
 
 

     

 
 

 

DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
  

Številka zadeve: 9000-0003/2017-15 
Datum: 14.06.2017 
 
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Zakona 
o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št.2/99, 4/00, 5/03 in 2/06) je Občinski svet Občine Trzin na svoji 20. redni seji, dne 
14.6.2017 sprejel 

 
Strategijo za mlade v Občini Trzin od leta 2017 do 2022 

 
1. Namen 
Občina Trzin je v sodelovanju z Mladinskim odborom Občine Trzin v novembru 2016 začela 
pripravljati program lokalne strategije za mlade, ki bo v obdobju naslednjih petih let predstavljala 
okvir za obravnavanje in razvoj mladinske politike v občini. Dolgoročni namen strategije je 
vzpostavitev primernega okolja za razvoj mladinske dejavnosti v Občini Trzin in uresničevanje 
javnega interesa v mladinskem sektorju ter pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, s 
katerim se občina zaveže ohranjati in izboljšati ukrepe na področju mladih tudi v prihodnje. 
Strategija je usmerjena na naslednja področja: 

- načrtno obravnavanje področja mladine; 

- participacija mladih; 

- organiziranje mladih; 

- informiranje mladih; 

- zaposlovanje mladih; 

- izobraževanje mladih; 

- stanovanjska politika; 

- mobilnost mladih. 

Aktivnosti bodo v strateškem obdobju usmerjene na področje osebnostnega razvoja mladih, v 
smislu razvijanja in pridobivanja kompetenc za uspešno vključevanje na trg dela ter ukrepov na 
področju neformalnega in formalnega izobraževanja, stanovanjske politike in zaposlovanja 
mladih. Obravnavana bo tudi tematika mladinskega dela in aktivnosti mladih z vidika 
prostočasnih dejavnosti ter športno in kulturno udejstvovanje mladih v občini. Ukrepi in cilji 
strategije so predvsem spodbujanje povezovanja mladih, rešitev prvega bivanjskega vprašanja ter 
štipendiranje nadarjenih mladih v občini.  
 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije1 za leto 2016 je bilo v Občini Trzin 566 
mladih, t.j. občanov med 15. in 29. letom starosti, kar predstavlja 14,5% vseh prebivalcev Občine. 
 
2. Aktualno stanje na področju mladine v Občini Trzin 
 
2.1. Načrtno obravnavanje področja mladine  
Lokalni razvojni program občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 je sprejet dokument, ki zajema 
vse starostne skupine občanov, ukrepi, ki se tičejo mladih so opredeljeni v 2. in 3. poglavju 

                                                 
1 Vir: Statistični urad RS 



(ohranjanje delovnih mest, center kreativne ekonomije, podjetniški svet mladih, zagotavljanje 
socialnega ravnotežja). S sprejeto Strategijo za mlade v Občini Trzin od leta 2017 do 2022 pa 
želimo zagotoviti akt, ki bo podlaga v kateri so opredeljeni izključno skupina mladi ter ukrepi in 
cilji, ki jih občina namerava doseči na tem področju. 
 
 
2.2. Participacija mladih 
Konec leta 2014 je bil ustanovljen Odbor za mlade kot eden izmed delovnih in posvetovalnih 
teles občinskega sveta Občine Trzin. Odbor šteje 4 člane in ima naslednje naloge: 
 

- spremlja izvajanje mladinske politike v občini, potrebe in zahteve mladih, 

- daje mnenja in pobude o reševanju mladinske problematike, 

- predlaga ukrepe za spodbujanje delovanja lokalnih mladinskih organizacij, 

- podaja predloge in pobude za sodelovanje in vključevanje predstavnikov mladinskih 

organizacij ter obravnava druge zadeve v okviru svojega področja.  

 

Poleg tega Odbor najmanj enkrat letno organizira dogodke namenjene mladim, sredstva so 

zagotovljena v občinskem proračunu na proračunski postavki delo z mladimi. 

