja iz ekonomije in različnih programov MBA.
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6.1 ANALIZA IZOBRAŽEVANJA
52 % mladih bi se odločilo za izobraževanje lokalno značilnega poklica v
občini Ravne, če bi bilo za takšno izobraževanje mogoče pridobiti kadrovsko
štipendijo. Glede na to, da podobne možnosti že obstajajo, je zanimivo, da kar
62 % anketirancev ne pozna nobene možnosti štipendiranja, ki jo je mogoče
pridobiti v občini Ravne.
Izmed možnosti izobraževanja na Ravnah največ anketirancev (70 %) pozna
Visoko šolo Ravne na Koroškem in njene programe, zgolj 11 % pa je seznanjenih
s programi, ki jih ponuja Ljudska univerza Ravne na Koroškem. Prav tako nizka
(31 %) je seznanjenost z delovanjem Višje strokovne šole Ravne in njenega
programa. Mladi sicer v veliki večini menijo, da bi se na Ravnah moral še bolj
omogočati študij visokošolskih programov, povezanih z metalurgijo.
Mladi dokaj visoko ocenjujejo pomen medgeneracijskega sodelovanja – projekt
Simbioza, saj jih kar 41 % meni, da so takšni projekti primerni ali zelo primerni,
še dodatnih 41 % pa ga ocenjuje kot primernega. Kar 61 % anketirancev bi bilo
pripravljenih sodelovati v projektu medgeneracijskega sodelovanja, npr. tako,
da bi starejše učili osnov računalništva.
Zaskrbljujoč pa je podatek, da zgolj 29 % anketirancev meni, da pozna in
razume pojem neformalno izobraževanje. Je pa res, da so tisti, ki pojem
poznajo, navedli pravilne odgovore, na kakšen način se lahko mladi pridružijo
procesu neformalnega izobraževanje ter kakšne so prednosti tovrstnega
sodelovanja. Mladi na Ravnah od organizacij, ki ponujajo možnost neformalnega
izobraževanja, poznajo predvsem KKŠ, Mladinski svet Ravne, KMKC Kompleks,
Ljudsko univerzo ter Korociv. Vseeno pa se kar 71 % anketirancev na Ravnah
še nikoli ni neformalno izobraževalo, 16 % pa se na Ravnah v okviru katerekoli
organizacije neformalno izobražuje vsaj enkrat letno. Ker anketiranci večinoma
ne poznajo pojma neformalno izobraževanje, je jasno, da jih skoraj toliko (60
%) meni, da je ponudba pomanjkljiva. 10 % anketirancev pa je mnenja, da je
ponudba takšnih izobraževanj preobsežna, zaradi česar se njen smisel in namen
porazgubita.
Glede neformalnega izobraževanja anketiranci menijo, da bi bilo treba k temu
pritegniti že srednješolce ter omogočiti prenos posebnega znanja ali veščin
med vrstnike ter tudi od starejših na mlajše generacije. Prav tako bi se morale
organizacije med seboj dogovoriti in izobraževanja opravljati v rednejših
terminih in v strnjenem času, ne pa na različnih krajih in po nekajkrat na leto, s
popolnoma nepovezanimi temami.
Mladim se zdi v veliki meri (73 %) pomemben tudi obstoj možnosti usposabljanja
za vstop na trg dela oz. vrnitev v izobraževalni sistem za tiste, ki so predčasno
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končali šolanje. Poleg tega mladi tudi priznavajo, da je pri prispevanju k
izboljšanju izobraževanja mladih največji problem v mladih samih oz. v njihovi
nezainteresiranosti. Občina bi torej morala najti predvsem način za motivacijo
7. PARTICIPACIJA
mladih
po izobraževanju.
7. PARTICIPACIJA
a) Ali se udeležujete volitev in referendumov?

7. PARTICIPACIJA

a) Ali se udeležujete volitev in referendumov?

Ali se udeležujete volitev in referendumov?

a.

35 %
Da

35 %
Da

65 %

Ne

Ne

65 %

Ali spremljate
potek
in sprejemanje
odločitev naodločitev
ravni lokalnena
samouprave?
b. b) Ali
spremljate
potek
in sprejemanje
ravni lokalne

b) Ali samouprave?
spremljate potek in sprejemanje odločitev na ravni lokalne samouprave?
REDNO
15 %

REDNO

15 %

33 %
33 %

17 %
17 %

ZGOLJ TISTE, KI VPLIVAJO
NA MOJ OSEBNI POLOŽAJ
ZGOLJALI
TISTE,
KI VPLIVAJO
POLOŽAJ
MOJE
NA MOJ
OSEBNI POLOŽAJ
ORGANIZACIJE
ALI POLOŽAJ MOJE
REDKO
ORGANIZACIJE
REDKO

35 %
35 %

c.

NIKOLI
NIKOLI

Koliko vas zanima dogajanje v občinski upravi? (1 pomeni »me ne
zanima«, 5 pomeni »zelo me zanima« in 3 predstavlja »povprečno
c) me
Koliko
vas zanima dogajanje v občinski upravi? (1 pomeni »me ne zanima«, 5
zanima«)

pomeni »zelo me zanima« in 3 predstavlja »povprečno me zanima«)
c) Koliko vas zanima dogajanje v občinski upravi? (1 pomeni »me ne zanima«, 5
1
28 %
1 pomeni
28 % »zelo me zanima« in 3 predstavlja »povprečno me zanima«)
2
26 %
1 228 %263 %
32 %
3

326 %324 %
432 % 85 %

4

58 % 6 %

2

5

6%

8%
6%
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Ali spremljate seje občinskega sveta? (1 pomeni »nikoli«, 2 pomeni
3sejepomeni
»včasih«,
pomeni
»pogosto«
5 pomeni
d) Ali
Ali»redko«,
spremljate seje
občinskega
sveta? (1
(1 4
pomeni
»nikoli«,
pomeniin
»redko«,
d)
spremljate
občinskega
sveta?
pomeni
»nikoli«,
22 pomeni
»redko«,
33
»vedno«)
pomeni
»včasih«,
4
pomeni
»pogosto«
in
5
pomeni
»vedno«)
pomeni »včasih«, 4 pomeni »pogosto« in 5 pomeni »vedno«)
d.

11
22
33
44
55

62%% 1
62
12%% 2
12
18%% 3
18
4
66%%
5
22%%

62 %
12 %
18 %
6%
2%

e) Ali
menite,da
dase
sevas
vasodločitve,
odločitve,sprejete
sprejetena
naobčinski
občinskiravni,
ravni,tako
takoali
alidrugače
drugače
e)
menite,
e. Ali
Ali
menite,
da
se
vas odločitve,
sprejete
na občinski
ravni,
zadevajo?
zadevajo?

drugače zadevajo?

46%%
46

54%%
54

tako ali

Da
Da
Ne
Ne

f. AliAli
bizanimalo
vas zanimalo
izvedeti,
kako način
in nalahko
kakšen
način
lahko mladi
bivas
vas
zanimalo
izvedeti,kako
kakoin
inna
nakakšen
kakšen
način
lahko
mladiaktivneje
aktivneje
f)f) Ali
bi
izvedeti,
mladi
aktivneje
sodelujejo
pri
sprejemanju
odločitev
v
lokalni
samoupravi?
sodelujejopri
prisprejemanju
sprejemanjuodločitev
odločitevvvlokalni
lokalnisamoupravi?
samoupravi?
sodelujejo

48%%
48
52%%
52

Da
Da
Ne
Ne

g) Ali
Alimenite,
menite,da
daje
jena
navoljo
voljodovolj
dovoljmehanizmov
mehanizmovza
zavključevanje
vključevanjevvproces
processprejemanja
sprejemanja
g)
lokalnih
odločitev?
lokalnih odločitev?
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g.

Ali menite, da je na voljo dovolj mehanizmov za vključevanje v
proces sprejemanja lokalnih odločitev?
21 %
Da
Ne
79 %

h.
h)

Z oceno od 1–5 ocenite, kako vam obstoječe organizacije/mehanizmi
delovanja omogočajo vključevanje v proces sprejemanja odločitev
Z oceno
od 1–5 ocenite,
obstoječe
organizacije/mehanizmi
na lokalni
ravni?kako
(1vam
pomeni
»mi
ne omogoča«, 5delovanja
pomeni »mi
omogočajo
vključevanje
v
proces
sprejemanja
odločitev
na lokalniomogoča«)
ravni? (1 pomeni
popolnoma omogoča« in 3 pomeni »mi povprečno
»mi ne omogoča«, 5 pomeni »mi popolnoma omogoča« in 3 pomeni »mi

—— povprečno
Mladinski
svet Ravne na Koroškem
omogoča«)


1
15 %
Mladinski
svet
na Koroškem
2
14Ravne
%
3
4
5

51 %
14 %
6%

1

15 %

2

14 %

3

51 %

4

14 %

—— Komisija za mladinska vprašanja znotraj Občine Ravne na Koroškem



5
6%
1
19 %
2
22 %
3
49 %
Komisija
za mladinska
vprašanja znotraj Občine Ravne na Koroškem
4
7%
1 19 %
5
4%
2 22 %

—— Civilne iniciative



1
21 %
2
21 %
3
46 %
Civilne
4 iniciative
9%
5
2%

3

49 %

4

7%

5

4%

1

21 %

2

21 %

3

46 %
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Javna posvetovanja in tribune

1 21 %
—— Javna posvetovanja in tribune
1
2
3
4
5

21 %
22 %
44 %
10 %
4%

2

22 %

3

44 %

4

10 %

5

4%

 Drugi mehanizmi
—
— Drugi mehanizmi

Posvetovanje župana z mladimi, kot zbor krajanov.

Posvetovanje župana z mladimi, kot zbor krajanov.
i) i. Kako
oz. naoz.
kakšen
način se vključujete
javno življenje
občini življenje
Ravne na
Kako
na kakšen
način se vvključujete
v vjavno
Koroškem?

Ravne na Koroškem?

v občini

Odgovori so predstavljeni v analizi ankete.

Odgovori so predstavljeni v analizi ankete.
j) Ali menite, da je na voljo dovolj mehanizmov za vključevanje v javno življenje?

j.

Ali menite, da je na voljo dovolj mehanizmov za vključevanje v javno
življenje?

39 %

61 %

k.

Da
Ne

Kje bi si želeli več lastnega vključevanja v javno življenje?
(Možnih je več odgovorov.)

Prisiorganizaciji
prireditev.
k) Kje– bi
želeli več lastnega
vključevanja v javno življenje? (Možnih je več
odgovorov.)
– Pri reševanje stanovanjske problematike.
– Pri
razvoju podjetništva
– Pri
organizaciji
prireditev. in gospodarstva v občini Ravne na Koroškem. 20 %
– Pri razvoju ekologije v občini Ravne na Koroškem.
– Pri reševanje stanovanjske problematike.
13 %
– Pri reševanju problematike zaposlovanja mladih.
– Na področju mladinskih vprašanj.
– Drugo.

80

20 %
13 %
17 %
14 %
20 %
15 %
2%

l) Ali menite, da je vaše mnenje glede javnih zadev v Občini Ravne na Koroškem
slišano/upoštevano?

l.

Ali menite, da je vaše mnenje glede javnih zadev v Občini Ravne na
Koroškem slišano/upoštevano?

