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1 UVOD 

Projekt Participacija mladih za trajnostni razvoj občine Zreče (Mlado Zreče) s poudarkom na 

prepoznavanju potreb mladih, je trajal od februarja do junija 2019. Poznavanje potreb mladih 

je občina Zreče prepoznala kot dodatno razvojno priložnost, zato je tovrstne aktivnosti 

vključevala že v pretekla dogajanja, vendar prave Strategije za mlade ni izdelala, saj je menila, 

da je smiselno, da pri tem sodelujejo mladi. To je bil tudi razlog, da smo na pobudo občine 

Zreče in medobčinskega urada pristopili k izdelave Strategije za mlade za občino Zreče.  

Vsebina projekta dopolnjuje Strategijo občine Zreče - Vizija Občine Zreče ter vizijo razvoja 

destinacije Rogla-Pohorje zapisane v strateškem dokumentu "Načrt razvoja in trženja turizma 

v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021", z vsebinami, ki se nanašajo na mlade, ki do sedaj niso 

bili dovolj vključeni v razvoj občine.  

Kar nekaj občin v Sloveniji je že pripravilo strategije za mlade, kar kaže na pomembnost tega 

dokumenta. Čeprav imamo občutek, da so mladi vključeni v dogajanja v občini, ugotavljamo, 

da niso dovolj in da je nujno potrebno imeti tovrstni strateški dokument, ki mu bo občina 

dodala še izvedbeni načrt glede na razpoložljiva sredstva. Le tako se bodo lahko dejanske 

potrebe mladih začele sistematično reševati in bodo seveda vključeni tudi mladi.  

V projektu Participacija mladih za trajnostni razvoj občine Zreče smo vključili generacijo od 15 

do 29 let in od njih pridobili podatke in informacije o tem, kakšno Zreče si želijo v prihodnosti. 

Vsebinska zasnova projekta je vezana na prepoznavanje priložnosti za mlade iz vidika 

trajnosti, to pomeni socialnega, okoljskega in ekonomskega, zato smo uporabili  

interdisciplinarni pristop. Trajnostno zasnovo vsebin smo dosegli s prepoznavanjem 

vključenosti mladih v družbene aktivnosti mladih in osebni karierni razvoj v Zrečah (socialni 

vidik), s spremljanjem dostopnosti  mladih do delovnih mest, do zaposlenosti in zelenih 

delovnih mest (ekonomski vidik) ter ugotavljanjem pomena  podnebnih sprememb, 

odgovornega ravnanja z naravni viri, razumevanje pomena ekosistemskih storitev (okoljski 

vidik) med mladimi.  

Bistvo projekta je bilo tudi aktivno sodelovanje med različnimi deležniki in sicer občino, 

šolskim centrom, gospodarstvom in univerzo (tri različne fakultete) ter študenti. 
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Shema 1: Partnerji v projektu 

 

1.1 Izhodišče projekta 

Lokalne oblasti so mladim najbližje, zato imajo pomembno vlogo pri spodbujanju njihovega 

sodelovanja v družbi. Občina Zreče se srečuje s problematiko premalo informacij s strani 

mladih, o njihovih željah, vizijah in pogledih o tem, kaj bi mladi na področju javnega življenja 

želeli oziroma pričakujejo v občini Zreče. Kaže se problem nizke vključenosti mladih v socialno 

življenje (aktivno sodelovanje na volitvah, na družbenih dogodkih, prostovoljstvo, mladinsko 

delo). Problem se kaže v pozni vključitvi na trg dela, z iskanjem in ustvarjanjem inovativnih 

delovnih mest. Zagotoviti morajo, da se mladi ne le učijo o demokraciji, temveč z njo živijo in 

se njenih mehanizmov poslužujejo. Da to dosežemo je potrebno položaj mladih v občini 

celovito in načrtno urejati. Le s kontinuiranim načrtnim obravnavanjem mladine, lahko občina 

zagotovi boljše sistemske pogoje za doseganje avtonomije mladih v občini, ter prepreči odliv 

(predvsem izobraženih) mladih iz občine. Pripravljena strategija za mlade, bo torej odraz 

sodelovanja generacij, razumevanja težav, ki pestijo posamezne generacije in naložba za 

zagotavljanje boljše prihodnosti vsem. 
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Tako celovit pristop je osnova za strategijo mladih v občini Zreče, s katerim bo občina Zreče 

začrtala mladinsko politiko, ki bo mladim nudila varno okolje v katerem odraščajo in se 

razvijajo v odgovorne državljane oziroma politiko, kot jo bodo tudi sami izpostavili pri 

ugotavljanju potreb in želja. Celostni pristop bo pomagal k aktivni participaciji, povezavi, 

delovanju in skupni prepoznavnosti interesov mladih. Cilj priprave strategije za mlade je bil v 

podrobnejši ureditvi položaja mladine oziroma mladih v občini. S Strategijo za mlade se bo 

uredilo podporno okolje mladinskega sektorja, zagotavljanje pogojev za sodelovanje mladih 

pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje ter opredeljuje razvoj lokalne 

mladinske politike z namenom zagotavljanja pogojev za uspešno doseganje avtonomije 

mladih v občini. 

1.2 Namen projekta 

Namen projekta je razviti inovativno zasnovan dokument za mlade, ki izhaja iz njihovih potreb 

ter ponuditi kreativne rešitve za izzive, ki se danes kažejo kot ovire za večjo participacijo 

mladih. Zato so bili vključeni vsi trije vidiki in sicer: 

 socialni vidik participacije mladih za trajnostni razvoj občine Zreče: vključenost mladih 

v družbene aktivnosti mladih (prostovoljstvo, mladinsko delo, aktivno sodelovanje na 

volitvah in družbenih dogodkih), osebni karierni razvoj (neformalno izobraževanje);  

 ekonomski vidik participacije mladih za trajnostni razvoj občine Zreče: dostopnost  

mladih do delovnih mest, do zaposlenosti in 

 okoljsko-ekosistemski vidik participacije mladih za trajnostni razvoj občine Zreče: 

ravnanje z naravnimi viri, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam 

ter trajnostno kmetijstvo in samooskrba. 
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1.3 Cilji projekta 

Projektne aktivnosti so potekale v naslednjih sklopih: 

1. Izdelava Plana dela in Metodologije za izvedbo projekta 

- sestava projektne skupine (mentorji in študenti) - skupni sestanek projektne skupine; 

- terminski in vsebinski plan dela z opredeljenimi aktivnostmi po posameznih deležnikih; 

- opredelitev metodologije in dispozicija za izvedbo naloge. 