 

2.3. Organiziranje in zdravje mladih 

Mladi se v občini organizirajo predvsem na neformalni ravni. Občina jim v okviru lastnih prostih 
kapacitet zagotavlja prostore, kjer se lahko družijo in organizirajo srečanja, predavanja in druge 
delavnice, t.i. Mladinski klub. Občina proračunska sredstva prav tako namenja za investicijsko 
vzdrževanje in nakup opreme v Mladinskem klubu. V teh prostorih deluje tudi kreativni center 
Ping Pong, ki je prostor sodela v Trzinu, ki deluje po metodi t.i. coworkinga.  
 
V številnih društvih, tako na družbenem, kulturnem kot športnem področju pa se mladi 
udejstvujejo v mladinskih sekcijah oziroma podmladkih društva v katerega so včlanjeni in kjer jim 
sredstva občina zagotavlja na podlagi vsakoletnih razpisov glede na področje delovanja. Na 
področju športa in prostočasnih dejavnosti je občina, skupaj z mladimi vzpostavila t.i. 
Streetworkout park, ki ga je tudi financirala. 
 
Občina Trzin je podpornik nacionalne športno-družbene akcije VETER V LASEH – s športom 
proti zasvojenosti, ki se bo letos že 22. leto zapored odvijala v številnih krajih po vsej Sloveniji. 
Osrednja cilja akcije, ki je namenjena otrokom, mladostnikom in družinam, sta širiti ljubezen do 
športa ter predstaviti športno aktivnost kot zdrav in zabaven način preživljanja prostega časa in 
najboljšo protiutež vsem oblikam sodobnih zasvojenosti. Z zavodom Intelektum smo prav tako 
podpisali pismo podpore za kandidaturo na Javnem razpisu za sofinanciranje programov na 
področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje, za leto 2017, 2018 in 2019. Za omenjen razpis 
bo zavod pripravil projekt, v okviru katerega bodo na podlagi projektnih aktivnosti povečali delež 
socialno ogrožene populacije (brezposelnih), ki se zdravo prehranjuje in je telesno aktivna za 
10%, ter povečali delež zdravega načina prehranjevanja in telesne aktivnosti predšolskih in šolskih 
otrok za 10%.  
 

 

2.4. Informiranje mladih 
Občina Trzin ima dobro razvito mrežo informiranja, kjer se preko različnih medijev, socialnih 
omrežij ipd. mladi lahko seznanijo z informacijami, ki so aktualne in pomembne za njihovo 
aktivno participacijo v družbi. Konkretneje, občina mlade o aktualnih dogodkih, razpisih in 
ostalem obvešča preko objav na spletni strani www.trzin.si in portala trzin.info, v občinskem 
glasilu Odsev in preko občinskega Facebook profila. V letu 2015 smo podprli projekt SAFE.SI o 
ozaveščanju otrok in mladine o varni rabi interneta. 
 

http://www.trzin.si/


Občina Trzin se je v sodelovanju z Osnovno šolo Trzin in Društvom prijateljev mladine Trzin s 
šolskim letom 2014/15 pridružila Unicefovi mreži Varnih točk. Varne točke so posebno 
označeni javni prostori, namenjeni otrokom in mladostnikom, da se vanj zatečejo v primeru, če se 
znajdejo v kakršnikoli stiski na ulici kraja (so se izgubili, grozijo jim sovrstniki, ne morejo priti 
domov ali v stik s starši, so izgubili ključe, potrebujejo le prijazen nasvet, informacijo ali pa so bile 
priče kaznivemu dejanju). Varne točke so vzpostavljene predvsem ob poteh v šolo in so 
označene s posebno nalepko, ki je nameščena na vidno mesto pred vhodom v poslopje. Otroku, 
ki je v trenutni stiski bodo uslužbenci, usposobljeni za pomoč otroku v Varnih točkah, nudili 
pomoč. V letu 2017 je v Trzinu 13 varnih točk. 
 
2.5. Zaposlovanje mladih  

Lokalna skupnost zagotavlja možnosti opravljanja pripravništva v službah občinske uprave, 

štipendistom Občine Trzin pa v okviru kadrovskih potreb občina nudi opravljanje delovne 

prakse. Sodelovanje v državni kampanji Jamstvo za mlade, pa mladim občanom do 25 let 

omogoča, da v roku štirih mesecev po nastopu brezposelnosti pridobijo zaposlitev, nadaljevanje 

izobraževanja ali usposabljanje. 

