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Vsebina predstavitve

1. Pregled izbranih kazalnikov o mladih na obmejnih in problemskih 
območjih v Sloveniji

2. Organiziranost mladinskega dela v Sloveniji

3. Delo z mladimi na lokalnem nivoju



Kdo so mladi?
po srcu verjetno vsi 

… sicer pa v svetu različno glede na lokacijo in (državno) statistiko …

• v splošnem so to osebe v starosti med otroštvom in odraslostjo:
različni viri navajajo različne starosti

• 14–21 let (Centre for Juvenile Justice Reform, Georgetown University)
• 15–24 let (ZN)
• 15–29 let (OECD)
• 15–29 let (Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Uradni list RS, št. 

42/10 in 21/18 – ZNOrg)

… in še ostali, ki praznujejo svetovni dan mladosti 12. avgusta …



Vir: Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (ReNPM13–22)



Obmejne in problemske občine v Republiki Sloveniji - 2017

40 % občin

vir podatkov: MGRT 2019; SURS 2019



% starih 0-14 let od vseh prebivalcev

Povprečne vrednosti:

• Problemske in 
obmejne – 13,96 %

• Ostale – 15,04 %



Slovenija
2000: 21,29 %
2004: 20,72 %
2009: 19,41 %
2019: 14,87 %
2060: 14,4 %

Delež starih 15-24 let od vseh preb.
povprečje je 8,8 %

Delež starih 15-29 let od vseh preb.
povprečje je 14,3 %

Obmejne in problemske občine: 8,27 %
Ostale občine: 8,85 %

Obmejne in problemske občine: 13,62 %
Ostale občine: 14,35 %



Povezave in politike mladinskih organizacij v 
Sloveniji
potekajo na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in 
Zakona o mladinskih svetih preko različnih teles:

• Svet Vlade Republike Slovenije za mladino
• Urad RS za mladino
• Mladinski svet Slovenije 
• Nacionalne mladinske organizacije
• Mladinski sveti lokalnih skupnosti
• Študentske organizacije
• Dijaške organizacije
• Mladinski centri
• NVO



Skladnost nacionalnega programa za mladino 
z dokumenti razvojnega načrtovanja

Nacionalni program za mladino

• izobraževanje,

• zaposlovanje in podjetništvo,

• bivanjske razmere mladih,

• zdravje in dobro počutje,

• mladi in družba ter pomen 
mladinskega sektorja ter

• kultura, ustvarjalnost, dediščina 
in mediji.

Cilji EKP 2021–2027

• Gospodarstvo

• Zelena Evropa

• Povezana Evropa

• Socialna Evropa

• Evropa bližje državljanom



Pisno načrtovanje za mlade ima nekaj 
zgodovine
• Bela knjiga s predlogi ukrepov za spodbujanje aktivnega državljanstva med mladimi, 2001

• Evropski pakt za mlade, 2005

• Strategija RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012-2020

• Mladi in mobilnost, vodilna pobuda za 2020

• Resolucija Sveta z dne 27. novembra 2009 o prenovljenem okviru za evropsko sodelovanje na področju 
mladine

• Strategija Evropske unije za mlade 2019–2027

• Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022

• ...

..... načrtovanje mladinskega dela na državni ravni je okrepil pristop od spodaj navzgor; nastale so

Strategije za mlade na lokalni ravni (Sevnica, Novo mesto, Ljubljana, Ajdovščina, Slovenske Konjice, Gornja 
Radgona, Domžale, Ljutomer, Idrija, Ptuj, Nova Gorica, Vojnik, Jesenice, Črna na Koroškem …)



Organiziranost mladinskega dela po občinah 2019

Vse občine:
Da – 36 %
Deloma – 2 %
Ne – 78 %
Odlok – 3 %

Obmejne in problemske:
Da – 9 %
Deloma – 5 %
Ne – 85 %
Odlok – 1 %

Ostale občine:
Da – 22 %
Deloma – 0 %
Ne – 74 %
Odlok – 4 %

Vse občine:
Da – 22 %
Ne – 78 %

Obmejne in problemske:
Da – 8 %
Ne – 92 %

Ostale občine:
Da – 24 %
Ne – 76 %



Ugotovitve
• Mladinsko delo ima v Sloveniji dolgo tradicijo

• po 1848 ustanovitev mladinskega gibanja „Katoliška akcija“

• taborniška gibanja, skavti, Zveza tabornikov Slovenije, Zveza prijateljev mladine

• posebna oblika „mladinske delovne brigade“

• Študentske organizacije in politični podmladki

• s Svetom Evrope oblikovanje novih metod dela z mladimi

• Dejavnosti, ki se izvajajo v mladinskih organizacijah, morajo biti načrtovane (zaradi ohranjanja motivacije);

• Nadaljnje delovanje strokovnjakov v mladinskem delu in izobraževanje zaposlenih v mladinskem delu;

• Nadaljevanje različne organiziranosti in povezovanja mladinskega dela (primera Zgornje Savinjske doline in Bele 
krajine – še ena priložnost za skupno delovanje na regionalni/pokrajinski ravni?)

• Praznjenje območij z mladimi odpira in celi različne izzive urbanih in podeželskih območij

• Bistvenih vsebinskih razlik med Strategijami za mlade na obmejnih in problemskih občinah in ostalimi občinami 
ni – ugotovitve slonijo na državnem programu za mladino in so prilagojene lokalnim izzivom

• Delež mladih ali mladinska politika ni kazalnik za opredelitev obmejnega in problemskega območja (posredno 
pa je indeks staranja)



Hvala za pozornost!

»Ne moremo zmeraj zgraditi prihodnosti za naše mlade,

lahko pa vedno zgradimo naše mlade za prihodnost.«

Franklin D. Roosevelt
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