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Uvod
Mladinski center Bit, Mladinski svet Bele krajine in Klub belokranjskih študentov so v
septembru in oktobra med mladimi izvedli anketo o stanju mladih v občini Črnomelj.
Rezultati ankete so namenjeni pripravi lokalne strategije za okrepitev mladinskega
sektorja, zaposlovanja mladih in vključevanja mladih v razvoj občine Črnomelj.
V času anketiranja je bilo razdeljenih 360 anket. Anketiranje je potekalo predvsem s
pomočjo mladinskih organizacij iz občine Črnomelj ter dijakov Srednje Šole Črnomelj.
Vrnjenih je bilo 224 anket, vendar smo jih 24 izločili zaradi slabe kvalitete (več kot pol
neodgovorjenih odgovor, neresni odgovori), tako da vzorec znaša 200.
Anketiranje je bilo razdeljeno v 3 sklope:
-mladinsko organiziranje in prosti čas
-zaposlovanje mladih
-vključevanje mladih v razvoj občine Črnomelj.

Spol anketirancev

Ženske 42,5%

Moški 57,5%
Moški
Ženske

Starost anketirancev

26 – 30 let 22,0%

15 - 20 let 42,5%

15 - 20 let
21 - 25 let
26 – 30 let
21 - 25 let 35,5%
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Prebivališče
Ne živi v občini Črnomelj, vendar večino časa preživi na področju občine Črnomelj 15,0%

Mesto Črnomelj 37,0%

Naselje v občini Črnomelj 48,0%

Naselje v občini Črnomelj
Mesto Črnomelj
Ne živi v občini Črnomelj, vendar večino časa preživi na področju občine Črnomelj

Status
Drugo 2,5% Samozaposlen 2,5%
Brezposeln 12,5%

Dijak 39,0%

Zaposlen 18,5%
Dijak
Študent
Zaposlen
Brezposeln
Samozaposlen
Drugo

Študent 25,0%
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Povzetek
Anketa je pokazala, da mladi podpirajo mladinsko organiziranje in aktivnosti mladinskih
organizacij za izboljšanje preživljanja prostega časa. V manjši meri mladinsko
organiziranje prepoznajo kot polje za neformalno izobraževanje in kot orodje za
doseganje določenih sprememb v družbi. Mladi so največkrat navajali, da pogrešajo
urejena športna igrišča (predvsem v Črnomlju in na Vinici), bazen, rekreativne športne
dogodke, kreativne delavnice, večjo ponudb mladim privlačnih kulturnih dogodkov ter
da si želijo več mladinskih dogodkov na podeželju. Mladi podpirajo prizadevanja
mladinskega centra za ureditev prostorov v gradu ter dodatne finančne vzpodbude za
projekte, ki jih organizirajo mladi. Zanimanje za mladinske izmenjave kaže, da so mladi
odprti za nova poznanstva in izkušnje. Večino informacij o dogajanju pridobijo preko
osebne socialne mreže in spletnih socialnih omrežij. V sklopu zbiranja predlogov mladih
smo ustvarili tudi Facebook stran Mladi predlagajte županji občine Črnomelj, katere
namen je ažurno zbiranje predlogov mladih.
S ponudbo delovnih mest v občini Črnomelj so mladi soglasno nezadovoljni in kar 57,5%
odstotkov jih meni, da se bo brezposelnost v občini še povečala. Kot glavne razloge za
brezposelnost vidijo v pomanjkanju delovnih mest, stanju v državi in slabi cestni
povezavi. Možnost za odpiranje novih delovnih mest vidijo predvsem v novih investicijah
v občini in novih podjetjih, ki jih bo razvilo lokalno prebivalstvo. Kar 50,5% anketiranih je
razmišljalo o realizaciji lastne poslovne ideje in kar 91% mladih meni, da je potrebno
vlagati sredstva v razvoj podjetniških idej mladih. Glede na trenutno stanje v občini
Črnomelj v občini svoje delovno mesto vidi 27% anketirancev.
Anketiranci so soglasni, da je vključevanje mladih v razvoj občine pomembno za njeno
prihodnost. Samo 10% jih meni, da so bili mladi do sedaj ustrezno vključeni v razvoj. Več
kot polovica mladih se je pripravljena na kakršenkoli način (podajanje predlogov in idej,
s pisanjem projektov, načrtnim vključevanje v gospodarstvo) vključiti v razvoj občine,
kar kaže, da si mladi želijo sodelovati v kreiranju svoje prihodnosti. Mladi niso
identificirali področja, ki je najbolj perspektivno za razvoj občine Črnomelj.
Skozi možnost razporejanja proračunskega denarja se je pokazalo, da mladi preferirajo
aktiven pristop v prihodnosti. Zelo podpirajo vlaganja v pridobivanje novih investicij,
vzpodbujanje podjetništva in urejenost cestne infrastrukture, kar kaže, da si želijo
razvoja občine. Zelo pozitivna je podpora delovanju mladinskim organizacijam, športnim
in kulturnim društvom, kar si lahko razlagamo, da omenjene organizacije pozitivno
vplivajo na kvaliteto življenja v občini.
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A. Sklop: Mladinsko organiziranje in prosti čas
Članstvo v mladinskih organizacijah
Sem član
Nisem član
Nisem član 20,5%
Sem član 79,5%