22 %

DA
NE

78 %

7. 1 ANALIZA PARTICIPACIJE

7. 1 ANALIZA PARTICIPACIJE

Volitev
in referendumov
se udeležuje
le 35 % kar
anketirancev,
kar kot
je nekoliko
Volitev
in referendumov
se udeležuje
le 35 % anketirancev,
je nekoliko manj,
je
manj, kot
je povprečna
volilna
udeležba
v občini
na različnih
volitvah ter
povprečna
volilna
udeležba v občini
Ravne
na različnih
volitvahRavne
ter referendumih.
Še precej
manj
mladih spremlja
sprejemanja
odločitev
na lokalni
ravni, saj
je takšnih zgoljodločitev
15 %,
referendumih.
Šeproces
precej
manj mladih
spremlja
proces
sprejemanja
na
šelokalni
dodatnih
17
%
pa
spremlja
odločitve,
ki
se
tičejo
njih
samih
ali
njihove
organizacije.
Skoraj
ravni, saj je takšnih zgolj 15 %, še dodatnih 17 % pa spremlja odločitve, ki
70 % mladih pa nikoli ali zelo redko spremlja dogajanje v njihovi lokalni skupnosti.
se tičejo njih samih ali njihove organizacije. Skoraj 70 % mladih pa nikoli ali zelo

Večino
celotno
dogajanje na
občinski lokalni
ravni ne zanima,
saj jih je več kot polovica (54
redkomladih
spremlja
dogajanje
v njihovi
skupnosti.
%) odgovorila, da jih to ne zanima ali da jih zelo malo zanima. Največ je sicer tistih, ki jih
tematika srednje zanima (32 %), medtem ko tematika zanima ali celo zelo zanima 14 %
Večino mladih celotno dogajanje na občinski ravni ne zanima, saj jih je več kot
anketirancev. V tem se vidi precejšnja nezainteresiranost, pa tudi nepoznavanje mladih o
polovica (54 %) odgovorila, da jih to ne zanima ali da jih zelo malo zanima.
dogajanju ter odločitvah, ki se sprejemajo na lokalni ravni. Seje občinskega sveta ter odločb,
Največnajesvetu,
sicer
jih tematika
srednje zanima (32 %), medtem ko
sprejetih
sicertistih,
nikoli nekispremlja
kar 62 % anketirancev.

tematika zanima ali celo zelo zanima 14 % anketirancev. V tem se vidi precejšnja

Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da skoraj polovica (46 %) vprašanih meni, da odločitve,
nezainteresiranost,
nepoznavanje
o sploh
dogajanju
terBiodločitvah,
ki
sprejete
na občinski ravni,pa
na tudi
njih same
ne vplivajo in mladih
se jih zato
ne tičejo.
pa zato
se sprejemajo
lokalnioz.ravni.
Seje občinskega
sveta ter rada
odločb,
sprejetih
na
skoraj
celotna druganapolovica,
natančneje
52 % vseh anketirancev,
izvedela,
na

svetu, sicer nikoli ne spremlja kar 62 % anketirancev.

Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da skoraj polovica (46 %) vprašanih meni,
da odločitve, sprejete na občinski ravni, na njih same ne vplivajo in se jih zato
sploh ne tičejo. Bi pa zato skoraj celotna druga polovica, oz. natančneje 52 %
vseh anketirancev, rada izvedela, na kakšne načine bi lahko aktivneje sodelovali
pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni. V tem trenutku je po mnenju 79 %
anketirancev v občini Ravne premalo mehanizmov, ki bi omogočali primerno
vključevanje mladih v sprejemanje lokalnih odločitev.
20 % anketirancev je kot primeren ali zelo primeren faktor za doseganje cilja pri
vključevanju mladih v proces sprejemanja odločitev na lokalni ravni proglasilo
81

šne načine bi lahko aktivneje sodelovali pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni. V tem
nutku je po mnenju 79 % anketirancev v občini Ravne premalo mehanizmov, ki bi
Mladinski
svet Ravne,
pa ga kotlokalnih
neprimernega,
na drugi strani
ogočali primerno
vključevanje
mladih vkisprejemanje
odločitev.

vidi 29 %
anketirancev. Komisija za mladinska vprašanja v Občini Ravne na Koroškem je
% anketirancev je kot primeren ali zelo primeren faktor za doseganje cilja pri vključevanju
prejela nekoliko manj zaupljive podatke – 11 % kot primerne ali zelo primerne
dih v proces sprejemanja odločitev na lokalni ravni proglasilo Mladinski svet Ravne, ki pa
ter 41 %na
kotdrugi
neprimerne,
je približnoKomisija
enako,zakot
so mladi
ocenili primernost,
kot neprimernega,
strani vidi 29kar
% anketirancev.
mladinska
vprašanja
širše
po državi
sprejetih
in uporabljenih
opcij,–ki11 omogočajo
bčini Ravne
na Koroškem
je prejela
nekoliko
manj zaupljive podatke
% kot primernevključevanje v
lokalno
kot so civilne
javnekot
tribune
in javna
zelo primerne
terdogajanje,
41 % kot neprimerne,
kar jeiniciative,
približno enako,
so mladi
ocenili posvetovanja.

mernost, širše po državi sprejetih in uporabljenih opcij, ki omogočajo vključevanje v
alno dogajanje,
civilne iniciative,
tribune
in javna
posvetovanja.
Mladikot
seso
v javno
življenjejavne
v občini
Ravne
sicer
neradi vključujejo, saj so mnenja,

da njihove
predlogi
niso nikoli
uslišani
%). Redki
so, ki sodelujejo
di se v javno
življenje ideje
v občiniinRavne
sicer neradi
vključujejo,
saj so(78
mnenja,
da njihove
tako,
da
se
udeležujejo
raznih
prireditev
ali
okroglih
miz,
še
manj
e in predlogi niso nikoli uslišani (78 %). Redki so, ki sodelujejo tako, da se udeležujejo pa je takih,
nih prireditev
ali okroglihaktivno
miz, še manj
pa je takih,
ki poskušajo
aktivno sodelovati,
npr. dogodkov v
ki poskušajo
sodelovati,
npr.
preko organiziranja
različnih
ko organiziranja
v svojih društvih ali organizacijah.
svojih različnih
društvihdogodkov
ali organizacijah.

% anketirancev sicer meni, da na ravni občine ne obstaja dovolj mehanizmov za
anketirancev
sicer
meni,aktivnega
da na ravni
občine ne
obstaja
učevanje61
v%
javno
življenje. Več
možnosti
vključevanja
bi mladi
radidovolj
imeli mehanizmov
dvsem pri
organizacije
prireditev
ter pri reševanju
problematike
za vprašanju
vključevanje
v javnorazličnih
življenje.
Več možnosti
aktivnega
vključevanja bi mladi
oslovanjaradi
mladih
(za vsakega
izmed področij
tako meni organizacije
20 % anketirancev).
Poleg tega
je
imeli
predvsem
pri vprašanju
različnih
prireditev
ter pri
tivno veliko
anketirancev
(17 %) odgovorilo,
da bi radi
aktivno(za
sodelovali
pri izmed
razvoju področij tako
reševanju
problematike
zaposlovanja
mladih
vsakega
jetništva in gospodarstva v občini Ravne.

meni 20 % anketirancev). Poleg tega je relativno veliko anketirancev (17 %)
odgovorilo, da bi radi aktivno sodelovali pri razvoju podjetništva in gospodarstva
v občini Ravne.

ZDRAVJE



8. ZDRAVJE

Ali imate dovolj možnosti za rekreacijo v prostem času?

—— Ali imate dovolj možnosti za rekreacijo v prostem času?
22 %
Da
Ne
78 %

—— Ali bi si morebiti želeli še več možnosti za rekreacijo?

 Ali bi si morebiti želeli še več možnosti za rekreacijo?
30 %
Da
Ne
70 %

82

70 %

—— Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »Da«, prosimo napišite,

katero.

Predlagane dodatne možnosti za rekreacijo:
 Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »Da«, prosimo napišite, katero.
—— pridobitev novih telovadnih prostorov;
—— več oblik skupinske vadbe (aerobika, ples, zumba);
Predlagane dodatne možnosti za rekreacijo:– pridobitev novih telovadnih prostorov;
—— predvsem
več možnosti
rekreacije za nosečnice in dojenčke;
– več oblik skupinske
vadbe (aerobika,
ples, zumba);
– predvsem več—možnosti
rekreacije
nosečnice
in dojenčke;
— (sodoben)
fitneszacenter
na Ravnah;
– (sodoben) fitnes center na Ravnah;
—— kolesarjenje, hoja, tek, košarka, plavanje ...;
– kolesarjenje, hoja, tek, košarka, plavanje ...;
— lepše
urejena
tenis igrišča;
več zanimanja
za badminton, squosh;
– lepše urejena—tenis
igrišča;
več zanimanja
za badminton,
squosh;
– poskrbeti za—
drsališče
(izvajanje
drsanja in(izvajanje
hokeja na
ledu) in hokeja
snežnona
deskanje;
—
poskrbeti
za drsališče
drsanja
ledu) in snežno deskanje;
– paintball;
—— paintball;
– boxing;
– trim steza. —— boxing;  
——

trim steza.

 Ali imate pozimi enake možnosti za aktivnosti oz. rekreacijo kot poleti?

—— Ali imate pozimi enake možnosti za aktivnosti oz. rekreacijo kot

poleti?

44 %

Da
56 %

Ne

 Ali menite, da je v občini Ravne na Koroškem dovolj preventivnih programov na
področju zdravja (informiranje na področju zlorabe drog, spolne vzgoje,
—— Ali menite, da je v občini Ravne na Koroškem dovolj preventivnih
duševnega zdravja …)?

programov na področju zdravja (informiranje na področju zlorabe
drog, spolne vzgoje, duševnega zdravja …)?

50 %
50 %

 Ali bi se udeležili morebitnega preventivnega programa zdravja?

Da
Ne

83

—— Ali bi se udeležili morebitnega preventivnega programa zdravja?

29 %
Da
Ne
71 %

—— Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »Da«, prosimo vpišite,

katerega.

 Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »Da«, prosimo vpišite, katerega.

Anketiranci bi se želeli udeležiti naslednjih potencialnih programov: o zdravi

nketiranci bi se želeli udeležiti naslednjih potencialnih programov: o zdravi prehrani
prehrani (izvedeti tudi kaj novega o divji hrani, domačih zeliščih idr.), gibanju
vedeti tudi kaj novega o divji hrani, domačih zeliščih idr.), gibanju (npr. izvedeti, kakšna je
(npr. treningov)
izvedeti, inkakšna
pravilna izvedba
in zdravem
avilna izvedba
zdravemježivljenjskem
slogu (tuditreningov)
psihične sprostitve,
joga življenjskem
slogu
(tudi
psihične
sprostitve,
joga
ipd.);
dobrodošlo
bi
bilo
informiranje na
d.); dobrodošlo bi bilo informiranje na področju zlorabe drog, spolne vzgoje, duševnega
področju
zlorabe
drog,
spolne
vzgoje,
duševnega
zdravja,
alkoholizma,
soočanja
ravja, alkoholizma, soočanja s sladkorno boleznijo ali boleznijo srca idr.

s sladkorno boleznijo ali boleznijo srca idr.

Koroškem? (Izberete lahko več odgovorov.)
 Kateri dejavnik
jemljete
kot največjo
grožnjo
zdravje v občini
Ravne
dejavnik
jemljete
kotzanajvečjo
grožnjo
zana
zdravje
—— Kateri

Ravne na Koroškem? (Izberete lahko več odgovorov.)

v občini

– Zlorabo alkohola
28 %
Zlorabo alkohola
28 %
– Uporabo drog
34 %
Uporabo drog
34 %
– Onesnaženost zraka
21 %
Onesnaženost zraka
21 %
– Porast bolezni
duševnih bolezni15 %15 %
Porast duševnih
Drugo – Drugo
3% 3%

 Ali menite,
je vmenite,
občini Ravne
postorjeno
dovolj za ozaveščanje
—— daAli
da jenavKoroškem
občini Ravne
na Koroškem
postorjeno dovolj
mladih pred nevarnimi
posledicami
jemanja
drog?
ozaveščanje mladih pred nevarnimi posledicami jemanja drog?

35 %

Da
Ne
65 %

84
 Ali menite, da Občina Ravne na Koroškem postori dovolj za zdravljenje odvisnikov

za

 Ali menite, da Občina Ravne na Koroškem postori dovolj za zdravljenje odvisnikov
—— Ali menite, da Občina Ravne na Koroškem postori dovolj
od drog?

zdravljenje odvisnikov od drog?

za

29 %
Da
Ne
71 %

—— Ali menite, da je za mlade ljudi s posebnimi potrebami v občini

Ravne na Koroškem dovolj dobro poskrbljeno?