 

2.6. Izobraževanje mladih 

Občina na podlagi razpisov dodeljuje štipendije za nadarjene dijake in študente in za dijake in 

študente iz manj premožnih družin ter enkratne štipendije. Štipendijo v primeru vsakoletnega 

izpolnjevanja pogojev štipendisti prejemajo za celotno obdobje študija oziroma šolanja.  

 

2.7. Stanovanjska politika 

V okviru lokalnega stanovanjskega programa je mladim oziroma mladim družinam namenjena 
posebna pozornost in se jih obravnava kot prednostno kategorijo v postopku javnega razpisa za 
pridobitev neprofitnih stanovanj. Mladim in mladim družinam občina omogoča možnost najema 
neprofitnih stanovanj, predvsem v obliki dodatnega točkovanja pri kandidiranju na javnem 
razpisu, s čimer jim je olajšano osamosvajanje oziroma rešitev prvega bivanjskega vprašanja. 
 

2.8. Mobilnost mladih 

Vsako leto se delež sredstev nameni tudi za sofinanciranje dijaških in študentskih vozovnic do 

kraja njihovega šolanja, Občina Trzin že subvencionirane vozovnice dodatno financira glede na 

sredstva v proračunu (trenutno v višini 4 EUR na vozovnico). S ponudniki medkrajevnih 

prevozov glede na dejanske potrebe mladih si občina v okviru dogovarjanj prizadeva za 

podaljšanje linij oziroma vzpostavitev večje frekvence avtobusov lokalnega ponudnika prevozov. 

 
3. Strateški cilji  
 
Ključne usmeritve razvoja lokalne mladinske politike v občini Trzin, ki se osredotočajo na mlade 
in njihovo doseganje avtonomije so: 
 
1. z izobraževanjem in usposabljanjem, tako formalnim kot neformalnim, zagotoviti mladim 
pogoje za pridobivanje kompetenc in izkušenj, ki jih potrebujejo za vstop in vključevanje na trg 
dela, 
2. ohranjanje obsega štipendijske politike, 
3. omogočati mladim participacijo v lokalni mladinski politiki (na vseh družbenih področjih) in 
vpliv na odločanje o le-teh, 
4. vključevanje mladih v strateško načrtovanje, vrednotenje in implementacijo mladinske politike 
na lokalni ravni, 
5. poenotenje pojmovanja ciljne skupine mladih kot posameznikov, starih od 15 do 29 let, ki v 
družbi predstavljajo neprivilegirano skupino, 



6. spodbujanje mladih, da se aktivno udejstvujejo v domači občini in oblikujejo lastno krovno 
organizacijo, ki je ključnega pomena za pridobivanje javnih sredstev za (so)financiranje 
programov/aktivnosti, 
7. z zagotovitvijo boljših lokacijskih in prostorskih pogojev podpreti in omogočiti nadaljnji razvoj 
mladinskega dela, mladinskih programov in programov za mlade ter s tem spodbuditi in 
omogočiti neprekinjeno aktivno udeležbo mladih posameznikov, neformalnih skupin in 
mladinskih organizacij na različnih področjih družbenega življenja. 
 
4. Ukrepi 
 
Zagotavljanje vsaj enakega obsega sredstev kot do sedaj na vseh področjih iz 2. točke te strategije 
ter na izpostavljenih področjih: 
 
4.1. Izobraževanje 
Izobraževanje je pogoj za zaposlovanje mladih, hkrati pa izobraževanje v duhu vseživljenjskega 
učenja (pridobivanja raznovrstnih kompetenc) omogoča boljše izhodišče za vstop na trg dela in 
večjo prilagodljivost mladih nepredvidljivim razmeram na trgu delovne sile. Ta način 
izobraževanja pripomore pri osamosvajanju mladih, hkrati pa pospešuje njihov osebnostni razvoj 
in služi uresničevanju njihovih življenjskih ciljev ter učnih in raziskovalnih potencialov, njihove 
kreativnosti, inovativnosti in trajnostnega razvoja družbe. Z neformalnimi delovnimi izkušnjami 
si mladi pridobijo najrazličnejše kompetence, ki prispevajo k njihovemu osebnemu razvoju, 
družbeni odgovornosti in aktivnemu državljanstvu in imajo velik pomen za razvoj delovnih 
sposobnosti in navad mladih. Občina si zato prizadeva in spodbuja, da se poleg zaključka 
formalnega izobraževanja, izvajajo neformalne oblike izobraževanja mladih za katere mladih 
izkažejo interes oz. pripomorejo k pridobivanju znanj, veščin in kompetenc v okviru neformalnih 
izobraževanj. Ukrep predvideva nadaljnje sofinanciranje programov neformalnega 
izobraževanja mladih, ki ga izvajajo društva, zavodi in se izvaja v okviru rednega sofinanciranja 
organizacij s področja neformalnega izobraževanja. 
 