2. Zbiranje podatkov: 

- pregled obstoječe dokumentacije o strategiji mladih; 

- izvedba anketiranja; 

- intervjuji s ključnimi deležniki in institucijami na področju dela z mladimi ter izvedba anket; 

- vizualizacija pridobljenih podatkov. 

3. Analiza obstoječega stanja 

- analiza delovanja mladih (trenutni presek stanja). 

4. Identificiranje in oblikovanje možnih rešitev za predstavitve ugotovitev skozi različne 

aspekte (Idejna zasnova za pripravo operativne strategije za mlade). 

5. Načrtovanje, izvedba in evalvacija delavnic za ciljne skupine občanov, s katerimi bomo 

ozaveščali domačine s pomočjo rezultatov raziskave, ter vplivali na njihovo dojemanje, 

možnosti participacije mladih. 

6. Priprava Strategije mladih. 

7. Priprava Končnega poročila projekta iz Strategije mladih za trajnostni razvoj občine Zreče. 
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1.4. Potek projekta  

Uvodno srečanje sodelujočih na projektu je potekalo na Filozofski fakulteti Maribor, ki je 

vodilni partner.  Dogovorili smo se za faze projekta skladno s prijavnico, izvajanjem analize 

dostopnih podatkov in intervjuvanjem mladih ter mladinskih organizacij iz območja. Aktualna 

vprašanja o navedeni problematiki so se reševala z neposrednim svetovanjem za ciljne 

skupine lokalne skupnosti, torej mlade ter izvajalce projektov na lokalnem območju. 

Študentom so bila dodatno predstavljena izhodišča nastanka trenutne problematike v 

lokalnem okolju. Vsa ta spoznanja in izkušnje srečanja z mladimi so bila študentom v pomoč 

pri zasnovi Strategije mladih v občini Zreče, kjer je ravno tako predvideno njihovo neposredno 

sodelovanje v lokalnem okolju.  

Strategijo za mlade že imajo druge občine v Sloveniji, zato je bil pomemben poudarek na 

pregledu kriterijev, ki se uporabljajo pri zasnovi tovrstnih strategij. Tudi pri zasnovi strategije 

za mlade v občini Zreče so bili uporabljeni naslednji kriteriji:  

Tabela 1: Kriteriji, uporabljeni pri zasnovi Strategije 

KRITERIJI KRITERIJI 

Zaposljivost visoko izobraženih mladih Medgeneracijsko druženje za mlade 

Prostori za mlade Kulturna dejavnost  

Podjetniške možnosti za mlade Turistična dejavnost 

Vključitev mladih v delo z občino Pospeševanje mobilnosti za mlade 

Javne površine za mlade Zaposljivost visoko izobraženih mladih 

Športne površine  Prostori za mlade 

Organiziranje mladih v mladinske 
organizacije 

Podjetniške možnosti za mlade 

Organiziranje sestankov z mladimi Vključitev mladih v delo z občino 

Finančna podpora mladih Športne površine  

Neformalna izobraževanja za mlade Organiziranje mladih v mladinske organizacije 

Javne površine za mlade Organiziranje sestankov z mladimi 

Turistična dejavnost Finančna podpora mladih 

Pospeševanje mobilnosti za mlade Neformalna izobraževanja za mlade 

Kulturna dejavnost Medgeneracijsko druženje za mlade 
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2 METODOLOGIJA 

Delo je potekalo v več fazah. Najprej smo zbrali in pregledali obstoječe strategije slovenskih 

občin ter pripravili izpis in analizo kriterijev, ki so nam potem služili pri oblikovanju ankete in 

intervjuja.  

Po izdelavi analize izbranih strategij za mlade je sledilo oblikovanje anketnega vprašalnika. Le 

ta je bil zasnovan na izkušnjah analiz izbranih strategij ter kriterijev. Spletno anketo je naredil 

Danijel Davidović, mag. geog. in filoz. iz Mednarodnega centra za ekoremediacije UM FF. 

V anketnem vprašalniku je bilo 15 vprašanj in večina le teh je bila zaprtega tipa (shema 

spodaj). Spraševali smo po vseh vsebinah, v katere so vključeni mladi. Za pridobitev osebnih 

stališč smo vključili tudi nekaj vprašanj zaprtega tipa. 

 

Shema 2: Izsek anketnega vprašalnika 

Zbiranje dodatnih podatkov o  potrebah mladih v občini Zreče je potekalo tudi na terenu z 

izvedbo intervjujev s strani študentov (preverili so želje in interese mladih o njihovi 

participaciji na območju Zreč). Na terenu preko izvedbe anket in strukturiranih intervjujev s 
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strani študentov (med mladimi v občini in obstoječimi mladinskimi organizacijami) smo 

preverili želje in interese mladih o skupnem ustvarjanju in sodelovanju v občini Zreče. 

Rezultati intervjuja so prikazani grafično v prilogi in podčrtujejo odgovore v anketah, tako da 

nismo zaznali razlik med odgovori ciljnih skupin.  

Po pridobitvi podatkov je sledila faza obdelave s pomočjo spletnega sistema in iz pridobljenih 

podatkov smo izdelali zasnovo vsebin za Strategijo za mlade. 

Naštete projektne aktivnosti so potekale s sodelovanjem vseh projektnih partnerjev in sicer  

Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče in Občine Zreče ter Mikro malta, ter neformalnih 

partnerjev Mladinskega centra Dravinjske doline in Osnovne šole Zreče, v sodelovanju z 

nevladnimi in drugimi organizacijami v lokalnem okolju: Kulturno umetniško društvo Vladko 

Mohorič, Lokalna turistična organizacija Rogla-Zreče, ki so sodelovali pri zbiranju podatkov o 

mladih.  

Študenti so s tem projektom pridobili potrebne kompetence za vzpostavitev idejnih projektov 

in na podlagi relevantnih dejstev, možnosti za uspešen prenos idej in idejnih projektov (na 

podlagi izvedenih analiz) v prakso.   