 Ali menite, da je za mlade ljudi s posebnimi potrebami v občini Ravne na Koroškem
dovolj dobro poskrbljeno?

45 %

Da
55 %

Ne

—— Kaj bi po vašem mnenju Občina Ravne na Koroškem na tem
področju še lahko postorila?
Odgovori
soKoroškem
zajeti v analizi
ankete.še lahko
 Kaj bi po vašem mnenju Občina
Ravne na
na tem področju
postorila?
Odgovori so zajeti v analizi ankete.

8.1 ANALIZA ZDRAVJA
Kar ZDRAVJA
78 % anketirancev
8. 1 ANALIZA

meni, da imajo dovolj možnosti za rekreacijo v prostem
času, vendar hkrati obstaja tudi 30 % takih, ki bi si želeli še več možnosti za
Kar 78 % anketirancev
meni,
da imajo dovolj
za rekreacijo
v prostemki
času,
druge vrste
rekreacije
oz. možnosti
za obstoj
infrastrukture,
bi vendar
takšno rekreacijo
hkrati obstaja
tudi 30 % takih,
bi si želeli
še več
možnosti za
druge vrsteigrišča
rekreacije
oz. za badminton
omogočala.
Medkitemi
so bila
največkrat
omenjena
za hokej,
obstoj infrastrukture, ki bi takšno rekreacijo omogočala. Med temi so bila največkrat
ter tudi potreba po možnostih rekreacije, primerne za nosečnice in dojenčke.
omenjena igrišča za hokej, badminton ter tudi potreba po možnostih rekreacije, primerne za
polovica
%) anketirancev
meni,meni,
da pozimi
nima
nosečnice Skoraj
in dojenčke.
Skoraj(44
polovica
(44 %) anketirancev
da pozimi
nimaenakih
enakih možnosti za
izvajanje
rekreacije
kot
med
poletnim
časom.
možnosti za izvajanje rekreacije kot med poletnim časom.
Pri vprašanju,
v občini Ravne
dovolj
preventivnih
programov
področju zdravja,
Pri ali
vprašanju,
ali obstaja
v občini
Ravne
obstaja
dovoljnapreventivnih
programov na
so anketiranci
s 50 %zdravja,
odgovorili,
glede možnosti
z »DA«
kot tudi tako
možnosti
z »NE«.
področju
sotako
anketiranci
s 50 %
odgovorili,
glede
možnosti z »DA«
Različnih preventivnih programov zdravja bi se udeležilo 29 % anketirancev, in sicer
kot tudi možnosti z »NE«. Različnih preventivnih programov zdravja bi se
predvsem glede informiranja na področju zlorabe drog ali alkohola, zdrave prehrane,
primernega kondicijskega treninga in problematike sladkorne bolezni.
Na Ravnah sicer mladi kot največjo grožnjo za zdravje vidijo v uživanju drog (34 %) in zlorabi
alkohola (28 %). 65 % mladih tudi meni, da se v občini Ravne ne postori dovolj za primerno
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udeležilo 29 % anketirancev, in sicer predvsem glede informiranja na področju
zlorabe drog ali alkohola, zdrave prehrane, primernega kondicijskega treninga
in problematike sladkorne bolezni.
Na Ravnah sicer mladi kot največjo grožnjo za zdravje vidijo v uživanju drog (34
%) in zlorabi alkohola (28 %). 65 % mladih tudi meni, da se v občini Ravne ne
postori dovolj za primerno ozaveščanje o škodljivih posledicah uporabe drog.
Še nekoliko višji odstotek (71 %) pa predstavlja mnenje anketirancev, da Občina
Ravne ne postori dovolj za zdravljenje odvisnikov od drog. Je pa več kot polovica
anketirancev (55 %) ocenila, da je v občini dovolj dobro poskrbljeno za osebe s
posebnimi potrebami.

Mladi menijo, da bi bilo treba za ustrezno reševanje problematike zdravja
vključiti več društev, ki se ukvarjajo s posebnimi problemi zdravja. Prav tako je
bilo nekaj predlogov, da se naj javne ustanove, še posebej pa šole, popravijo
9. INFORMIRANJE
tako, da bodo prilagojene za potrebe motorično prizadetih oseb.

9. INFORMIRANJE
 Ali imate v občini Ravne na Koroškem dovolj informacij o možnostih zaposlovanja,

9. INFORMIRANJE
izobraževanja,
mobilnosti, prostočasnega udejstvovanja, vključevanja v procese
odločanja
 Ali imate vitd.?
občini Ravne na Koroškem dovolj informacij o možnostih zaposlovanja,
—— Alimobilnosti,
imate v prostočasnega
občini Ravneudejstvovanja,
na Koroškem
dovolj vinformacij
o
izobraževanja,
vključevanja
procese
možnostih
zaposlovanja,
izobraževanja,
mobilnosti,
prostočasnega
odločanja itd.?
udejstvovanja, vključevanja v procese odločanja itd.?
44 %
56 %

44 %

Da
Ne
Da
Ne

56 %

 Ali ste seznanjeni s spodbudami, ki jih Občina Ravne na Koroškem namenja
izobraževanju
zaposlovanju
mladih?
—— Aliin ste
seznanjeni
s spodbudami, ki jih Občina Ravne

 Ali ste seznanjeni
s spodbudami,
ki jih Občina
Ravne na Koroškem
namenja
namenja
izobraževanju
in zaposlovanju
mladih?
izobraževanju in zaposlovanju mladih?

na Koroškem

26 %
26 %
74 %

Da
Ne
Da
Ne

74 %
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 Ali ste seznanjeni s spodbudami Občine Ravne na Koroškem, ki mladim zagotavljajo
ureditev stanovanjskega vprašanja?

—— Ali ste seznanjeni s spodbudami Občine Ravne na Koroškem, ki

mladim zagotavljajo ureditev stanovanjskega vprašanja?
24 %
Da
24 %

Ne
Da

76 %

Ne
76 %

 Ali (ne)poznavanje takšnih informacij po vašem mnenju vpliva na osebne odločitve
o načinu življenja in delu?

—— Ali (ne)poznavanje takšnih informacij po vašem mnenju vpliva na

 Ali (ne)poznavanje
takšnih
informacijoponačinu
vašem mnenju
vpliva
na osebne odločitve
osebne
odločitve
življenja
in delu?
o načinu življenja in delu?

38 %

Da
Ne

38 %

62 %

Da
Ne

62 %

—— Na katera področja vašega življenja vpliva (ne)poznavanje takšnih

 Na katera področja vašega življenja vpliva (ne)poznavanje takšnih informacij?

informacij?

Odgovori so predstavljeni v analizi ankete.

Odgovori so predstavljeni v analizi ankete.

 Na katera področja vašega življenja vpliva (ne)poznavanje takšnih informacij?
 Če vas zanimajo informacije
možnostih, naštetih
prvem vprašanju, kje iščete
Odgovori soo predstavljeni
v analizivankete.
informacije oz. kje bi iskali informacije o vaših možnostih?

—— ČeOdgovori
vas zanimajo
informacije
možnostih, naštetih v prvem
so predstavljeni
v analizioankete.
 Če vas zanimajo informacije o možnostih, naštetih v prvem vprašanju, kje iščete
vprašanju,
kje
iščete
informacije
informacije oz. kje bi iskali informacije o vaših možnostih?oz. kje bi iskali informacije
vaših
možnostih?
 Kje bi sicer najrajeOdgovori
želeli dobiti
informacije ov možnostih
zaposlovanja,
so predstavljeni
analizi ankete.
izobraževanja, stanovanj, mobilnosti
prostočasnega
udejstvovanja?
(Izberete
Odgovoriinso
predstavljeni
v analizi ankete.
lahko več odgovorov.)
 Kje bi sicer najraje želeli dobiti informacije o možnostih zaposlovanja,
izobraževanja, stanovanj, mobilnosti in prostočasnega udejstvovanja? (Izberete
lahko več odgovorov.)

o
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– Na spletni strani mladinskega centra Kompleks.

21 %

– Na spletni strani Mladinskega sveta Ravne na Koroškem.

19 %

–– Na
spletni strani Mladinskega sveta Ravne na Koroškem.
Drugo.
Na spletni strani Občine Ravne na Koroškem.

19
%
2%

—— Kje
biObčine
sicer
najraje
želeli dobiti
–– Na
spletni
strani
Ravne
na Koroškem.
V mladinskem
centru
Kompleks.

informacije
25
18 %
% o možnostih
zaposlovanja,
izobraževanja,
stanovanj,
mobilnosti
in
–– Na
spletni strani
mladinskega centra Kompleks.
21 %
V občinskem
glasilu.
%
prostočasnega
udejstvovanja? (Izberete15lahko
več odgovorov.)
– V mladinskem
centrustrani
Kompleks.
Na spletni
mladinskega centra Kompleks. 18 %

V občinskem
15 %
Naglasilu.
spletni
strani Mladinskega
sveta
na Koroškem.
Ali vas–zanima
mladinsko
dogajanje
v občini Ravne
naRavne
Koroškem?
V mladinskem centru Kompleks.
– Drugo.
2%
V občinskem glasilu.

Drugo.
Ali vas zanima mladinsko dogajanje v občini Ravne na Koroškem?

25 %
21 %
19 %
18 %
15 %
2%

37 %
—— Ali vas zanima
mladinsko dogajanje v občini Ravne na Koroškem?
Da

Ne
63 %
37 %

Da
Ne
63 %

Ali spremljate informacije o mladinskem dogajanju v občini Ravne na Koroškem?

—— Ali spremljate informacije o mladinskem dogajanju v občini Ravne

na Koroškem?

Ali spremljate informacije o mladinskem dogajanju v občini Ravne na Koroškem?

50 %

50 %

50 %

50 %

Da
Ne

Da
Ne

—— Kje bi bilo po vašem mnenju najbolje objavljati informacije o vsem

mladinskem dogajanju v občini Ravne na Koroškem? (Izberete
lahko več odgovorov.)
– Na spletni strani Občine Ravne na Koroškem.
– Na spletni strani mladinskega centra Kompleks.
– Na spletni strani Mladinskega sveta Ravne na Koroškem.
– V mladinskem centru KOMPLEKS.
– V občinskem glasilu.
– Drugo.
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21 %
24 %
20 %
20 %
13 %
3%

9. 1 ANALIZA INFORMIRANJA
Kar 56 % anketirancev je mnenja, da v občini Ravne na Koroškem ni dovolj
informacij o možnostih zaposlovanja, izobraževanja, mobilnosti, prostočasnega
udejstvovanja, vključevanja v procese odločanje itd. 74 % pa jih meni, da
niso seznanjeni s spodbudami, ki jih Občina Ravne na Koroškem namenja
izobraževanju in zaposlovanju mladih. Prvi rezultati kažejo, da so mladi slabo
informirani o možnostih, ki jih imajo na voljo v občini Ravne. Še posebej
zaskrbljujoče je vprašanje, da kar 76 % mladih ne ve, kakšne spodbude daje
Občina Ravne za rešitev stanovanjskega vprašanja mladih.
Anketiranci menijo, da nepoznavanje informacij, pomembnih za mlade,
posledično povzroča mladim težave pri iskanju dela, pri odločitvah za selitve
v tujino, sprašujejo se, kako naj kvalitetno preživljajo prosti čas in predvsem,
kako naj se mladi spopadejo z reševanjem stanovanjske problematike. Večina
jih meni, da bi se odločili drugače, če bi imeli na voljo več informacij. Prav tako
anketiranci menijo, da pomanjkanje informacij slabo vpliva na izbiro njihove
izobrazbe in poznejše iskanje zaposlitve.
Anketiranci iščejo informacije večinoma na socialnih omrežjih, na spletni strani
Občine Ravne na Koroškem, preko študentskih servisov, preko svojih šol, na
Zavodu za zaposlovanje, pa tudi preko določenih mladinskih organizacij (KMKC
Kompleks), preko Centra za socialno delo in RRA Koroške. Rezultati ankete
kažejo, da bi anketiranci želeli največ informacij izvedeti preko spletne strani
Občine (21 %) ter preko mladinskih organizacij (KMKC Kompleks in Mladinski
svet Ravne na Koroškem).