Članstvo v mladinskih organizacijah
60
52

53

50

40
35
30
Član 1 mladinske organizacije
Član 2 mladinskih organizacij

20
15

Član 3 mladinskih organizacij
Član 4 mladinskih organizacij
Član 5 ali več mladinskih
organizacij

10

7

0
N= 200

Opomba: Anketiranje je v glavnem potekalo preko organiziranih skupin v občini
Črnomelj.
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Način udejstvovanja v organizaciji

100
90

87
81

80
70
59

60
50

46
40

40
30

20

20
12
10
0
N= 200

Sem član in samo koristim ugodnosti, ki mi jih organizacija nudi
Sem član in sodelujem pri aktivnostih organizacije
Sem del vodstva organizacije in sodelujem pri pripravi aktivnosti organizacije
Sem aktiven član in sodelujem pri pripravi aktivnosti organizacije
Sem član športnega kluba (samo treniram v klubu)
Sem podporni član organizacije, samo plačujem članarino pri aktivnostih organizacije ne
sodelujem
Nisem član organizacije, vendar aktivno sodelujem pri pripravi aktivnosti organizacije

7

Udeležba na mladinskih dogodkih v zadnjih 12 mesecih
140
122
120

100
85
78

80

60
41

40
27
20

7
0
N= 200
Kulturni dogodki in prireditve (npr. gledališke predstave, razstave…)
Koncerti, zabave in festivali (npr. Šengenfest, Črnfest, koncerti v MKK)
Rekreativni športni dogodki
Mednarodni mladinski projekti
Izobraževanja, seminarji, delavnice, okrogle mize na lokalni/nacionalni ravni
Nisem se udeležil nobenega dogodka
Drugo

Katere prostočasne aktivnosti po tvojem mnenju manjkajo v občini
Črnomelj?
Mladi so največkrat navajali, da pogrešajo urejena športna igrišča, bazen, rekreativne
športne dogodke, kreativne delavnice, večjo ponudb kulturnih dogodkov ter da si želijo
več dogodkov na podeželju.
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Ali Občina Črnomelj potrebuje mladinski center?

Da 87,5%
Vseeno mi je 11,0%

Da
Ne
Vseeno mi je

Ne 1,5%

Prednostna področja v delovanju mladinskega centra (možnih je bilo več odgovorov)
120

100

110
99

80
66

69
56

60

40

52

50
34

20

0
N= 200
Organizacija koncertov, festivalov, kulturnih dogodkov in zabav
Organizacija rekreativnih športnih dogodkov
Informiranje, neformalno izobraževanje in svetovanje mladih
Spodbujanje kreativnosti in ustvarjalnosti mladih
Razvijanje kritičnega družbenega pogleda mladih in razvijanje aktivnega državljanstva
Organizacija mednarodnih projektov
Vključevanje mladih z manj priložnostmi v družbo
Pomoč drugim organizacijam in posameznikom, ki se ukvarjajo z mladino
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Ali poznaš program Mladi v akciji?
Samo površno 19,5%

Da 20,5%

Da
Ne
Samo površno
Ne 60,0%

Ali bi se udeležili mladinske izmenjave?

Ne vem 33,5%

Da 51,0%

Da
Ne

Ne 15,5%

Ne vem
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Ali je Občina Črnomelj dolžna dodatno finančno podpreti projekte,
ki jih organizirajo mladi?
Ne vem 8,5%
Ne 6,0%

Da

Ne

Ne vem
Da 85,5%

Prvi vir informacij o mladinskih dogodkih

Drugo 3,0%
Lokalni medij (radio, tv, časopis) 14,0%

Facebook 34,0%

Plakati in letaki 15,0%

Lokalni medij (radio, tv,
časopis)
Plakati in letaki
Prijatelj, sodelavec, sošolec
Facebook
Drugo

Prijatelj, sodelavec, sošolec 34,0%
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B. Sklop zaposlovanje mladih

Ponudba delovnih mest v Beli krajini je

Slaba 90,0%
Dobra ,5%
Ne vem 8,0%

Dobra
Slaba

Odlična 1,5%

Odlična
Ne vem

Brezposelnost se bo v prihodnosti

Zmanjšala 16,0%
Povečala 57,5%

Zmanjšala
Povečala
Ne bo sprememb

Ne bo sprememb 26,5%
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Razlogi za brezposelnost v občini Črnomelj (možnih več odgovorov)

140
126
120

100
87
80

74
69

60

53

40
26
20

0
N= 200

Lenoba iskalcev zaposlitve

Pomanjkanje delovnih mest

Pohlep in družbena neučinkovitost lastnikov

Pomanjkanje dobrih idej in projektov

Slaba cestna povezava

Stanje v državi

Na katerih področji se bo po tvojem mnenju v občini Črnomelj v
prihodnosti odprlo največ novih delovnih mest?
Mladi večinsko niso navajali nobeno področje. Manjšinsko so navajali naslednja
področja: industrija, turizem, samooskrba s hrano, energetska učinkovitost in
zeleni viri energije.
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Ali si kdaj razmišljal o lastni realizaciji poslovne ideje?