V nadaljevanju je prikazana metodologija poteka projekta, ki je zajemala (Shema 3): 

- metode analize obstoječih podatkov, 

- metode zbiranja novih podatkov ter 

- izdelavo strategije za mlade.  
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Shema 3: Metodologija projekta 
 

Za razumevanje pomena idej in stališč mladih je v strategijo vključen pregled potencialov 

občine Zreče, ki temeljijo na naravnih, zgodovinskih in socialnih ter kulturnih značilnostih.  

 

Slika 1: Eden od velikih potencialov občine Zreče je tudi Zreško jezero (osebni arhiv) 
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3 POTENCIALI OBČINE 

3.1 Splošni podatki o občini 

Občina Zreče se nahaja v severovzhodni Sloveniji pod obronki Pohorja in obsega 6 krajevnih 

skupnosti - Zreče, Stranice, Gorenje, Skomarje, Resnik in Dobrovlje. Sedež občine je v mestu 

Zreče, ki se je kot enotno naselje razvilo v zadnjih dvajsetih letih iz vasi Zgornje in Spodnje 

Zreče ter Dobrave. (Spletni vir 1) 

Tabela 2: Izbrani statistični podatki za občino Zreče, leto 2016 

Kazalnik Občina Zreče 

Površina (km2) 67 

Število prebivalcev 6.424 

Število moških 3.258 

Število žensk 3.166 

Naravni prirast 28 

Število otrok v vrtcih 283 

Število učencev v osnovnih šolah 550 

Število dijakov (po prebivališču) 292 

Število študentov (po prebivališču) 275 

Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 2.823 

Število samozaposlenih oseb 272 

Število registriranih brezposelnih oseb 314 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.458,41 

Število podjetij 489 

Število stanovanj, stanovanjski sklad 2.611 

(Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2016) 

3.2 Naravni, kulturni in drugi potenciali 

Občina je zelo razgibana, saj je najnižja točka v Zreški dolini na nadmorski višini 360 metrov, 

najvišja pa Mulejev vrh z 1553 metri nadmorske višine v skrajnem severozahodnem delu 

občine. Osrednji del občine je razčlenjen na grape in pobočja in proti severu preide v 
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sploščeno zaobljeno površje z nadmorsko višino nad 1000 metrov. Območje občine obsega 

del južnega Pohorja, kjer najdemo številne izvire potokov, ki se izlivajo v Dravinjo, največjo 

reko na območju občine. (Lužnik, 2014) Potoki in reke so večinoma hudourniškega značaja, 

kar so prebivalci že v preteklosti s pridom izkoriščali za mline in žage. (Spletni vir 2) 

Poleg Dravinje in njenih pritokov, je v občini Zreče še veliko drugih naravnih vrednot lokalnega 

in državnega pomena. Lokalno so pomembni predvsem osameli kras z jamami in vrtačami pri 

Stranicah in zahodno od Zreč, mogočna Vaška lipa v Loški gori, Zreško jezero ter prepadne 

stene pri Križevcu. Državnega pomena pa naravne vrednote občine Zreče predstavljajo 

Pavlakova vodoravna jama na Novi Dobravi, nahajališče fosilov v kamnolomu Stranice ter 

Lovrenško barje na Pohorju. (Spletni vir 3) Številne naravne vrednote v občini so zagotovo 

eden od potencialov občine, saj je okolje zelo raznovrstno in ponuja različne oblike sprostitve, 

dejavnosti ter aktivno preživljanje prostega časa v naravi. 

Občina Zreče se ponaša tudi z izjemno bogato kulturno dediščino, zato je po celotni občini 

urejenih veliko muzejskih zbirk in drugih znamenitosti, ki si jih obiskovalci občine z 

zanimanjem ogledajo. Najbolj priljubljene so Skomarska hiša, Muzej ozkotirne železniške 

proge Poljčane -Slovenske Konjice – Zreče, kovačija Šrekl - Zajc, Ošlakova kovačija, 

Vodovnikova zbirka na Skomarju in druge. Pomembni so še sakralni objekti, ki so lepo urejeni 

in kažejo ponos in skrb občine za kulturno dediščino. Na območju občine so tudi trije 

srednjeveški gradovi, ki pa so bili žal vsi opuščeni in so za obiskovalce danes vidni le še ostanki 

ruševin. Gre za grad Freudenberd na Brinjevi gori, grad Lušperg v Loški gori ter dvorec Jamnik. 

(Spletni vir 4) 

Zreška občina je izrazito turistično-industrijska občina, saj sta ti dve panogi vodilni, 

enakovredni in skupaj dobro sodelujeta. Občina se je odločila, da bo sledila tudi trajnostnim 

oblikam turizma in zato pristopa k različnim projektom, ko so naravnani trajnostno. V Zrečah 

se je zelo zgodaj začelo razvijati žagarstvo, mlini, glažute, trgovina z lesom, manjši rudniki in 

predvsem kovaštvo, ki se je po 1. svetovni vojni razvilo v pravo kovaško industrijo. Danes 

dajejo mestu in občini pečat razvito gospodarstvo, največja podjetja v industriji so Unior d.d., 

SwatyComet d.o.o. in GKN Driveline Slovenija d.o.o. Pomembno je še kmetijstvo, dejavnik 

gospodarske rasti pa je tudi razvoj malega gospodarstva v občini. Turizem je v zadnjih 
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desetletnih postal ena najpomembnejših panog v občini Zreče, saj sta se razvila Klimatsko-

turistični center Rogla ter termalno zdravilišče Terme Zreče. (Spletni vir 5) Zdravilna termalna 

voda in gorska klima sta v Zrečah omogočili razvoj zdravilišča, poleg zdraviliške ponudbe pa 

so gostom term na voljo tudi rekreativni bazeni, savne, masaže, kopeli in mnoge druge 

sprostitvene možnosti. (Lužnik, 2014) Prav tako se je v Zrečah in okolici skozi desetletja 

razvijala zasebna turistična ponudba -  apartmaji, kmečki turizmi, gostišča in restavracije ki 

danes pomembno dopolnjuje turistično panogo ter naravne in kulturne potenciale občine.  