0. MLADINSKE ORGANIZACIJE

10. MLADINSKE ORGANIZACIJE

 Ali se vam zdi pomembno, da v občini Ravne na Koroškem deluje Mladinski svet
—— Ali se vam zdi pomembno, da v občini Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem?

Mladinski svet Ravne na Koroškem?

deluje

28 %
Da
Ne
72 %

 Bi se za pomoč pri reševanju vaših težav obrnili na Mladinski svet Ravne na
Koroškem?
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Bi se za pomoč pri reševanju vaših težav obrnili na Mladinski svet Ravne na
Koroškem?—— Bi se za pomoč pri reševanju vaših težav obrnili

Ravne na Koroškem?

41 %

na Mladinski svet

Da
Ne

59 %

Ali veste, da je Mladinski svet Ravne na Koroškem krovna mladinska organizacija v
občini Ravne
Koroškem,
katero
se združujejosvet
mladinske
organizacije?
——na Ali
veste,vda
je Mladinski
Ravne
na Koroškem krovna

mladinska organizacija v občini Ravne na Koroškem, v katero se
združujejo mladinske organizacije?

37 %

Da

Ne
63 %

—— Za katero od mladinskih organizacij v občini Ravne na Koroškem ste

že slišali? (Izberete lahko več odgovorov.)

Za katero od mladinskih
organizacij
v občini
Ravne na Koroškem ste že slišali?
– Mladinski
svet Ravne
na Koroškem
(Izberete lahko več odgovorov.)
– KMKC Kompleks

– Klub koroških študentov
– Društvo
podeželske
mladine Strojna
– Mladinski
svet Ravne
na Koroškem
14 %
– Društvo tabornikov Rod koroških jeklarjev Ravne
– KMKC Kompleks
18 %
– Skavte Steg Koroška 2
– Klub koroških študentov
20 %
– Mladi forum SD Mežiške doline
– Društvo
podeželske
mladine
Strojna
7%
– SDM
Ravne ne
Koroškem
– Društvo
tabornikov
Rod Planinskega
koroških jeklarjev
Ravne
– Mladinski
odsek
društva
Ravne 13 %
– Drugo
– Skavte
Steg Koroška 2
10 %
– Mladi forum SD Mežiške doline

8%

– SDM Ravne ne Koroškem

4%

– Mladinski odsek Planinskega društva Ravne

5%

– Drugo

1%
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14 %
18 %
20 %
7%
13 %
10 %
8%
4%
5%
1%

 Ali veste, da je kot delovno telo občinskega sveta ustanovljena komisija za
mladinska vprašanja v Občini Ravne na Koroškem, na katero se lahko obrnete z
mladinsko
—problematiko?
— Ali veste, da je kot delovno telo občinskega sveta ustanovljena

komisija za mladinska vprašanja v Občini Ravne na Koroškem, na
katero se lahko obrnete z mladinsko problematiko?

26 %
Da
Ne
74 %

—— Kako bi ocenili aktivnosti mladinskih organizacij na Ravnah? (1

pomeni »so neaktivne«, 5 pomeni »so zelo aktivne« in 3 pomeni
dobro«)

 Kako bi ocenili aktivnosti mladinskih organizacij na Ravnah? (1 pomeni »so
»so srednje
aktivne«in 3–pomeni
v analizi
izrazaktivne«
»srednje
neaktivne«, 5 pomeni
»so zelo aktivne«
»so je
srednje
–v
analizi je izraz »srednje
dobro«)
1
11 %

2
3
4
5

15 %
47 %
18 %
9%

1

11 %

2

15 %

3

47 %

4

18 %

5

9%

—— Napišite vsaj tri zadeve, ki jih v občini Ravne na Koroškem najbolj

pogrešate in bi jih predlagali Občini Ravne na Koroškem, da jih
življenju

saj biRavne
s temnaprispevala
h kvalitetnejšemu
 Napišite vsaj trinujno
zadeve,uredi,
ki jih v občini
Koroškem najbolj
pogrešate in bi jih
mladih
naKoroškem,
Ravnah na
Koroškem?
predlagali Občini
Ravne na
da jih
nujno uredi, saj bi s tem prispevala h
kvalitetnejšemu življenju mladih na Ravnah na Koroškem?
Odgovori so predstavljeni v analizi ankete.

Odgovori so predstavljeni v analizi ankete.
 Ali vas zanima aktivno sodelovanje v mladinskih organizacijah?

—— Ali vas zanima aktivno sodelovanje v mladinskih organizacijah?

42 %
58 %

Da
Ne

 Koliko lahko mladinske organizacije doprinesejo k rešitvi mladinske problematike v
občini Ravne na Koroškem? Pri tem pomeni 1 »nič« in 5 »zelo veliko«.
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—— Koliko lahko mladinske organizacije doprinesejo k rešitvi mladinske

problematike v občini Ravne na Koroškem? Pri tem pomeni 1 »nič«
in 5 »zelo veliko«.
1
2
3
4
5

9%
13 %
37 %
27 %
14 %

10. 1 ANALIZA MLADINSKIH ORGANIZACIJ
72 % anketirancev je mnenja, da je pomembno, da v občini Ravne na Koroškem
deluje mladinski svet. Dobra tretjina se jih zaveda, da je Mladinski svet Ravne
krovna mladinska organizacija v občini, v katero se združujejo mladinske
organizacije. 41 % anketirancev bi se za pomoč pri reševanju težav obrnilo na
Mladinski svet Ravne na Koroškem.
Anketiranci med naštetimi organizacijami najbolje poznajo delovanje Kluba
koroških študentov (20 %), sledita mu KMKC Kompleks (18 %) in Mladinski
svet Ravne na Koroškem s 14 %. Aktivnost mladinskih organizacij na Ravnah
anketiranci večinoma ocenjujejo kot srednje dobro.
Problematičen je odgovor, da so anketiranci slabo informirani o tem, da deluje
v občini Ravne, kot delovno telo občinskega sveta, komisija za mladinska
vprašanja, in da se nanjo lahko obrnejo z mladinsko problematiko. Takšnih, ki
poznajo to komisijo, je zgolj 26 %.
Med predlogi, ki jih mladi v občini Ravne najbolj pogrešajo in bi jih želeli
predlagati lokalni skupnosti, da jih nujno uredi, s čimer bi prispevali h
kvalitetnejšemu življenju mladih v občini, so mladi predlagali: da se uredi
stanovanjska problematika mladih, zagotovi delovna mesta, organizira
neformalna usposabljanja za mlade, katera potrebujejo za pridobivanje
življenjskih izkušenj. Želijo si več trgovskih centrov in tudi kino. Prav tako
pogrešajo več spodbud prostovoljnega dela. Po njihovem mnenju bi bil
potreben večji nadzor nad zlorabo alkohola na javnih mestih v občini Ravne.
Nekateri pogrešajo več spodbud mladinskih organizacij. V kraj bi želeli privabiti
več investitorjev, ki bi na novo zaposlovali in vzpostavili znanstvenoraziskovalne
institucije. Anketiranci predlagajo večjo urejenost športnih objektov, posebej
s pitniki. Mladi predlagajo Občini več medregijskega povezovanja. Anketiranci
menijo, da so programi kulture za mlade skromni, prav tako bi si želeli še kakšne
atraktivne športne aktivnosti (npr. poletno sankališče na smučišču Poseka).
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NABOR ŽELJA MLADIH V OBČINI RAVNE NA
KOROŠKEM
1. UVODNA POJASNILA
Nabor želja mladih je dokument, izdelan v sklopu na pripravo pisanja Strategije
za mlade v občini Ravne na Koroškem 2014–2020. Predstavlja konkreten nabor
želja in idej mladih v trenutnem času in okoliščinah, ki so smiselno razdeljena
na devet področij. Področja so skrbno izbrana na podlagi situacij, dogodkov
in dejstev, ki zadevajo mlade v občini. Gre za temeljni dokument, iz katerega
razberemo, kakšne so ideje mladih, v katero smer naj se občina na določenih
področjih razvije. Dokument nabor želja mladih je pripravljen tako, da bo skupaj
z analizo stanja in izvedeno anketo predstavljal temeljni vir za pisanje Strategije
za mlade v občini Ravne na Koroškem 2014–2020.
Nastajanje vsebine dokumenta oziroma zbiranje informacij za pripravo
dokumenta je potekalo na naslednje načine:
—— Anketa se je izvajala od 1. 11. 2013 do 8. 3. 2014. Narejena je kot
samostojni dokument pri pripravi na pisanje Strategije za mlade v
občini Ravne na Koroškem 2014–2020. Objavljena je bila kot spletna
anketa na socialnem omrežju Facebook ter posredovana vsem
mladinskim organizacijam in šolam v občini Ravne na Koroškem.
—— Javna tribuna na temo strategije za mlade 2014–2020 je potekala
14. 12. 2013 v Kulturnem centru na Ravnah na Koroškem. Na javno
tribuno so bile povabljene vse mladinske organizacije v občini Ravne
na Koroškem ter vsa zainteresirana javnost. Na javni tribuni smo
udeležence seznanili s konceptom pisanja strategije, predstavili
vmesni rezultat ankete ter jih povabili k reševanju ankete.
—— Srečanje mladih na temo nabora želja je potekalo 28. 4. 2014 v
mladinskem hotelu Punkl.
—— Nastala je elektronska knjiga za zbiranje sugestij mladih.
—— Vključeni so intervjuji posameznikov.
Iz vseh naštetih dogodkov so se v dokumentu z naborom želja mladih, po
področjih (mladinsko organiziranje in prosti čas, zaposlovanje, stanovanjska
problematika, mobilnost, izobraževanje, participacija, zdravje, informiranje
in mladinsko organiziranje) zbrale bistvene pobude, želje oz. sugestije,
razmišljanja, za katere mladi menijo, da bi jim v prihodnosti omogočili lepše
življenje oziroma preživljanje mladostniških let v občini Ravne na Koroškem.
Nekatere ideje sicer presegajo pristojnosti Občine na določenem področju,
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vendar je dokument lahko tudi dober vir za tiste, ki odločajo na republiški ravni
ali se kakorkoli ukvarjajo z mladinskim sektorjem.

