
 

 

Izsledki delavnice o demokraciji (26. november) in srečanja mladih in 
odločevalcev_k (30. november) 

Mladi so v sklopu aktivnosti projektov EUYOU in Mladokracija identificirali sledeče 

izzive, potrebe in morebitne rešitve: 

Področje športa 

- Skate park – kultura skejtanja je v lokalnem okolju v porastu, zato so mladi 

podali predlog za ureditev ustreznih površin. Pozdravljajo ureditev pump track-

a, ki ga bo uredila Občina Slovenske Konjice. V prihodnjih letih si želijo glede 

na zmožnosti tudi ureditev skate parka. Pripravili so dokument z utemeljitvijo in 

predlogi za skate park. 

- Dodatno igrišče za odbojko na mivki – mladi ugotavljajo, da je igrišče za 

odbojko na mivki ob športni dvorani v Slovenskih Konjicah zelo zasedeno, zato 

predlagajo dodatno igrišče. S tem bo športna oziroma rekreacijska aktivnost 

dostopna še večjemu številu ljudi. 

- Urejenost hokejskega igrišča – mladi ugotavljajo, da je velik del Športno 

rekreacijskega centra Park že odlično obnovljen in nadgrajen. Želijo si, da pride 

v prihodnje na vrsto še hokejsko igrišče. Do takrat pa predlagajo, da se skrbi 

za čim večjo urejenost obstoječega. 

Finančna avtonomija mladih 

- Zagon podjetniških idej mladih – mladi, ki se podajajo na svojo lastno 

podjetniško pot ugotavljajo, da je spodbud za to v lokalnem okolju, na ravni 

države in EU malo. Predlagajo večjo finančno in infrastrukturno podporo za 

uspešen vstop na trg dela, da se okrepi tudi podpora za še ne-ustanovljena 

podjetja. 

- Delo za mlade – mladi ugotavljajo, da je v času življenja s koronavirusom zelo 

malo priložnosti za (študentsko) delo na lokalni in nacionalni ravni ter da to v 

veliki meri vpliva na njihovo (ekonomsko) avtonomijo. Predlagajo, da se 

vzpostavijo priložnosti za (študentsko) delo preko spleta. 

https://euyou.si/sl/o-projektu/
https://www.mreza-mama.si/mladokracija-mladi-za-demokracijo/


 

 

- Javni razpis – Nagrajevanje diplomantov za opravljene diplomske naloge, 

razpisovalka razpisa: Občina Slovenske Konjice – mladi ugotavljajo, da je 

Pravilnik o nagrajevanju diplomantov za opravljene diplomske naloge zastarel 

in da ne odgovarja na aktualne ureditve bolonjskega sistema študija. Nekatere 

fakultete ukinjajo diplomske naloge v fizični obliki, zato nekaj diplomantov_k, 

kljub uspešno opravljeni diplomi torej ni upravičenih do sredstev razpisa. Mladi 

predlagajo ažuriranje pravilnika na način, da ne bo diskriminatoren do mladih, 

ki zaradi višje sile diplomskih nalog nimajo v fizični obliki. Predlaga se tudi 

razmislek o nagrajevanju magistrskih nalog. 

- Financiranje mladinskih organizacij – višina postavke za sofinanciranje 

mladinskih in otroških programov in projektov je že več let ista, stroški povezani 

z izvajanjem aktivnosti pa se povečujejo. Mladi ugotavljajo, da njihova društva 

dobijo tako malo sredstev, da s temi samostojno ne morejo pokriti stroškov 

načrtovanih aktivnosti. Zgodilo se je že, da je ena mladinska organizacija drugi 

posodila sredstva za izvedbo aktivnosti. To pomeni tudi, da se društva ne 

morejo razvijati, ne morejo slediti aktualnim potrebam mladih in zagotavljati 

ustrezne kvalitete aktivnosti. Predlaga se razmislek o možnostih bolj 

trajnostnega vlaganja v delovanje in razvoj mladinskih organizacij v lokalnem 

okolju.  