V zreški občini je veliko društev, ki se ukvarjajo z raznovrstnimi dejavnostmi. Pomembna so 

športna društva (nogometni, košarkarski, odbojkarski, kolesarski, karate, taekwon-do in 

twirling klubi ter planinsko in strelsko društvo), gasilska društva, društva s področja kmetijstva 

(društva kmetic, vinogradnikov, gobarjev, rejcev drobnice,…) ter veliko različnih turističnih in 

kulturnih društev. Društva poleg občine in posameznikov organizirajo zanimive dogodke in 

delavnice za zainteresirano javnost. Vsako leto občina v okviru počastitve praznika občine 

Zreče organizira raznolike prireditve, junija se v Zrečah odvija tradicionalno tridnevno 

Ropotanje v Starih Zrečah, ki privabi številne mlade in malce starejše obiskovalce. Za mlade je 

v poletnem času atraktiven glasbeni festival ParkPlac Fest, veliko obiskovalcev privabi tudi 

Zreška gasilka noč ter Vesele nedelje na Rogli. (povzeto po Spletni vir 6) 

V zadnjih dvajsetih letih je bilo s strani občine izvedenih zelo veliko projektov s področij 

gospodarstva, prometa, okolja in izobraževanja, ki so pripomogli k izboljšanju kvalitete 

življenja v zreški občini. Gre za ureditve in rekonstrukcije prometnih poti, pločnikov, parkirišč, 

kolesarskih in pohodnih poti, sanacije in izgradnje nekaterih stanovanjskih zgradb. V kraju je 

urejena tudi turistična signalizacija, posodobljena sta vodovod in kanalizacija, zgrajena je bila 

čistilna naprava, izvajajo pa se tudi sanacije na reki Dravinji. Za mlade so verjetno 

najpomembnejše pridobitve nova in sanirana igrišča pri osnovni šoli, večnamenska igrišča za 

košarko, odbojko, rokomet in nogomet ter športna dvorana. V občini je tudi sodobno igrišče 

za otroke in mladostnike ter fitnes na prostem. (Spletni vir 7)  

Že vrsto let občina sodeluje tudi na nacionalnem tekmovanju Moja dežela - lepa in gostoljubna 

in se prijavlja na mednarodno tekmovanje Entente florale, kjer gre za tekmovanje v urejenosti 

krajev in posledično so to tudi priložnosti, da si še bolj prizadeva za odpravo pomanjkljivosti 
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in za kakovosten izgled kraja, dvig bivanjske kulture in estetske ter naravi prijazne ureditve 

življenjskega okolja. (Spletni vir 8) 

3.3 Mladi v občini Zreče 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v začetku leta 2019 v Občini Zreče 

živelo 6443 prebivalcev, od tega 1037 mladih v starosti med 15 in 29 let, in sicer 557 moških 

in 480 žensk. 

Iz spodnjega grafa lahko razberemo, da je bilo v občini Zreče na začetku leta 2019 največ 

mladih, starih 29 let, najmanj pa je bilo tistih, ki so bili stari 21 let. 

 

Grafikon 1: Prikaz števila mladih v občini Zreče glede na starost (na dan 1. 1. 2019) 

 

Večletni podatki kažejo, da je delež mladih v  zadnjih desetih letih generalno gledano upadal, 

leta 2009 je bilo v občini skoraj 20 % mladih občank in občanov, na začetku leta 2019 pa je 

bilo mladih med 15. in 29. letom v občini 16,1 %. Te podatke prikazuje spodnja tabela. 
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Tabela 3: Število in delež mladih v občini Zreče v obdobju od leta 2009 do 2019 

Leto Občina Zreče – 

prebivalstvo skupaj 

Občina Zreče –  

 mladi (15-29 let) 

Delež mladih 

2009 6492 1297 19,98 

2010 6491 1270 19,57 

2011 6447 1204 18,68 

2012 6412 1174 18,31 

2013 6389 1146 17,94 

2014 6358 1073 16,88 

2015 6379 1069 16,76 

2016 6395 1079 16,87 

2017 6409 1032 16,10 

2018 6402 1038 16,21 

2019 6443 1037 16,09 

(Vir: Statistični urad Republike Slovenije) 

Skupno je na terciarni stopnji izobraževanja v letu 2017 diplomiralo 58 občank in občanov 

občine Zreče. 

Iz spodnje tabele  je razvidno, da je bil v študijskem letu 2017/2018 največji delež študentov 

iz občine Zreče vpisan na prvo bolonjsko stopnjo študija, najmanj je bilo pričakovano tistih, ki 

so obiskovali doktorski študij. Magistrsko izobraževanje oziroma drugo bolonjsko stopnjo pa 

je v študijskem letu 2017/2018 obiskovalo 76 študentov iz občine Zreče. 

Skupno je bilo v študijskem letu 2017/2018  študentov terciarnega izobraževanja v občini 264, 

kar je 25,5 % vseh mladih v občini. 
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Tabela 4: Študenti terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja v občini Zreče, študijsko 
leto 2017/2018 

Vrsta terciarnega izobraževanja Število študentov 

Višje strokovno 44 

Visokošolsko strokovno (prejšnje) - 

Visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja) 68 

Visokošolsko univerzitetno (1. bolonjska stopnja) 70 

Visokošolsko univerzitetno (prejšnje) - 

Magistrsko (2. bolonjska stopnja) – enovito magistrsko 22 

Magistrsko (2. bolonjska stopnja) – po končani 1. bolonjski stopnji 54 

Specialistično - 

Magistrsko (prejšnje) - 

Doktorsko (prejšnje) - 

Doktorsko (3. bolonjska stopnja) 6 

SKUPAJ ŠTUDENTI TERCIARNEGA IZOBRAŽEVANJA 264 

(Vir: Statistični urad Republike Slovenije)  
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4 REZULTATI IN ANALIZA ANKETE MLADI ZREČE 2019 

 

V mesecu maju 2019 je bila izvedena anketa med mladimi, starimi med 14 in 29 letom starosti, 

ki živijo v občini Zreče ali živijo drugje, a hodijo v šolo ali pa so zaposleni v občini Zreče. V 

vzorec je bilo vključenih 223 mladih, od tega 106 moških in 117 žensk. To pomeni, da je vzorec 

uravnotežen po spolu.  