2. MLADINSKO ORGANIZIRANJE IN PROSTI ČAS
Prosti čas v ožjem smislu sicer ni področje, ki bi ga morala urejati lokalna
skupnost, lahko pa lokalna skupnost oziroma občina zagotovi sredstva za
kakovostno preživljanje prostega časa. Ta sredstva se kažejo v obliki podporne
infrastrukture ter v organizaciji dogodkov. Tudi mladinsko organiziranje je
neposredno povezano z infrastrukturo, ki jo nudi občina. Mladi potrebujejo svoj
prostor, kjer se lahko družijo, izražajo in predstavijo svoje delo, svoje poglede,
pridobivajo neformalno znanje, informacije in se počutijo kot enakopraven
del družbe. V današnjem času je tako v občini kot širše slutiti rahlo apatičnost
in pasivnost med mladimi, navkljub dobri športni infrastrukturi, zato je
pomembno, da lokalna skupnost prisluhne mladim, kaj pravzaprav potrebujejo
in kaj pričakujejo od nje, ter na katerem področju so težave, kjer je treba
ukrepati.
Mladi so na področju mladinskega organiziranja in prostega
naslednje potrebe:

časa izrazili

—— Kino – Kino je v občini Ravne na Koroškem dolga desetletja že bil
prisoten. Žal se je v zadnjih letih ta dejavnost opustila. S pridobitvijo
kulturnega centra bi lahko to dejavnost znova obudili, mladi pa kot
alternativo vidijo tudi prihod katerega od večjih kino distributerjev v
kraj.
—— Pestrejši nabor kulturnih prireditev – Kljub velikemu številu dogodkov
v kraju, si mladi želijo več prireditev, namenjenih izključno njim. Na
to bi lahko navezali tudi z željo, da se več dogodkov za mlade prestavi
v park Ravne. Kot osrednjo prireditev v občini mladi izpostavljajo
Ravenske dneve, v zvezi s katerimi so izrazili željo, da se podaljšajo za
kakšen dan, ki bo posvečen samo mladim. Mladi so se zavzeli tudi za
ustanovitev gledališča za mlade.
—— Vključevanje osnovnošolske in srednješolske mladine na dogodke
– Posebna problematika je, vključevanje osnovnošolske in deloma
srednješolske mladine v prostor, ki se zaradi zakonskih omejitev ne
nahaja v gostinskih lokalih, kjer se navadno odvijajo razni dogodki.
Želja mladih je, da občina poskrbi tudi za mlajše mladoletnike, da bodo
imeli svoj prostor in možnosti druženja ter obiskovanja prireditev,
namenjenih njihovi generaciji.
—— Delavnice in predavanja na temo fotografije, podjetništva, pridobivanje
evropskih sredstev, pravnih zadev, razstave mladih umetnikov ...
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Iz teh želja lahko razberemo, da si mladi želijo več neformalnega
izobraževanja, predvsem pa infrastrukture, kjer bi se lahko dejavnosti
odvijale. Kot kulturo mladi dojemajo tudi ulično umetnost, med katero
spada »grafitiranje«, ki v občini povzroča precej težav in se ga povezuje
z vandalizmom. Mladi predlagajo svojo steno oziroma prostor, kjer bi
lahko izražali tudi tovrstno umetnost.
—— Športne dejavnosti – Turnirji, hokej igrišče, »skate park«, bejzbol
igrišče, fitnes na prostem so bile najpogosteje omenjene želje
mladih na Ravnah. Kot je uvodoma omenjeno, se lahko občina Ravne
pohvali z dobro športno infrastrukturo, vendarle se z leti in različnimi
generacijami menjajo tudi športne panoge. Mladi si želijo osvežitve,
predvsem pa pogojev za razvijanje športov, ki v tem okolju niso tipični.
Mladi si želijo tudi obnove igrišč v drugih krajih v občini, kot je obnova
odbojkarskega igrišča v Kotljah. Posebej velika želja je bila po novem
hokejskem igrišču, ki ga občina še nima, ter po fitnesu na prostem.
—— Mladinski prostor – Mladi so si zamislili mladinski prostor, ki ne bo
gostinski objekt, ampak prostor za druženje, pogovore, animacije
itd., tako imenovano »Mladinsko sobo«. Sem bi lahko zahajala tudi
mladoletna mladina, ki je sedaj bolj ali manj prepuščena sama sebi.
—— Prostor za alternativno umetnost in kulturo – Člani KUD Kunkuvo
menijo:
»Na Ravnah na Koroškem je absolutno premalo alternativne scene.
Glasbeno se spodbujata samo komercialna glasba in narodno-zabavna.
Nekajkrat na leto imamo celo klasične koncerte, zahvale gredo Glasbeni
šoli Ravne. Ogromno mladine pa pogreša nek prostor, neko dogajanje,
ki je drugačno od vsak dan slišanega po radiu, videnega po televiziji.
Temu sicer služi KMKC Kompleks, vendar poleti ni aktiven, letos je celo
predhodno zaprt. Potrebujemo glasbene skupine, soliste, instrumentaliste,
ki so drugačni. Ogromno glasbenikov potuje po svetu z zelo malo denarja
in igrajo za mali denar, je pa res, da medijsko sploh niso prepoznavni.
Medijsko in popularno ne pomeni tudi, da je kvalitetno. Marsikdo bi bil
vesel prihoda kakšnega večjega alternativnega rock benda (ki ni nujno
zmagal na vsakem drugem natečaju), 'underground' raperja, mladih
kantavtorjev, etno glasbenikov (razne balkanske instrumentalne zasedbe
naredijo večjo 'gavdo' kot marsikateri narodno-zabavni bend), lahko bi
se promoviralo ogromno (mladih) koroških izvajalcev … Vendar bi takšne
stvari potrebovale nek večji skupen prostor, kjer bi se vse to lahko odvijalo.
Alternativna kultura je vedno zasedala prostore, ki so zapuščeni oziroma
neuporabni za večino stvari – in seveda, tudi mi se strinjamo s pridobitvijo
kakšne hale, skladišča ali zapuščene hiše/stavbe, ki bi jo spremenili v
alternativna kulturna dogajanja ter izkoristili za kreativno preživljanje
prostega časa.«
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Zaradi zapletov v KMKC Kompleks mladi potrebujejo tudi prostor za vaje,
namenjen vsem vrstam mladih glasbenih skupin.
—— KMKC Kompleks – Mladi so se zavzeli za edini mladinski kulturni
center te vrste v občini. Menijo, da kot takšen mora obstajati, da je
velikega pomena za mlado populacijo, občina pa naj naredi vse, kar je
v njeni moči, da reši dosedanje spore in omogoči neovirano delovanje
pomembnega središča za mladino.

3. ZAPOSLOVANJE
Zaposlovanje zadeva predvsem starejše mladostnike, ki po zaključenem šolanju
iščejo svojo prvo zaposlitev. Z vidika razvoja mladega človeka je finančna
osamosvojitev predpogoj za vse drugo. Zaradi splošne gospodarske krize, katere
priča smo, so najbolj prizadeti ravno prvi mladi iskalci zaposlitve. Pristojnosti
na tem področju sicer niso samo v domeni Občine, vseeno pa lahko Občina z
določenimi ukrepi ublaži stisko ob iskanju prve zaposlitve. Druga večja težava,
s katero se srečuje občina, pa je tako imenovani »beg možganov iz občine«, v
večja mestna središča ali tujino, kjer mladi najdejo priložnosti za zaposlitev.
Mladi si na tem področju želijo:
—— Neformalnega izobraževanja na temo priprav na razgovore – Razgovor
mladi dojemajo kot bistven korak pri predstavitvi delodajalcu, zato
želijo biti nanj dobro pripravljeni. Želijo si več informacij in znanja, kako
delodajalca prepričati, da so ravno oni tisti, ki jih potrebuje.
—— Obveščanja o potrebah na trgu dela, prostih delovnih mestih, in sicer
po za mladino dostopnih in zanimivih kanalih, kot so socialna omrežja,
sms-i, e-pošta …
—— Povezovanje občin v regiji pri programu pomoč zaposlovanja mladih
– Ena sama občina težko vzpostavi nova delovna mesta ter spodbuja
zaposlitveno politiko, vendar mladi vidijo priložnost v povezovanju
občin in vodenju skupne politike zaposlovanja v regiji.
Mlad občan pravi: »Ustanoviti javno agencijo, ki bi pokrivala celotno
zaposlovanje. Na način, pri katerem posamezniki in podjetja iščejo drug
drugega. Npr. posameznik na agencijo odda oglas, da išče delo, skupaj
s svojim CV-jem in referencami. Na tak način potem podjetje izbere
najprimernejšega kandidata, ki ga iščejo za določeno delovno mesto,
komunikacija med tistimi, ki jim je zagon uspel, ter med tistimi, ki imajo
željo po ustanovitvi podjetja skozi zglede in spodbude«.
—— Zagotavljanje obvezne in neobvezne prakse v organizacijah (kvorum)
– Občina kot taka je servis občanom in tudi organizacijam ter
podjetjem na njenem območju. Preko vsakodnevnega srečevanja, dela
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in izmenjave informacij, bi lahko občina tudi bolj aktivno pristopila k
pogajanjem za nudenje prakse v podjetjih, ki so v občini. Tako bi mladi
dobili stik z lokalnimi podjetji že med izobraževanjem.
—— Spodbujanje podjetništva in samozaposlitve – Mladi si želijo več
informacij ter spodbude na področju samozaposlovanja. Izrazili so tudi
željo po prostoru, namenjenemu za izdelovalce domače in umetnostne
obrti.
—— Program mentorstva je oblika, pri kateri dobi mlad podjetnik na
razpolago izkušen kader, iz že obstoječih podjetij ali od samostojnega
podjetnika, kot svetovalca na začetku poslovne poti. Mentor mu
pomaga z nasveti in svojimi izkušnjami.
—— Obveščanje in usmerjanje občine v poklice, ki so v občini perspektivni
– Občina naj poskrbi, da bo mlade preventivno osveščala, kateri
poklici so tisti, ki jih bo občina v prihodnje potrebovala. Mladi si
želijo informacije, kateri poklici so perspektivni v lokalnem okolju, in
občina bi lahko opravila analize ter predstavila vizijo razvoja ter na
tak način mladim olajšala odločitev pri izbiri šolske ali študijske smeri.

4. STANOVANJSKA PROBLEMATIKA
Stanovanjska problematika je drugi korak pri osamosvajanju mladih.
Stanovanjsko politiko vodi Občina Ravne na Koroškem strateško in premišljeno,
vendarle pa je v današnjih dneh mladim težko priti do stanovanja. Pogoji za
nakup stanovanj so finančno nevzdržni, čakalne dobe za neprofitna stanovanja
so dolge, prav tako je zaradi finančne stiske težko začeti z izgradnjo individualnega
stanovanjskega objekta. Vsekakor bo širša lokalna skupnost morala najti nove
ideje, nove rešitve in pristope za pomoč mladim pri reševanju stanovanjskega
problema. Mladi na področju stanovanjske problematike pričakujejo:
—— Več neprofitnih stanovanj za mlade – Občina naj namensko zgradi
oziroma rezervira stanovanja, izključno za mlade.
—— Subvencije za nakup stanovanj – Občina naj najde sredstva za
subvencije pri nakupu stanovanja, če se zanj odloči mlad občan.
—— Ugodne kreditne pogoje za nakup stanovanj – Občina naj skupaj s
finančnimi ustanovami preuči možnosti za ugodne kreditne pogoje pri
nakupu stanovanja, če gre za mladega občana.
—— Zagotovitev več zemljišč, izključno za mlade, za individualno
gradnjo – Mladi si želijo zemljišč oziroma zazidalnih parcel, ki bi bile
namenjene izključno mladim.
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5. MOBILNOST
Mobilnost je v mladosti eno pomembnejših področij, saj se prekriva z vsemi
drugimi naštetimi področji. Brez ustrezne mobilnosti je druženje z vrstniki
oteženo, težje dostopno je neformalno izobraževanje, delovno mesto,
zdravstvena oskrba, bivanjski pogoji idr. Na drugi strani lokalna politika
mobilnosti mladih vključuje tudi spodbujanje mladih v programe mednarodne
mobilnosti.
Mladi v občini Ravne na Koroškem vidijo težave predvsem v slabih cestah,
nepretočnosti prometa, prevelikem številu semaforjev, prenatrpanosti in
premajhnih intervalih avtobusov oziroma javnega prometa, neurejeni obvoznici,
nedograjenih kolesarskih stezah, opuščanju železniške povezave, predragih
javni prevozih in neizgrajeni hitri cesti na Koroško.
Mladi vidijo rešitev v:
—— Izposoji koles – Nekatere občine v državi takšno storitev že
prakticirajo. Gre za izposojo kolesa, ki se ga po opravljeni vožnji vrne
na eno izmed bližnjih mest za izposojo. Rešitev je lahko zelo praktična,
če bi bile v občini popolnoma urejene kolesarske poti do vseh krajev v
občini.
—— Organizirani avtobusni prevozi ob prireditvah – Mladi v svojem
prostem času, predvsem ob vikendih, obiskujejo prireditve, na
katerih se srečujejo s prijatelji in sošolci. Te stične točke mladih so
koncentrirane po vseh večjih mestih na Koroškem. Mladi predlagajo
dogovor med občinami, da organizirajo javne prevoze ob vseh večjih
prireditvah ter ob koncih tedna, tako bi večini zagotovili varno pot
domov.
—— Posodobitev železnice – Železniška povezava v občini z leti vedno bolj
peša. Namesto negativnega trenda pri številu dnevnih voženj vidijo
mladi priložnost v povečanju števila voženj potniškega vlaka. S tem
bi se predvsem povečala mobilnost za mlade, ki so na poti v šolo ali
službo na področju Dravske doline.
—— Konstantni prevozi kombiniranih vozil v oddaljene predele občine –
Z mobilnostjo imajo težave predvsem mlajši iz bolj oddaljenih krajev
v občini, kot so Strojna, Podgora, Dobrije itd. Starejši svoje dnevne
poti opravijo z lastnimi vozili, mlajši pa so predvsem odvisni od dobre
volje staršev. Prevozi v šolo in nazaj so sicer organizirani, vendar so
mladi izpostavili težavo pri prevozih na popoldanske treninge in druge
aktivnosti.
—— Dostopne cene mladim – Cene avtobusnih prevozov so za isto
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kilometrino bistveno dražje kakor v občinah na drugem koncu države.
Občina bi lahko razmislila o delnih subvencijah za mlade pri javnem
prevozu, podobno kot je našla rešitev za upokojence.
—— Širokopasovna internetna povezava – Internet postaja osnovni pogoj
za študij in delo. Želja mladih je, da občina čim prej zagotovi čim
boljšo internetno povezavo v vse dele občine.
—— Izgradnja hitre ceste na Koroško – Mladi v občini Ravne kot največjo
prioriteto za povezanost z drugimi kraji ter hitro dostopanje do
služb in šol vidijo predvsem v izgradnji hitre ceste, zato naj se občina
zavzame za čim prejšnje dokončanje hitre ceste ter sproti obvešča
lokalno javnost, v kateri fazi se izgradnja izvaja.

6. IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanj, predvsem formalnih, so mladi v polni meri deležni v šolah. Pri
formalnem izobraževanju vodi Občina politiko predvsem na štipendijskem
področju. V zadnjem času pa družba daje vse večji pomen tudi neformalnemu
izobraževanju. Pri mladih ni več dovolj standardna metoda poučevanja, pač
pa si želijo predvsem več interaktivnih vsebin ter več poudarka na praktičnem
delu. Za izvajanje programov je potrebna infrastruktura, ki naj bi jo priskrbela
Občina. Seveda sami prostori še niso dovolj, zato mora Občina spodbujati
projekte, v zvezi z neformalnim izobraževanjem. Mladi se v dobri meri zavedajo,
da na trgu dela šteje tudi neformalno izobraževanje in da je to lahko prednost
pred drugimi, ko gre za zaposlitev.
Mladi si na področju neformalnega izobraževanja želijo naslednje:
—— Večjo ponudbo – Mladi si želijo bolj pestro ponudbo na področju
neformalnega izobraževanja.
—— Več promocije ponudnikov neformalnega izobraževanja – Mladi
pravzaprav ne vejo, kje iskati in kako priti do ustreznega ponudnika
neformalnega izobraževanja, zato predlagajo več promoviranja
neformalnih izobraževanj v občini.
—— Povabilo starejšim, da delijo svoje znanje in izkušnje z mladimi –
Mladi se zavedajo izkušenj, ki so jih starejši pridobili skozi življenje,
zato si želijo sodelovati v medgeneracijskih projektih, kjer bi svoje
znanje in poglede delili predvsem starejši na različnih področjih, ki jih
obvladajo.
—— Poenotenje ponudnikov glede vsebine – Veliko mladinskih organizacij
v občini večkrat letno organizira razna neformalna izobraževanja,
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vendar se dogaja, da sta v razmiku nekaj tednov dve neformalni
izobraževanji dveh različnih mladinskih organizacij, zato bi bilo
dobro to poenotiti in se uskladiti glede programov neformalnega
izobraževanja. S tem bi organizacije privarčevale denar za druga
izobraževanja, obiskanost dogodkov pa bi bila tako večja.
—— Analiza teme neformalnega izobraževanja – Mladi si želijo, da jih
mladinske organizacije, ki organizirajo neformalna izobraževanja,
povprašajo po njihovih željah in potrebah, zato bi lahko mladinske
organizacije izvedle nekakšno anketo oziroma analizo in se odločale
na podlagi mnenja mladih.

7. PARTICIPACIJA
Na splošno med mladimi velja, da so precej apatični do odločanja in političnega
dogajanja, razen redkih posameznikov. Pogosto se mladi ne zavedajo, kakšen
vpliv imajo s svojim odločanjem na splošno družbeno stanje, predvsem na svoj
položaj v družbi. V veliki večini mladi niti ne poznajo vseh možnosti odločanja
na lokalni ravni. Aktivna participacija je bistveno več kot samo udeležba na
volitvah.
Na področju participacije si mladi želijo predvsem:
—— Večjega deleža pri odločanju o njihovih zadevah – Mladim je treba
predstaviti možnosti odločanja na lokalni ravni. To lahko izvede
občina v obliki obveščanja in osveščanja o različnih načinih aktivnega
odločanja mladih občanov.
—— Razgovorov z županom, kot neke vrste zbor krajanov – Mladi si na
lokalni ravni želijo sogovornika, ki jim lahko da konkretne odgovore
na konkretna vprašanja. Predlagajo več srečanj z lokalno oblastjo,
predvsem z županom, kjer bi lahko predstavili svoje probleme, svoje
stiske in svoje predloge ter našli rešitve glede njihovih težav.

8. ZDRAVJE
Zdravje pri mladih ni največja skrb, vendarle pa je za kvalitetno življenje
precejšnjega pomena. Skrb za svoje zdravje nosi vsak posameznik zase, občina
pa je dolžna poskrbeti za pogoje pri zdravem razvoju in zdravem načinu življenja.
Med te pogoje spadajo predvsem preventivni programi, ki osveščajo mlade, da
je zdravje bistvenega pomena za njihov nadaljnji razvoj in kvalitetno življenje.
Mladi si v občini na področju zdravja želijo:
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—— Več aktivnosti društev, ki opozarjajo na preventivo v zdravju in
zagotavljanja javnih predstavitev.
—— Brezplačne pogovore s psihologi, terapevti – Žal so tudi mladi pod
nenehnim pritiskom in stresom. Mnogokrat sami ne znajo najti
prave pomoči, zato se zatečejo k drogam in alkoholu. S takšno obliko
pomoči bi mladi imeli na izbiro boljšo možnost za reševanje svojih
težav.
—— Odprtje pisarne za starše in otroke, odvisnike od drog – Mladi so
prepoznali problematiko z odvisniki od drog, ki je v občini precej
prisotna, zato si želijo posebne pisarne, kjer bi se z ustreznimi
strokovnimi delavci lahko pogovorili s starši in odvisniki, kako rešiti
problem uživanja drog.

9. INFORMIRANJE
Živimo v času, ko nas obkroža neobvladljiva množica informacij. Iz te množice
je treba izluščiti tiste prave oziroma tiste, ki so za mlade pomembne, mlade
zadevajo in so za njih bistvene. Večino informacij mladi poiščejo na spletu in
oglasnih deskah, vendar se v občini srečujemo s problemom razdrobljenosti
informacij, zaradi česar do potrebnih informacij niti ne pridejo ali pa porabijo
preveč časa za iskanje ustreznih informacij. Ogromen pretok informacij danes
poteka tudi preko socialnih omrežij, kjer je priložnost za občino in za mladinske
organizacije, da pristopijo do mladih z ustreznimi informacijami.
Mladi si na področju informiranja v občini želijo predvsem:
—— Mladinske informacijske točke – v okviru koroškega
medgeneracijskega centra bi se točka lahko nahajala v mladinskem
hostlu na Ravnah, kjer bi mladi lahko pridobili informacije glede vseh
vprašanj, ki se navezujejo na mlade.
—— Skupnega informatorja za mlade, kjer bi mladinske organizacije
skupaj objavljale vse dogodke na enem mestu.
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KLJUČNE TOČKE RAZVOJA MLADINSKE POLITIKE
V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM
Ključne točke razvoja mladinske politike v občini Ravne na Koroškem so
osnovane na ciljih, ki so smiselno opredeljeni po področjih. Predstavljajo
povzetek usmeritev in ukrepov pri izvajanju mladinske politike v občini.
Ključne točke mladinske politike so naslednje:
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1.

Trajnostni razvoj in odgovorna obravnava tematik z mladinskega
področja v občini.

2.

Enakopravna obravnava mladih v občini, v odnosu do drugih
soobčanov in zavedanja, da so mladi socialno najšibkejša skupina v
občini.

3.

Vključevanje mladih v postopke odločanja na lokalni ravni in
povečevanje participacije mladine v občini.

4.

Vlaganje sredstev v razvoj mladine in mladinske dejavnosti ter
spremljajoče infrastrukture.

5.

Zagotavljanje in zagovarjanje zdravega načina življenja mladih v
občini.

6.

Omogočanje pridobitve ustreznih kompetenc, znanj in vrednot, za
nadaljnje kvalitetno življenje mladih, bodisi v poklicnem bodisi v
privatnem življenju.

7.

Enakopravna obravnava mladine po celotnem teritoriju občine, ne
glede na oddaljenost od središč in centrov.

8.

Kontrola in nadzor nad izvajanjem mladinske politike za njeno uspešno
izvajanje.

9.

Odprava napak pri izvajanju dosedanje mladinske politike.

STRATEGIJA – USMERITVE IN UKREPI

UVODNA POJASNILA
Dokument Strategija za mlade v občini Ravne na Koroškem 2014–2020 je
oblikovan na podlagi štirih temeljnih virov. To so:
1.

dosedanji ukrepi Občine Ravne na Koroškem na področjih mladinskih
politik,

2.

mladinsko organiziranje in mladinska dejavnost v občini Ravne na
Koroškem,

3.

analiza rezultatov spletne ankete med mladimi v občini Ravne na
Koroškem,

4.

nabor želja mladih v občini Ravne na Koroškem.

Na podlagi temeljnih dokumentov je pripravljen sklepni dokument – strategija,
ki zajema 14 strateških usmeritev in 28 konkretnih ukrepov ter kriterijev.

1. MLADINSKO ORGANIZIRANJE IN PROSTI ČAS
Strateška usmeritev 1: Pestrejši nabor kulturnih prireditev, namenjenih
mladim.

Ukrep 1: Več prireditev, namenjenih mladim.
Ravne na Koroškem poznajo v tem trenutku veliko število prireditev, ki segajo
na različna področja, vendar je v občini zelo malo prireditev, ki so namenjene
izključno mlajši populaciji. Zato ukrep predvideva, povečanje organizacije
prireditev, ki so namenjene mladim npr. mladinsko gledališče, kino večeri,
delavnice in različna neformalna izobraževanja za mlade ter razstave mladih
umetnikov.
Kriterij za uresničitev ukrepa 1: Število prireditev v občini, ki so namenjene
mladim.
Ukrep 2: Kino.
Odkar na Ravnah na Koroškem nimamo več kino dvorane, je zaznati upad
103

kino predstav, saj trenutna infrastruktura ne omogoča dobrih pogojev za
kino predstave. Ukrep predvideva, nadgradnjo obstoječih občinskih objektov
za kinematografsko dejavnost oz. omogočiti prihod katerega od večjih
kinodistributerskih družb na Ravne na Koroškem.
Kriterij za uresničitev ukrepa 2: Urediti dvorano za kinematografsko dejavnost.
Ukrep 3: Organizacija dogodkov za osnovnošolsko in srednješolsko mladino.
V občini je mladim kot prostor za zabavo v večji meri ponujena zgolj gostinska
dejavnost. Zaradi zakonodaje pa je zadrževanje mlajših mladoletnikov v
gostinskih lokalih onemogočeno. Zato ukrep predvideva, organizacijo dogodkov
za mlajše mladoletnike v prostorih za mlade in izven gostinskih objektov, kjer
jim bo omogočeno varno okolje za zabavo (npr. organizacija mladinskih plesov).
Kriterij za uresničitev ukrepa 3: Organizirati mesečno vsaj en dogodek, ki je
namenjen glavni ciljni skupini – osnovnošolcem in dijakom.