Za leto 2021 se brez povišanja postavke predlaga upoštevanje šestega paketa 

ukrepov za omilitev posledic epidemije PKP6 - Zakona o interventnih ukrepih 

za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki v 58. členu določa 

(Uradni list št. 175, str. 8406), da Občine nevladnim organizacijam (torej 

društvom, zavodom in ustanovam) lahko izplačajo vsa načrtovana sredstva v 

letu 2020, ne glede na to, če so bile načrtovane aktivnosti izvedene v letu 2020 

ali ne. Prijavljene, načrtovane aktivnosti 2020 morajo biti nato glede na celotno 

izplačilo sredstev izvedene najkasneje do 31. 12. 2021. 

Javna infrastruktura 

- Kakovostna internetna povezava – mladi ugotavljajo, da so v odročnejših 

predelih lokalne skupnosti izzivi glede internetne povezave. V času življenja s 

koronavirusom je ta zaradi šolanja na daljavo zelo pomembna. 



 

 

- Javni prevoz – povezanost Slovenskih Konjic z drugimi mesti (npr. Mariborom) 

je zelo šibka, kar zadeva javni prevoz. Mladi v duhu zelenega gospodarstva in 

trajnosti v mobilnosti predlagajo okrepitev povezav javnega prevoza. 

Predlagajo tudi ekonomično optimizacijo javnega prevoza in sicer podajajo 

sledeči primer: 

»mesečna avtobusna vozovnica Zreče - Konjice stane 25 €, mesečna 

avtobusna vozovnica Zreče - Celje stane 25 €; rešitev: ena vozovnica do 

razdalje 100 km.« 

- Cestna infrastruktura v vaseh – mladi predlagajo ureditev cestne 

infrastrukture v vaseh v širšem lokalnem okolju. Izpostavijo dostopnost do vasi 

na območju občin Vitanje in Zreče (Zreče – Gorenje, Zreče – Planina na 

Pohorju).  

Stanovanjska problematika 

- Stanovanja za mlade – mladi ugotavljajo, da je večina novogradenj v lokalni 

skupnosti in na nacionalni ravni v zadnjem času nadstandardnih ter s tem za 

njih nedosegljivih in kot pravijo, jim tudi niso v interesu. Predlagajo ukrepe na 

področju subvencij za mlade za najem stanovanj, znižanja najemnin za mlade 

in/ali razpis za dodeljevanje neprofitnih stanovanj mladim. Pravijo, da so stalno 

v precepu: »če bomo lahko ostali tu ali pa se bomo morali preseliti.« 

Kultura 

- Kulturne prireditve – mladi zelo pozdravljajo koncerte na Starem in Mestnem 

trgu v Slovenskih Konjicah in si želijo še več teh dogodkov, ko bodo okoliščine 

to omogočale. Glede nastopajočih skupin so pripravljeni izvesti anketo med 

mladimi, da bo obisk s strani mladih še večji. Pripravljeni so tudi sami 

organizirati kakšen dogodek, zato predlagajo finančno podporo s strani lokalne 

skupnosti za to. 

Izobraževanje 

- Sodobna znanja in kompetence – mladi se zanimajo za pridobivanje 

sodobnih znanj in kompetenc. Želijo si kakovostne ponudbe tečajev, delavnic  



 

 
za pridobitev potrebnih kompetenc za delo na daljavo npr. iz področja 

računalništva. Predlagajo platformo, kjer bi bile objavljene aktualne ponudbe 

za izobraževanje iz sodobnih znanj (lahko na nacionalni ravni). 

Aktivna participacija 

- Sodelovanje mladih in odločevalcev_k – mladi so identificirali velik razkorak 

med njimi in občinami. Pravijo: »Mladi v Konjicah smo zelo aktivni, ampak smo 

velikokrat preslišani in neupoštevani.« Želijo si več posluha in sodelovanja z 

Občino Slovenske Konjice. 