1. vprašanje: Spol. 

 

Grafikon 2: Spol 

Zajet vzorec mladih v občini Zreče je ustrezno uravnotežen po spolu, namreč zajemal je 223 

respondentov, od tega 117 mladih posameznikov ženskega spola, kar predstavlja 52,5% 

celotnega vzorca in 106 mladih posameznikov moškega spola, kar predstavlja 47,5% 

celotnega vzorca.   
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2. vprašanje: Starost.  

 

Grafikon 3: Starost 

Vzorec mladih v občini Zreče smo razdelili v tri starostne kategorije: od 14 do 19 let, od 20 do 

14 let in od 25 do 29 let. Največji delež odgovorov in sicer 55,4% (123 posameznikov), smo 

prejeli od respondentov iz kategorije med 14 do 19 let, sledi kategorija od 20 do 24 let, kjer je 

odgovarjalo 61 respondentov (27,5% celotnega vzorca). Rezultate so bili pričakovani, 

predvsem zaradi lažje dostopnosti anketiranja v osnovni in srednji šoli. Najmanj odgovorov 

t.j. 17,1% (38 posameznikov) smo pa prejeli od mladih znotraj starostne kategorije od 25 let 

do 29 let, kar smo zaradi težje dostopnosti do mladih te kategorije zaradi izključenosti iz 

šolanja tudi pričakovali.  
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3. vprašanje: Zaključena stopnja izobrazbe. 

 

Grafikon 4: Zaključena stopnja izobrazbe 

Najpogostejša stopnja izobrazbe mladih v občini Zreče je osnovna šola in sicer ima zaključeno 

osnovnošolsko izobrazbo 80 mladih posameznikov, kar predstavlja kar 36% celotnega vzorca. 

To smo zaradi najvišjega deleža respondentov znotraj najnižje starostne kategorije tudi 

pričakovali. Po pogostosti sledi poklicna in tehniška srednja izobrazba in sicer ima to stopnjo 

zaključeno 28,8% respondentov (64 posameznikov), nadalje sledi gimnazijska izobrazba, 

višješolska izobrazba, najmanj respondentov pa ima nedokončano srednjo šolo ali dokončan 

strokovni magisterij. 
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4. vprašanje: Socialno-ekonomsko stanje.  

 

Grafikon 5: Socialno-ekonomsko stanje 

Največ posameznikov, in sicer 112, kar predstavlja polovico, natančneje 50,7% celotnega 

vzorca, jih je s svoji ekonomsko-socialno situacijo zadovoljnih. Sledijo tisti, ki se glede svojega 

ekonomskega stanja ne morejo opredeliti (53 posameznikov oziroma 24% celotnega vzorca) 

in nato tisti, ki s svojo socialno-ekonomsko situacijo niso zadovoljni (24 posameznikov oziroma 

10,9% celotnega vzorca). 7,7% respondentov (17 posameznikov) v zadnjem času zaznava 

poslabšanje situacije, 5,4% respondentov (12 posameznikov) pa izboljšanje. Zgolj dva 

posameznika sta svoje socialno-ekonomsko stanje opredelila na robu revščine.  
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5. vprašanje: Skrb za prihodnost. (možnih več odgovorov)  

Tabela 5: Skrb za prihodnost 

Kaj te najbolj skrbi za bližnjo prihodnost? 

 N Delež vseh odgovorov 

Negotovost pri obstoječi zaposlitvi. 66 14,19 % 

Strah pred neuspehom v času šolanja. 82 17,63 % 

Dilema, kam po končanem šolanju. 66 14,19 % 

Strah, da ne bo zaposlitve zame, glede na moj interes. 85 18,27 % 

Reševanje stanovanjskega problema. 55 11,82 % 

Osebne težave. 30 6,45 %  

Problemi v moji družini. 13 2,79 % 

Negotova politična, gospodarska in varnostna 

situacija v svetu. 
68 14,62 % 

Skupaj odgovorov: 465 100 % 

 

Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. 223 respondentov je skupno podalo 465 

odgovorov. Najpogostejša skrb mladih v občini Zreče je zaposlitve in sicer 85 posameznikov 

(kar predstavlja 18,27% vseh podanih odgovorov) med drugim skrbi, da se ne bodo mogli 

zaposliti na področju njihovega interesa. Druga najpogostejša skrb mladih (82 od skupno 465 

odgovorov) je strah pred neuspehom v času šolanja. Nadalje se mladi soočajo z dilemo, kam 

po končanem šolanju ali pa občutijo negotovost ob obstoječi zaposlitvi. Sledi skrb za rešitev 

stanovanjskega problema in skrb za osebne težave, najmanj pa mlade skrbijo problemi v 

njihovi družini.  
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Grafikon 6: Skrb za prihodnost (N = 465) 

Pod opcijo drugo so še odgovorili: 

 Če bi me slučajno odpustili iz službe, 

 Globalno segrevanje, naravovarstvo, 

 Izumiranje narave, ekosistemov, 

 Nič od naštetega, 

 Vojne, vremenske težave (potres, tornado…), globalno segrevanje. 
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6. vprašanje: Kaj potrebujejo v občini Zreče.  

Tabela 6: Potrebe v občini Zreče 

Označi, kaj meniš, da potrebujete mladi v občini Zreče. 