Strateška usmeritev 2: Vzdrževanje in nadgradnja mladinske infrastrukture.
Ukrep 1: Pridobitev multifunkcijskega športnega igrišča, z možnostjo izvajanja
novejših različnih športov.
Na Ravnah na Koroškem imamo dobro razvito športno infrastrukturo za panoge
z dolgoletno tradicijo. V zadnjem času pa se v kraju pojavljajo mlajše športne
panoge, ki nimajo na voljo primerne infrastrukture. Zato ukrep predvideva,
nadgradnjo obstoječih športnih objektov ali gradnjo novega multifunkcijskega
športnega igrišča za izvajanje mlajših športnih panog, kot so hokej na asfaltu,
bejzbol, skate park, fitnes na prostem.
Kriterij za uresničitev ukrepa 1: Izgradnja novega igrišča ali nadgradnja
obstoječih športnih objektov.
Ukrep 2: »Mladinska soba«.
Mladi imajo na voljo nekatere prostore, ki kot glavno dejavnost vključujejo
gostinstvo. Zato si želijo prostorov, ki bi bili na voljo izključno mladim. Ukrep
predvideva ureditev »Mladinske sobe«, ki bi bila namenjena izključno
mladinskim aktivnostim, inštrukcijam za mlade in kot prostor za kovnico
mladinskih idej.
Kriterij za uresničitev ukrepa 2: Pridobitev in nadgradnja večnamenskih
prostorov za mlade.
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Ukrep 3: Omogočiti nemoteno delovanje in razvoj KMKC-ja Kompleks kot
regijske povezovalne točke mladih.
Kriterij za uresničitev ukrepa 3: Zagotoviti materialne in druge pogoje za
nemoteno delovanje KMKC-ja Kompleks.
Ukrep 4: Infrastruktura za alternativno mladinsko umetnost.
Na Ravnah na Koroškem v tem trenutku nimamo prostorov za izražanje
alternativne »ulične« umetnosti, kot je »grafitiranje«. Ukrep predvideva:
pridobitev sten za organizirano ulično grafitiranje kot obliko alternativne
umetnosti in uskladitev občinskih normativov ter nadzor. Prav tako ukrep
predvideva, ureditev prostora za izražanje alternativne mladinske umetnosti
(npr. razstavni prostori), bodisi v okviru obstoječih objektov bodisi kot nova
pridobitev.
Kriterij za uresničitev ukrepa 4: Izgradnja stene za grafitiranje ter vzpostavitev
prostorov za razstave alternativne mladinske umetnosti.

2. STANOVANJSKA PROBLEMATIKA
Strateška usmeritev 3: Zagotovitev stanovanj in zemljišč za mlade.
Ukrep 1: Pridobitev stanovanj, namenjenim izključno mladim.
Občina Ravne na Koroškem razpolaga s socialnimi stanovanji, med njimi poznajo
tudi prednostne kriterije za mlade. Vendar niti število neprofitnih stanovanj niti
kriteriji za mlade trajnostno ne rešujejo stanovanjske problematike mladih.
Zato ukrep predvideva, vzpostavitev občinskih neprofitnih stanovanj, izključno
za mlade, in ugodne stroškovne pogoje za bivanje (npr. nižje najemnine za
stanovanja).
Kriterij za uresničitev ukrepa 1: Pridobitev vsaj 20. stanovanj, izključno za
mlade.

Ukrep 2: Vzpostaviti sistem rezervacije gradbenih zemljišč za mlade.
Občina Ravne na Koroškem je s sprejemom občinskega prostorskega načrta
predvidela območja ureditve zazidljivih zemljišč. V tem trenutku občina nima
vzvodov, ki bi spodbujali individualno gradnjo hiš mladih oseb. Zato ukrep
predvideva prednost mladih pri prodaji občinskih zazidljivih zemljišč, na način,
da bo cena za mlade subvencionirana in nižja kot tržna. Na takšen način bo
občina omogočila rast mladega, delovno aktivnega prebivalstva ter posledično
razvoj kraja.
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Kriterij za uresničitev ukrepa 2: Pridobitev vsaj 5 % zazidljivih parcel za mlade,
v okviru prodajnih načrtov Občine.

Strateška usmeritev 4: Finančne spodbude za mlade pri reševanju stanovanjske

problematike.

Ukrep 1: Finančna subvencija pri reševanju mladinske stanovanjske
problematike.
Občina Ravne na Koroškem do sedaj ni predvidevala spodbud pri pridobivanju
ugodnih kreditnih pogojev za mlade. V skladu z zakonskimi določili bi Občina
preko bank pomagala urediti ugodnejše kreditne pogoje za mlade pri reševanju
stanovanjske problematike.
Kriterij za uresničitev ukrepa 1: Vzpostavitev finančne subvencije pri reševanju
mladinske stanovanjske problematike.

3. ZAPOSLOVANJE
Strateška usmeritev 5: Sistem lokalnega obveščanja o delovnih mestih
Ukrep 1: Obveščanje o ponudbah na trgu dela, na dostopnejši način za mlade.
Mladi se danes večinoma poslužujejo socialnih omrežij, zato je za ukrep
predvidena vzpostavitev sistema za obveščanje o regijskih prostih delovnih
mestih tudi preko socialnih omrežij.
Kriterij za uresničitev ukrepa 1: Vzpostavitev sistema za obveščanje o prostih
delovnih mestih preko socialnih omrežij.
Ukrep 2: Regijski sistem pomoči pri zaposlovanju mladih.
Koroške občine večinoma samostojno rešujejo problematiko zaposlovanja
mladih. Ukrep predvideva: povezovanje koroških občin pri povečevanju
zaposlovanja mladih ter s tem urejanje ugodnejših pogojev za bivanje mladih
in preprečevanje izseljevanja mladih iz regije. Zato ukrep predvideva, sprejem
regijske strategije pri zaposlovanju mladih v Koroški regiji.
Kriterij za uresničitev ukrepa 2: Sprejem regijske strategije pri zaposlovanju
mladih.

Strateška usmeritev 6: Spodbujanje podjetništva
Ukrep 1: Programi mentorstev za mlade.
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Mladi so težko zaposljiva skupina, predvsem zato, ker nimajo pridobljenih
izkušenj za začetek opravljanja del. Ukrep predvideva: vzpostavitev sistema
mentorstev za mlade preko regijske gospodarske in obrtniške zbornice ter
regionalne razvojne agencije za pridobivanje izkušenj, ki bodo mladim omogočile
lažjo pridobitev prve zaposlitve v Koroški regiji. Prav tako mentorstvo mladim
omogoča lažji razvoj morebitne samostojne podjetniške ideje.
Kriterij za uresničitev ukrepa 1: Vzpostavitev mentorskega sistema za mlade.

Strateška usmeritev 7: Posredovanje in pridobivanje delovnih izkušenj pri
mladih.

Ukrep 1: Zagotavljanje obvezne in neobvezne prakse za mlade.
Mladi potrebujejo za pridobitev prve zaposlitve opravljeno obvezno ali
neobvezno prakso. Ukrep predvideva, vzpostavitev lokalnega sistema za
izvajanje praks za mlade, v gospodarskih družbah v lokalni skupnosti.
Kriterij za uresničitev ukrepa 1: Vzpostavitev sistema za opravljanje praks za
mlade.
Ukrep 2: Usposabljanja mladih za uspešno pridobitev prve zaposlitve.
Razgovor za prvo zaposlitev predstavlja za mlade velik izziv in tudi težavo. Zato
je pomembno, da so mladi dobro podkovani, kako se predstaviti potencialnemu
delodajalcu, da bo razgovor uspešen. Ukrep predvideva, organizacijo
neformalnih usposabljanj za mlade preko lokalnih organizacij, ki se ukvarjajo z
zaposlovanjem mladih.
Kriterij za uresničitev ukrepa 2: Letno organizirati vsaj dve neformalni
izobraževanji za mlade, na temo uspešnega razgovora za zaposlitev.

4. MOBILNOST
Strateška usmeritev 8: Zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju
mobilnosti.

Ukrep 1: Izposoja koles.
Mladi so skupina, ki so najbolj omejeni pri mobilnosti, večina še nima vozniških
izpitov, javni prevozi pa so za manjše razdalje v občini slabo urejeni. Ukrep
predvideva vzpostavitev lokalnega sistema izposoje koles za premagovanje
krajših razdalj med kolesarskimi izposojevalnicami.
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Kriterij za uresničitev ukrepa 1: Vzpostavitev lokalne mreže izposoje koles.
Ukrep 2: Posodobitev železniške povezave.
Obstoječa železniška povezava ne omogoča kvalitetne mobilnosti med kraji. Še
posebej je problematična ukinitev železniške povezave s sosednjo Republiko
Avstrijo. Ukrep predvideva: prizadevanje Občine Ravne na Koroškem za
povečanje vlakovnih linij do Maribora in ponovno vzpostavitev železniške
povezave z Republiko Avstrijo.
Kriterij za uresničitev ukrepa 2: Povečanje vlakovnih linij do Maribora in
ponovna vzpostavitev železniške povezave z Republiko Avstrijo preko MMP
Holmec.
Ukrep 3: Ureditev pogojev v pristojnosti lokalne skupnosti za nemoteno
izgradnjo hitre ceste na Koroško.
Izgradnja hitre ceste na Koroško predvideva za mlade večjo možnost rešitve
zaposlitvene problematike. Izgradnja ceste resda spada v pristojnost države,
vendar ukrep predvideva izvedbo vseh ukrepov, ki so potrebni s strani Občine,
da se lahko zgradi hitra cesta na Koroško.
Kriterij za uresničitev ukrepa 3: Vzpostavitev pogojev v pristojnosti lokalne
skupnosti za nemoteno izgradnjo hitre ceste na Koroško.
Ukrep 4: Širokopasovna internetna povezava.
Dobra internetna povezava spada danes med temeljne pogoje za kvalitetno
življenje. Občina v tem trenutku še vedno nima dobro urejene internetne
povezave v vsa območja lokalne skupnosti. Zato ukrep predvideva, vzpostavitev
širokopasovne internetne mreže po lokalni skupnosti.
Kriterij za uresničitev ukrepa 4: Vzpostavitev širokopasovne povezave v vsa
območja občine.

Strateška usmeritev 9: Zagotovitev kvalitetnega in dostopnega javnega

prometa za mlade.

Ukrep 1: Subvencionirane linije za mlade.
Občina pozna avtobusne linije za starejše občane, ki jim omogočajo dostop z
obrobnih delov mesta do središča. Ukrep po tem vzoru omogoča vzpostavitev
subvencioniranega linijskega prevoza za mlade tudi v času izven šolskega pouka,
tako da lahko mladi nemoteno obiskujejo obšolske dejavnosti. Odmaknjena
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območja občine nimajo na voljo linijskih prevozov, zato ukrep predvideva,
vzpostavitev »kombi« linijskih prevozov na ta področja.
Kriterij za uresničitev ukrepa 1: Vzpostavitev subvencioniranega linijskega
prevoza za mlade izven šolskega pouka in vzpostavitev prevozov s kombiji na
odmaknjena območja.
Ukrep 2: Organizirani avtobusni prevozi ob večjih prireditvah.
Večje zabavne prireditve so za mlade večinoma zanimive, vendar mladi, ki
prihajajo iz odmaknjenih območij občine, nimajo na voljo javnih prevozov v
večernih in jutranjih urah. Ukrep predvideva, subvencionirane javne prevoze za
občane ob večjih zabavnih prireditvah, kot so Ravenski dnevi.
Kriterij za uresničitev ukrepa 2: Vzpostavitev prevoza ob večjih zabavnih
prireditvah v občini.