 

Nekaj odzivov, ki so jih na nekatere obravnavane izzive, potrebe, rešitve podali 

odločevalci_ke: 

- Odločevalci_ke podpirajo aktivno participacijo in državljanstvo mladih ter 

pozdravljajo njihovo pripravljenost sodelovanja v razvoju širše lokalne 

skupnosti; prav tako tudi sodelovanje v razvoju na nacionalnem in evropskem 

nivoju. 

- Na področju športa odločevalci_ke povedo, da je večina predlogov že 

umeščena v ravno sprejeti Strategiji razvoja športa v občini Slovenske Konjice 

2020-2030. Za ostale predloge se bo razmišljalo v prihodnjih letih v skladu z 

zmožnostmi proračuna in drugih okoliščin. 

- Odločevalci_ke mlade pozovejo k večjemu povezovanju in vključevanju v 

različne že obstoječe mladinske strukture kot je npr. Mladinski svet Občine 

Slovenske Konjice. V sklopu tega se lahko povečajo njihove priložnosti za 

vplivanje na lokalne politike, kot tudi možnosti za višanje sredstev za 

sofinanciranje mladinskih organizacij. 

- Na področju spodbujanja podjetništva v lokalni skupnosti se razmišlja o 

vzpostavitvi učinkovitih ukrepov in spodbud za mlade podjetnike_ce. 

Odločevalci_ke tudi predlagajo mladim, da izkoristijo potencial Mladinske 

zadruge Kreaktor, ki je namenjena ravno podpori mladim, ki še nimajo 

registriranega svojega podjetja. 

 

https://www.sport-konjice.si/2020/10/12/strategija-razvoja-sporta-v-obcini-slovenske-konjice-2020-2030/
https://www.sport-konjice.si/2020/10/12/strategija-razvoja-sporta-v-obcini-slovenske-konjice-2020-2030/


 

 

- Odločevalci_ke so ob zaključku srečanja izrazili_e pripravljenost periodično se 

srečevati z mladimi in prisluhniti njihovim aktualnim pobudam, izzivom in 

potrebam. 

Na aktivnostih so sodelovali: 

- mladi iz dijaške skupnosti Gimnazije Slovenske Konjice, 

- mladi iz Kluba študentov Dravinjske doline in Kluba dijakov Dravinjske 
doline, 

- nepovezana mladina in mladina iz EU, 

- mag. Aleksandra Boldin, ŠC Slovenske Konjice-Zreče, 

- Mreža Mama: Maja Hostnik, direktorica; Urban Krevl, strokovni sodelavec, 

- IPM inštitut: Klemen Balanč, 

- Mladinski center Dravinjske doline: Karmen Kukovič, strokovna sodelavka 

Regionalnega stičišča NVO savinjske regije Novus; Nina Kovačič, strokovna 

sodelavka; Nuša Hohnec, mladinska delavka; Gašper Sojč, programski 

sodelavec. 

S strani odločevalcev_k so se srečanja z mladimi udeležili_e: 

- Zlatko Ratej, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje,  

- Primož Poklič, podžupan in občinski svetnik Občine Slovenske Konjice,  

- Nadja Punčuh, občinska svetnica in članica odbora za mladino Občine 

Slovenske Konjice,  

- dr. Jernej Štromajer, občinski svetnik Občine Slovenske Konjice,  

- Dejan Verhovšek, občinski svetnik Občine Slovenske Konjice, 

- mag. Jure Levart, občinski svetnik Občine Slovenske Konjice,  

- Jakob Mlakar, član odbora za mladino Občine Slovenske Konjice, 

- Laura Krančan, direktorica Zavoda za šport Slovenske Konjice. 

 

Pripravila: Karmen Kukovič, strokovna sodelavka Regionalnega stičišča NVO 

savinjske regije Novus 

Slovenske Konjice, 7. 12. 2020 

 