 DA NE 

Prostor za mlade za preživljanje prostega časa. 194 23 

Možnost neformalnega izobraževanja. 132 78 

Sistemska ureditev za stanovanja za mlade. 170 44 

Možnost vključevanja v aktivnosti in prireditve občine. 164 50 

Možnost delavnic/informiranja o zdravem načinu življenja. 137 74 

Možnost razvoja mladinskega turizma v občini. 179 34 

Možnost organiziranih športnih in rekreacijskih aktivnosti za 

mlade. 
199 17 

Več kulturnih dogodkov in drugih prireditev, ki bodo zanimive 

tudi za mlade. 
183 32 

Sistemska ureditev zaposlovanja mladih. 190 24 

Možnost medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti. 155 58 

Večja informiranost o dogodkih, možnostih in priložnostih za 

mlade. 
171 42 

Možnost za prostovoljsko udejstvovanje mladih. 137 75 

Možnosti in dostopnost javnega prevoza. 176 37 

Možnost mednarodne mobilnosti mladih in mednarodnega 

povezovanja. 
180 34 

Opremljenost občine s cestno in kolesarsko infrastrukturo. 186 28 

Možnost štipendiranja v času šolanja. 198 19 

Možnost podjetniškega inkubatorja in finančna spodbuda za 

razvoj podjetniških idej mladih. 
167 45 

Možnost spoznavanja delovanja občine. 130 86 

Možnost vključevanja v podmladke političnih strank. 116 95 
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Mladi si v občini Zreče najbolj želijo možnosti organiziranih športnih in rekreacijskih aktivnosti, 

možnosti štipendiranja v času šolanja, prostor za mlade za preživljanje prostega časa in 

sistemske ureditve zaposlovanja mladih. Kot zaželeno so izpostavili tudi opremljenost občine 

s cestno in kolesarsko infrastrukturo, več kulturnih in drugih prireditev, ki so zanimive za 

mlade, možnost mednarodne mobilnosti in možnost razvoja turizma v občini. Med drugim so 

se odločali tudi za izboljšanje javnega prevoza v smislu dostopnosti in boljše informiranje 

mladih o dogodkih in možnostih. Izpostavili so še stanovanjsko problematiko v smislu potrebe 

po sistemski ureditvi in možnost finančne vzpodbude za razvoj podjetniških idej mladih. 

Najmanj si mladi želijo možnosti vključevanja v strankarske podmladke političnih strank in 

možnosti spoznavanja delovanja občine.  

Pod opcijo drugo so še zapisali: 

 Društvo za druge politične stranke poleg demokracijskih, 

 Gorsko kolesarsko progo, 

 Možnost iskanja načina za druženje med mladimi na drugačen način, 

 Optika , 

 Skate park, gledališka skupina, vzpodbujanje mladih lokalnih izvajalcev – možnost 

nastopanja, 

 Športne aktivnosti za otroke, pump track proge. 
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7. vprašanje: Pomembnost aktivnosti.  

Tabela 7: Pomembnost aktivnosti 

Pomembnost aktivnosti  

 N Minimum Maximum Povprečje 
Standardni 

odklon 

Strokovna predavanja za mlade. 220 1 5 3,48 1,066 

Razpisi za mlade. 218 1 5 3,97 0,986 

Povezovanje mladih. 219 1 5 4,09 0,999 

Spletno obveščanje mladih. 217 1 5 4 1,021 

Delovanje Centra šolskih in 

obšolskih dejavnosti. 
217 1 5 3,95 1,037 

Športne aktivnosti in dogodki. 218 1 5 4,22 0,987 

Čistilne akcije. 218 1 5 3,7 1,152 

Vključevanje v društva. 218 1 5 3,65 1,09 

Raziskovalni tabori na Rogli. 218 1 5 3,45 1,12 

Dan odprtih vrat na Občini 

Zreče. 
218 1 5 3,29 1,201 

Ropotanje v Starih Zrečah. 218 1 5 4,26 1,12 

ParkPlac Fest. 217 1 5 3,78 1,271 

Zreška gasilska noč. 218 1 5 4,12 1,139 

Večgeneracijski center Zreče. 218 1 5 3,58 1,118 

Vesele nedelje na Rogli. 218 1 5 3,71 1,193 

Kulinarični izziv mladih. 212 1 5 3,55 1,217 

 

Mladi so kot najbolj pomembne aktivnosti ovrednotili športne aktivnosti in dogodke, 

Ropotanje v Starih Zrečah, Zreško gasilsko noč in povezovanje mladih ter spletno obveščanje 

mladih. Sledijo čistilne akcije, razpisi za mlade, delovanje Centra za šolske in obšolske 

dejavnosti ter ParkPlac fest in Vesele Nedelje na Rogli. Kot pomembno so izpostavili tudi 
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vključevanja v društva in Večgeneracijski  center Zreče. Kot najmanj pomembno aktivnost so 

mladi opredelili Dan odprtih vrat na Občini Zreče. 

 

Pomembnost aktivnosti glede na starost. 

Tabela 8: Pomembnost aktivnosti glede na starost 

Kako pomembne se ti zdijo aktivnosti, ki že potekajo v občini Zreče?    

 od 14 do 19 let od 20 do 24 let od 25 do 29 let 

 M N 
Stan. 

odkl. 
M N 

Stan. 

odkl. 
M N 

Stan. 

odkl. 

Strokovna 

predavanja za 

mlade. 

3,36 12 1,017 3,56 61 0,904 3,71 38 1,393 

Razpisi za mlade. 3,76 123 0,978 4,23 60 0,851 4,26 35 1,067 

Povezovanje 

mladih. 
4,07 123 0,985 4,28 60 0,846 3,81 36 1,215 

Spletno 

obveščanje 

mladih. 

4,02 122 1,044 4,02 60 1,017 3,94 35 0,968 

Delovanje Centra 

šolskih in obšolskih 

dejavnosti.  

3,92 123 1,098 4,15 59 0,805 3,71 35 1,126 

Športne aktivnosti 

in dogodki. 
4,26 123 0,939 4,3 60 0,926 3,94 35 1,211 

Čistilne akcije. 3,5 123 1,224 4,05 60 0,94 3,77 35 1,087 

Vključevanje v 

društva. 
3,5 123 1,141 3,87 60 0,999 3,8 35 0,994 

Raziskovalni tabori 

na Rogli. 
3,3 123 1,159 3,65 60 1,022 3,66 35 1,083 
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Dan odprtih vrat 

na Občini Zreče. 
3,24 123 1,237 3,33 60 1,16 3,4 35 1,168 

Ropotanje v Starih 

Zrečah. 
4,53 123 1,027 4,03 60 1,104 3,71 35 1,202 

ParkPlac fest. 3,94 123 1,339 3,5 60 1,2 3,71 34 1,06 

Zreška gasilska 

noč. 
4,37 123 1,118 4,02 60 1,066 3,46 35 1,067 

Večgeneracijski 

center Zreče. 
3,38 123 1,17 4 60 0,957 3,54 35 1,01 

Vesele nedelje na 

Rogli. 
3,65 123 1,261 3,78 60 1,075 3,8 35 1,158 

Kulinarični izziv 

mladih.  
3,38 112 1,28 3,81 59 1,008 3,69 35 1,255 

 