Da 50,5%

Ne vem 14,0%

Da
Ne
Ne vem
Ne 35,5%

Meniš, da je smiselno, da Občina Črnomelj
vlaga v razvoj podjetniških idej mladih?

Ne vem 6,5%
Ne 2,0%

Da

Da 91,5%

Ne
Ne vem

14

Čez 5 let bom zaposlen/a
V Beli krajini 27,0%

Brezposelen bom 6,0%

V tujini 14,5%

Sloveniji (izven Bele krajine) 52,5%

V Beli krajini Sloveniji (izven Bele krajine)
V tujini

Brezposelen bom
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C. Sklop: Vključevanje mladih v razvoj občine Črnomelj
Ali je vključevanje mladih v razvoj občine pomembno za prihodnost?

Da 94,0%

Ne vem 3,0%
Da

Ne 3,0%

Ne
Ne vem

Ali so bili mladi do sedaj dovolj vključeni v razvoj občine?

Da 10,0%

Ne 67,0%

Da

Ne vem 23,0%

Ne
Ne vem
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Mladi lahko k razvoju občine prispevajo (možna največ dva odgovora)
140
121
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72

60

51
40

40
20

5
0
N= 200
S svojimi predlogi in idejami
S prostovoljnim delom
S pisanjem projektov za podjetja in druge organizacije
Z načrtnim vključevanjem v delo že obstoječih podjetij
Drugo

Ali si pripravljen na vključitev v razvoj občine?

Ne vem 32,0%

Da 55,0%
Da
Ne
Ne vem

Ne 13,0%
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0€

Drugo

Varovanje okolja

Izobraževalni programi

Povečanje samooskrbe s hrano

Delovanje humanitarnih društev

Delovanje športnih in kulturnih društev

Izgradnja novih pločnikov in javne razsvetljave

Popravilo cest

Delovanje mladinskih organizacij in projekti za mlade

Vzpodbujanje podjetništva pri mladih

Pridobivanje tujih investicij

Za en dan imaš pristojnosti županje Občine Črnomelj. Razporediti
moraš 1.000.000 EUR na naslednja področja:

Razporeditev 1.000.000,00 €
200.000 €

180.000 €

160.000 €

140.000 €

120.000 €

100.000 €

80.000 €

60.000 €

40.000 €

20.000 €
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Predlagani ukrepi
Izvajalci ankete predlagamo Občini Črnomelj, da v roku 90 dni obravnava rezultate
ankete na seji občinskega sveta ter aktivno z mladinskimi organizacijami in
zainteresirano javnostjo sprejme jasne cilje in ukrepe za krepitev mladinskega
organiziranja, zaposlovanja mladih in vključevanja mladih v razvoj. Sami predlagamo
naslednje ukrepe:
Mladinsko organiziranje in prosti čas:
− Občina Črnomelj naj vzpostavi finančni mehanizem, ki bo mlade vzpodbujal k
organizaciji projektov za mlade; pri tem naj strmi k hitremu dostopu do finančnih
sredstev
− Občina Črnomelj naj skuša pridobiti prostore v črnomaljskem gradu in jih
brezplačno odstopi za delovanje mladinskega centra
− Občina Črnomelj naj dolgoročno zagotovi finančne vire za delovanje mladinskega
centra, ki bo primerljivo z drugimi občinami v Sloveniji
− Občina Črnomelj naj vzpodbuja mobilnost mladih preko mladinskih izmenjav
− Občina Črnomelj naj redno spremlja želje in potrebe mladih ter jih skuša realizirati
v naslednjih proračunskih letih; predvsem na področju zagotavljanja zdravega
življenjskega okolja
Zaposlovanje mladih:
− Občina Črnomelj naj pripravi jasno razvojno strategijo, jasen načrt pridobivanja
novih investicij ter določi jasne merljive cilje na tem področju
− v letu 2013 se naj razvijejo mehanizmi za spodbujanja podjetništva pri mladih
− med prioritete se naj uvrsti razvijanje socialnega podjetništva
− oblikovati je potrebo aktivnejšo povezovanje mladih in gospodarstva
Vključevanje mladih v razvoj:
− Občina Črnomelj naj ustanovi komisijo za mladinska vprašanja, ki bo redno
obravnala in spremljala problematiko mladih
− vključevanje mladih v razvoj naj postane v občini Črnomelj prioriteta na vseh
področjih
− Občina Črnomelj naj zahteva od krajevnih skupnostih, javnih zavodov, obrtne in
gospodarske zbornice, da pripravijo jasne merljive načrte o vključevanju mladih v
svoje aktivnosti in razvojne načrte
− Mladinski center BIT in Občina Črnomelj naj skupaj pripravita evropski
demokratični projekt za vključevanje mladih v razvoj občine Črnomelj

Klemen Vitkovič
Sašo Jankovič
Jurij Matkovič
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