4.2 Štipendiranje in zaposlovanje 
Tudi v bodoče bo Občina zagotavljala štipendije za nadarjene in socialno šibkejše dijake in 
študente ter nudila možnost opravljanja praks mladih v občinski upravi in javnih zavodih. 
Štipendije se podeljujejo tistim posameznikom, ki kažejo nadarjenost in potencial na posameznih 
področjih ter šolajočim, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin. Dijaška in študijska praksa je 
namenjena praktičnemu usposabljanju tekom formalnega izobraževanja in predstavlja praktično 
nadgradnjo teoretičnemu predznanju, ki ga mladi dobijo v šolah in fakultetah. Izvedba ukrepa s 
strani občine omogoča opravljanje obvezne dijaške in študijske prakse v občinski upravi in v 
drugih javnih zavodih, katerih ustanoviteljica oz. sofinancerka je Občina Trzin. Praksa ne 
predstavlja redne oblike delovnega razmerja. 
 
4.3. Informiranje in participacija mladih 
Spodbuditi mlade, da se organizirajo in čim aktivneje sodelujejo pri oblikovanju odločitev na 
lokalni ravni. Primeren ukrep za dosego tega cilja je čim večja informiranost mladih ter 
sofinanciranje delovanja mladinskih društev oziroma krovne organizacije mladih. Občina 
si bo prizadevala prilagoditi oziroma oblikovati spletne strani tako, da bodo mladi obravnavani 
posebej glede na problematiko oziroma tematiko, ki jih zadeva in v prihodnje vzpostaviti spletni 
portal za želje, vprašanja, pobude ipd. (portal za mlade). 
 
4.4. Organiziranje mladih 
Glede na specifiko Občine Trzin in relativno majhnost in predvsem glede na dejstvo, da mladi 
obiskujejo srednjo šolo in študirajo zunaj lokalnega območja, bo občina v sodelovanju z društvi 
in drugimi organizacijami organizirala različne aktivnosti namenjene mlajši populaciji, s katerimi 
bo spodbujala angažiranost za sodelovanje pri oblikovanju mladinskih politik v občini. 
Spodbujalo se bo tudi ustanavljanje in razvoj organizacij v mladinskem sektorju, ciljna 
skupina bodo v društva vključeni mladi, ki se do sedaj združujejo in delujejo le v neformalnih 
skupinah. 



4.5. Stanovanjska politika 
Zagotavljanje dostopnosti mladim in mladim družinam do neprofitnih stanovanj, v skladu z 
zakonodajo obravnavanje mladih kot prednostne skupine pri kandidiranju na razpisih za najem 
stanovanj. Ohranjanje in zagotavljanje bivanjskih kapacitet in sistemska urejenost na tem 
področju. 
 
4.6. Mobilnost in prosti čas mladih 
Zagotavljanje vsaj enakega obsega sredstev za sofinanciranje dijaških in študentskih vozovnic 
in izvajanje razpisov za sofinanciranje kulturnih in družbenih dejavnosti in prireditev. 
Ukrep predvideva občinsko sofinanciranje prireditve izvajalcu, ki zagotovi ustrezno programsko 
zasnovo. Izmed bolj znanih in obiskanih prireditev v Trzinu sta tako Trz'nfest in Florijanov 
sejem, obe prireditvi po navadi potekata v mesecu maju. 
 
5. Veljavnost strategije 
 
Ta strategija začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka: 20-8/2017     
                                                                                                                             
 
                                                                                                                            ŽUPAN: 
                                                                                                                        Peter LOŽAR 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/2017, z dne 15.06.2017, 

- arhiv, tu (2 x). 