V najnižji starostni kategoriji, od 14 do 19 let, se mladim zdi najbolj pomembno Ropotanje v 

starih Zrečah, sledi Zreška gasilska noč, kot najmanj pomembno so pa opredelili Dan odprtih 

vrat na občini Zreče. V starostni kategoriji od 20 do 24 so mladi kot najpomembnejše opredelili 

povezovanje mladih in razpise za mlade. Kot najmanj pomembno navajajo Dan odprtih vrat 

na občini Zreče. Mladim, ki so stari med 25 in 29 let so najpomembnejši razpisi za mlade, 

športne aktivnosti in enako spletno obveščanje mladih. Kot najmanj pomembno so navedli 

Dan odprtih vrat na občini Zreče. Kot vidimo iz podatkov, so mlajšim generacijam bolj 

pomembni športne aktivnosti in dogodki ter zabava (Ropotanje v Starih Zrečah, Zreška 

gasilska noč ipd.), medtem ko starejša generacija večjo pomembnost polaga na strokovna 

predavanja, razpise za mlade ipd.  
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8. vprašanje: (Ne)odvisnost od staršev/skrbnikov. 

 

Grafikon 7: (Ne)odvisnost od staršev/skrbnikov  

Največ mladih se strinja, da so materialno odvisni od staršev v smislu nudenja stanovanjske 

možnosti in da so finančno odvisni od svojih staršev oziroma skrbnikov, najmanj se pa strinjajo 

z izjavo, da je družina odvisna od njihovih prihodkov oziroma da so starši odvisni od njihovih 

dohodkov.  
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9. vprašanje: Bivanjske razmere.  

 

Grafikon 8: Bivanjske razmere 

Največ mladih živi pri starših oziroma skrbnikih doma in sicer 165 posameznikov, kar 

predstavlja 74,3% celotnega vzorca. Sledijo tisti, ki pri starših živijo občasno in tisti, ki so 

najemniki svoji stanovanj. Najmanj posameznikov živi v neprofitnih stanovanjih (zgolj 1) in v 

tujini.  

10. vprašanje: Šport in rekreacija. 

Tabela 9: Šport in rekreacija  

Šport in rekreacija v občini Zreče. 

 Da Ne Delno 

Na razpolago je dovolj športnih površin. 102 48 70 

Na razpolago je dovolj športnih objektov. 74 66 76 

Udeležujem se športnih dogodkov. 79 59 78 

Sem uporabnik/-ica rekreacijskih površin.  101 46 70 

Pogrešam inovativne oblike rekreacije na prostem.  115 56 45 

Ozaveščenost o pomenu gibanja in športa je dovolj visoka.  76 65 75 

 

165 (74,3%)

20 (9%)

5

15 (6,8%)

13 12

Bivanjske razmere

Živim pri starših/skrbnikih doma.

Občasno živim pri starših/skrbnikih,
sicer sem v najemniškem stanovanju.

Ne živim pri starših/skrbnikih, imam
svoje stanovanje.

Sem najemnik/-ica stanovanja in ne
živim pri starših/skrbnikih.

Živim v svojem stanovanju, ki je del
hiše/stanovanja staršev/skrbnikov.
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Živim v tujini.
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Mladi menijo, da je v občini Zreče dovolj športnih površin, pogrešajo pa inovativne oblike 

rekreacije na prostem.  

Pod opcijo drugo so še dodali: 

 Boljše nogometno igrišče, 

 Gorsko kolesarska proga, 

 Pametno bi bilo narediti kakšno dodatno igrišče in olimpijski bazen, katerega v bližnjih 

občinah nimamo, 

 Zreški stadion bi bil potreben prenove, uredil bi se lahko fitnes na prostem. 

 

11. vprašanje: Zdravje kot vrednota. 

Tabela 10: Zdravje kot vrednota  

Zdravje kot vrednota v občini Zreče. 

 Da Ne Delno 

Sem zagovornik/-ica zdravega načina življenja. 146 13 60 

Upoštevam pomen zdrave hrane in gibanja. 109 16 90 

Dovolj je obvestil o pomenu zdrave hrane in gibanja. 95 51 68 

Ponudba zdrave lokalno pridelane hrane je premajhna. 115 34 65 

Kot kupec podpiram ekološko pridelano hrano. 137 18 59 

Nisem občutljiv/-a na izvor hrane (poreklo, pridelava). 63 73 78 

Menim, da hrana ne vpliva na zdravje.  29 164 22 

 

Mladi se najpogosteje strinjajo s trditvijo, da hrana vpliva na zdravje, so zagovorniki zdravega 

življenja in podpirajo ekološko pridelano prehrano.  

Pod opcijo drugo je eden od respondentov še zapisal: 

 Pomembno mi je promoviranje varne in lokalne hrane. 
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12. vprašanje: Sodelovanje v družbenem življenju. 

Tabela 11: Sodelovanje v družbenem življenju 

Sodelovanje v družbenem življenju. 

 Da Ne Delno 

Sem član/-ica najmanj enega društva, ki deluje v občini 

Zreče in aktivno sodelujem.   
77 123 14 

Sem član/-ica več kot enega društva, ki deluje v občini 

Zreče in aktivno sodelujem.  
30 174 6 

Sem član/-ica društev, a ne sodelujem aktivno. 22 176 12 

Sem športnik/-ica. 71 83 57 

Sem vključen/-a v mladinsko organizacijo in sodelujem.  30 155 23 

Želim aktivno sodelovati v društvih.  75 75 60 

Želim si več aktivnosti za mlade v občini Zreče. 127 29 55 

 

Mladi so največkrat odgovorili da na trditev, da si v občini Zreče želijo več aktivnosti z mlade. 

Na trditev, da so člani društva in v njem aktivno sodelujejo so mladi največkrat odgovorili z 

ne. 

 

13. Udeležba kulturnih aktivnosti.   

Tabela 12: Udeležba kulturnih aktivnosti 

Katerih kulturnih aktivnosti bi se udeležil/-a, če bi bile organizirane v občini Zreče? 