5. IZOBRAŽEVANJE
Strateška usmeritev 10: Izboljšanje ponudbe neformalnega izobraževanja.
Ukrep 1: Usklajena ponudba neformalnega izobraževanja in vsebin.
Nevladne organizacije, ki delujejo v občini, ponujajo številna neformalna
izobraževanja, ki se pogosto medsebojno prekrivajo, posledično pa informacije
o izobraževanjih ne prihajajo do naslovnikov. Ukrep predvideva, vzpostavitev
občinskega informatorja, kjer bodo morali ponudniki neformalnih izobraževanj
vsebinsko in časovno uskladiti ponudbo neformalnih izobraževanj, občina pa
jim bo v zameno za sodelovanje v informatorju ponudila materialno pomoč
(zagotavljanje prostorov in subvencije programov nevladnih organizacij).
Kriterij za uresničitev ukrepa 1: Vzpostavitev občinskega informatorja za
vsebinsko in časovno usklajeno organizacijo neformalnih izobraževanj.

Strateška usmeritev 11: Medgeneracijsko deljenje izkušenj in spoznanj.
Ukrep 1: Medgeneracijsko sodelovanje.
Demografski kazalniki kažejo, da se prebivalstvo občine stara. Zato bo
medgeneracijsko sodelovanje vedno bolj pomembno. Ukrep predvideva,
sistematično urejeno medgeneracijsko sodelovanje vseh generacij znotraj
koroškega medgeneracijskega centra.
Kriterij za uresničitev ukrepa 1: Vzpostavitev sistema medgeneracijskega
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sodelovanja v okviru koroškega medgeneracijskega centra.

6. PARTICIPACIJA
Strateška usmeritev 12: Izboljšanje participacije med mladimi v občini.
Ukrep 1: Mladinska srečanja z lokalnimi odločevalci.
Mladi so kot socialno ranljiva skupina pogosto izločeni iz sistemov odločanja.
V občinskih organih imajo redko svoje predstavnike. Ukrep predvideva, vsaj
enkrat letno organizirati srečanje mladih z lokalnimi odločevalci, kot »zbor
mladih«. Tako bodo mladi imeli možnost direktnega stika z odločevalci ter
podati svoje predloge, mnenja in kritike. Namen srečanj je tudi, spodbujanje
mladih k aktivni participaciji na lokalni ravni.
Kriterij za uresničitev ukrepa 1: Organizacija »zbora mladih« z lokalnimi
odločevalci, vsaj enkrat letno.

7. ZDRAVJE
Strateška usmeritev 13: Preventivno delovanje na zdravstvenem področju.
Ukrep 1: Ukrepi za preprečevanje odvisnosti.
Droge predstavljajo zadnja leta velik problem med mladimi na Koroškem. Kljub
nekaterim programom za preprečevanje širjenja drog med mladimi, ti ukrepi
ne zadoščajo. Še večji problem predstavljajo mladostniki, ki so že zasvojeni z
drogami in jim je treba omogočiti dostojno življenje za rešitev te problematike.
Ukrep predvideva proučitev možnosti za vzpostavitev metadonske ambulante
v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem in pripravo dodatnih akcij za
preprečevanje odvisnosti od drog med mladimi.
Kriterij za uresničitev ukrepa 1: Vzpostavitev metadonske ambulante na
Ravnah na Koroškem in zmanjšanje števila odvisnikov v občini.
Ukrep 2: Svetovalec za mlade
Mladi se danes vse pogosteje srečujejo s psihičnimi težavami, ki pogosto
povzročajo zatekanje k alkoholu in drogam. Ukrep predvideva, vzpostavitev
brezplačnega svetovalca za mlade, ki bo v okviru Zdravstvenega doma Ravne
na Koroškem, strokovno usposobljena oseba, pripravljena za reševanje
psiholoških težav mladih. Svetovalec bo mladim pomagal tako, da bodo mladi
ostali anonimni, z uporabo te pomoči pa bodo pridobili občutek varnosti.
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Kriterij za uresničitev ukrepa 2: Vzpostavitev svetovalca za mlade v okviru
Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem.

8. INFORMIRANJE
Strateška usmeritev 14: Izboljšanje informiranja mladih v občini.
Ukrep 1: Mladinska infotočka.
Mladi v tem trenutku ne poznajo enotne točke, kjer bi lahko pridobili odgovore
na celovito problematiko, ki zadeva mlade. Ukrep predvideva, vzpostavitev
mladinske informacijske točke za mlade v okviru koroškega medgeneracijskega
centra.
Kriterij za uresničitev ukrepa 1: Vzpostavitev mladinske infotočke v okviru
koroškega medgeneracijskega centra.
Ukrep 2: Skupni informator za mlade.
Mladinske organizacije vsako leto organizirajo številne prireditve, za katera širša
javnost zaradi neusklajenega sistema obveščanja ne izve. Ukrep predvideva,
vzpostavitev skupnega mladinskega informatorja preko spletnih orodij. Namen
informatorja je tudi regijsko obveščanje o mladinskih dogodkih.
Kriterij za uresničitev ukrepa 2: Vzpostavitev spletnega informatorja za mlade.
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TERMINSKI IN FINANČNI NAČRT

V tabeli sta prikazana terminski in finančni načrt izvajanja ukrepov, ki sledijo
realizaciji strateških usmeritev strategije. Letne izvedbene načrte ukrepov,
skupaj z občinsko upravo, pripravi komisija za mladinska vprašanja znotraj
Občine Ravne na Koroškem in jih predlaga županu. Po njegovem pregledu se
posredujejo v sprejem občinskemu svetu, v okviru »Letnega programa mladine«.

Področje: Mladinsko organiziranje in prosti čas

Strateška usmeritev 1: Pestrejši nabor kulturnih prireditev, namenjenih
mladim
Oznaka

1
2

3

Ukrep
Več prireditev,
namenjenih mladim
Kino
Organizacija
dogodkov za
osnovnošolsko
in srednješolsko
mladino

Leto izvajanja
2014

x

2015

2016

2017

2018

2019

2020

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Področje: Mladinsko organiziranje in prosti čas

Strateška usmeritev 2: Vzdrževanje in nadgradnja mladinske infrastrukture
Oznaka

Ukrep

Leto izvajanja
2014

1

2
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Pridobitev
multifunkcijskega
športnega igrišča, z
možnostjo izvajanja
mlajših različnih
športov
Mladinska soba

2015

x

2016

2017

2018

2019

2020

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

Omogočiti
nemoteno delovanje
in razvoj KMKCja Kompleks kot
regijske povezovalne
točke mladih

4

Infrastruktura
za alternativno
mladinsko umetnost

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Področje: Stanovanjska problematika

Strateška usmeritev 3: Zagotovitev stanovanj in zemljišč za mlade
Oznaka

1

2

Ukrep
Pridobitev stanovanj,
namenjenih
izključno mladim
Vzpostaviti
sistem rezervacije
gradbenih zemljišč
za mlade

Leto izvajanja
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Področje: Stanovanjska problematika

Strateška usmeritev 4: Finančne spodbude za mlade pri reševanju
stanovanjske problematike
Oznaka

Ukrep

Leto izvajanja
2014

1

Finančna subvencija
pri reševanju
mladinske
stanovanjske
problematike

2015

2016

2017

2018

2019

2020

x

x

x

x

x

x
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Področje: Zaposlovanje

Strateška usmeritev 5: Sistem lokalnega obveščanja o delovnih mestih
Oznaka

Ukrep

Leto izvajanja
2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Obveščanje o
ponudbah na trgu
dela, na dostopnejši
način za mlade

x

x

x

x

x

x

2

Regijski sistem
pomoči pri
zaposlovanju mladih

x

x

x

x

x

x

2014

Področje: Zaposlovanje

Strateška usmeritev 6: Spodbujanje podjetništva
Oznaka

1

Ukrep

Programi mentorstev
za mlade

Leto izvajanja
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

x

x

x

x

x

x

x

Področje: Zaposlovanje

Strateška usmeritev 7: Omogočanje pridobivanja delovnih izkušenj za mlade
Oznaka

Ukrep

Leto izvajanja
2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Zagotavljanje
obvezne in
neobvezne prakse za
mlade

x

x

x

x

x

x

2

Usposabljanja
mladih za uspešno
pridobitev prve
zaposlitve

x

x

x

x

x

x

2014
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Področje: Mobilnost

Strateška usmeritev 8: Zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju
mobilnosti
Oznaka

Ukrep

1

Izposoja koles

2

Posodobitev
železniške povezave

3

Ureditev pogojev
v pristojnosti
lokalne skupnosti za
nemoteno izgradnjo
hitre ceste na
Koroško

4

Širokopasovna
internetna povezava

Leto izvajanja
2014

x

2015

2016

2017

2018

2019

2020

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Področje: Mobilnost

Strateška usmeritev 9: Zagotovitev kvalitetnega in dostopnega javnega
prometa za mlade
Oznaka

Ukrep

Leto izvajanja
2014

1

Subvencionirane
linije za mlade

2

Organizirani
avtobusni prevozi ob
večjih prireditvah

x

2015

x

2016

x

2017

2018

2019

2020

x

x

x

x

x

x

x

x

Področje: Izobraževanje

Strateška usmeritev 10: Izboljšanje ponudbe neformalnega izobraževanja
Oznaka

Ukrep

Leto izvajanja
2014

1

Usklajena ponudba
neformalnega
izobraževanja in
vsebin

2015

2016

2017

2018

2019

2020

x

x

x

x

x

x
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Področje: Izobraževanje

Strateška usmeritev 11: Medgeneracijsko deljenje izkušenj in spoznanj
Oznaka

1

Ukrep
Medgeneracijsko
sodelovanje

Leto izvajanja
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

x

x

x

x

x

x

x

Področje: Participacija

Strateška usmeritev 12: Izboljšanje participacije med mladimi v občini
Oznaka

Ukrep

1

Mladinska srečanja z
lokalnimi odločevalci

Leto izvajanja
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

x

x

x

x

x

x

x

Področje: Zdravje

Strateška usmeritev 13: Preventivno delovanje na zdravstvenem področju
Oznaka

Ukrep

1

Preprečevanje
odvisnosti

2

Svetovalec za mlade

Leto izvajanja
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Področje: Informiranje

Strateška usmeritev 14: Izboljšanje informiranja mladih v občini
Oznaka

Ukrep

1

Mladinska infotočka

2

Skupni informator za
mlade
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Leto izvajanja
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

V letu 2014 se je v proračunu Občine Ravne na Koroškem za področje »Programi
za mladino« zagotovilo 0,45 % sredstev od primerne porabe Občine za leto
2014. Do leta 2020 naj se zagotovi 2 % sredstev od primerne porabe, ki bodo
namenjena izključno programom za mladino.

SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE STRATEGIJE
Strategijo za mlade v občini Ravne na Koroškem 2014–2020 je sprejel Občinski
svet Občine Ravne na Koroškem za obdobje naslednjih šestih let. Predlog
strategije je pripravil Mladinski svet Ravne na Koroškem, v sodelovanju s
strokovnimi službami Občine Ravne na Koroškem.
Za uresničevanje določb strategije za mlade je odgovorna Občina Ravne na
Koroškem. Tako bo občinski svet občine vsako leto, v okviru proračunskih
postavk in letnega programa mladine, sprejel izvedbene načrte za realizacijo
strategije do leta 2020. Po vsakem letu bo občinski svet obravnaval vmesno
poročilo o trenutni realizaciji strategije za mlade. K poročilu poda mnenje tudi
komisija za mladinska vprašanja Občine Ravne na Koroškem.
Da bo Strategija za mlade v občini Ravne na Koroškem 2014–2020 učinkovita in
bo dosegla cilje, je treba vzpostaviti sistem evalvacije in nadzor uresničevanja
strategije. Vlogo sprotnega spremljanja uresničevanja strategije prevzame
komisija za mladinska vprašanja, ki deluje znotraj Občine Ravne na Koroškem.
V letu 2019 se bodo začele pripravljati končne analize realizacije strategije
za mlade, ustanovila se bo delovna skupina za pripravo morebitne nadaljnje
strategije za mlade na Ravnah na Koroškem.
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