 DA NE 

Projekcija filma 163 50 

Glasbeni koncert 169 45 

Gledališka predstava 131 84 

Potopisni dogodek 58 157 

Ustvarjalna delavnica 88 126 
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Plesni dogodek 104 112 

Večdnevni festival 161 54 

Stand up komedija 174 41 

Tematski družabni dogodek 102 113 

Opera 49 165 

Kulinarični dogodek 122 90 

Folklorni dogodek 45 168 

Glasbeno/plesno tekmovanje 98 115 

Likovna kolonija 76 136 

Gledališka delavnica 69 144 

Umetniška razstava 95 119 

Športna tekmovanja 140 74 

Koncert klasične glasbe 86 125 

Dogodek povezan s sodobno tehnologijo 136 76 

 

Največje število mladih bi se udeležilo stand up komedije (174 respondentov odgovorilo z da) 

in glasbenega koncerta (169 respondentov odgovorilo z da). Sledijo projekcija filma, športna 

tekmovanja in dogodki povezani s sodobno tehnologijo. Najmanj mladih bi se udeležilo 

folklornega dogodka (le 45 respondentov odgovorilo z da) in opere (49 respondentov 

odgovorilo z da) ter potopisnega dogodka, ki bi se ga udeležilo 58 respondentov.  

Pod opcijo drugo so mladi zapisali, da bi se udeležili še: 

 Umetniške razstave, 

 Ya-gi-un turnir. 
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14. vprašanje: Kaj pogrešaš v občini Zreče? 

 Aktivnosti 

 Alternativno kulturo 

 Bazen za rekreacijo 

 Bolj urejene rekreacijske površine pri OŠ Zreče 

 Boljše cestne površine 

 Boljše prometne povezave, Cineplex 

 Boljši internet ter restavracijo za hitro hrano 

 Cenejše karte za bazen, Ulipi bi moral spadati pod Zreče 

 Cenejše karte za bazen 

 Da bi uredili stadion in da bi bil velik fitnes in da bi bili zastonj koncerti in ansambli 

 Da bi bilo v starih Zrečah več življenja. 

 Dejavnosti, dogodke 

 Delavnice in prostore, kjer smo se kot otroci in mladostniki družili, kot tudi športna 

tekmovanja 

 Dogodke za mlade 

 Družini prijazno občino - igrala, parki za otroke 

 Finančna pomoč vsem mladinskim projektom 

 Gledališke predstave 

 Gorsko kolesarsko progo oziroma pump track 

 Hišo, kjer se bo vedelo, kje ima občina svoj sedež, kot v drugih krajih ( Sl. Bistrica, 

Ljubljana, Maribor). Zelo je pomembno, da občani vemo, kje je občina, ne pa na 
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nekem podstrešju, kjer komaj prideš gor. Malo se je potrebno vprašati, kaj pa starejši 

in stopnice..... Urejenost občine je slaba (parkirišča dotrajana, pločniki slabi brez 

kolesarske steze) 

 Kinematograf, več dogajanja v samem centru Zreč 

 Kino 

 Kino, City center, bolj moderno mesto Zreče, Mc'Donalds 

 Kino, nakupovalni center, DM, Mc'Donald 

 Kino, več trgovin, boljšo infrastrukturo 

 Kino, zavod za mladino 

 Kinodvorano, več športnih objektov 

 Kolesarske poti, aktivnosti 

 Kopalno jezero 

 Koši za pasje iztrebke 

 Kot verjetno vsi - urejene ceste 

 Kres 

 Kulturne dogodke, razstave, delavnice, koncerte 

 Lahko bi naredili kakšne lan partye, saj so računalniške igre kar velik del današnje 

družbe mladih, več kakšnih koncertov na prostem, družabnih dogodkov 

 Lepše urejene pokrajine 

 Lokalno kinodvorano 

 Mc'donalds in več gostiln blizu šole 

 Mc'Donals, kino, trgovski center, semafor 
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 Mestni prevoz do Stranic, Gorenja in Rogle 

 Mladinski center 

 Moderen »Center« Zreč, kjer bi bilo središče dogajanja. Nižji komunalni prispevek za 

gradnjo hiš za mlade družine iz Zreč 

 Mogoče malo več športnih aktivnosti 

 Na sploh se mi zdi, da manjka aktivnosti za mlade in tiste, ki so, so večinoma 

organizirane s strani mladih ali za mlade, ki so že v srednjih 30 letih in bi morali delati 

na družini ipd. 

 Nakupovalni center 

 Optiko 

 Oskrbo cestnih površin, ki peljejo ven iz mesta, v vasi, ki spadajo pod občino Zreče in 

možnost dobrega interneta v teh vaseh 

 Park, ki je trenutno žalosten 

 Plesne skupine npr. hip-hop 

 Pločnik na zgornji cesti na Roglo 

 Pogrešam prostore za mlade, kjer bi se lahko družili, potrebovali bi MC 

 Pogrešam sodobno tehnologijo kot je optika 

 Pogrešam več dogodkov 

 Pogrešam več mobilnosti v občini. Na primer postavitev izposojevalnic za kolesa, ki 

ne bi koristil le mladim ter tako zmanjšal promet v občini, saj delno temveč bi 

prispeval k mobilnosti obiskovalcev in turistov v Zrečah. Pogrešam tudi prostor za 

mlade, mladinski center, kjer bi mladi imeli svoj prostor, namenjen novim idejam, 

delavnicam ter boljšemu izkoristku prostega časa 
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 Pogrešam več prostora za mlade (park, fitnes v naravi, kaka hiška na trati) 

 Predvajanje filmov (zanimivih za mlade) 

 Predvsem prostor za mlade 

 Prireditve povezane z glasbo 

 Promocija lokalne hrane (tržnica, trgovine z lokalno hrano,...) 

 Prostor za zabave 

 Prostor, kjer bi se lahko mladi zbirali in družili, diskoteka.. 

 Pump track, več stvari za otroke in ne na Rogli 

 Se več dogajanja 

 Se zavedam, da dajete poudarek na “domače” in vem, da je tako tudi pri raznih 

dogodkih ki jih organizirate v vaši občini. Ampak se ne zavedate, da bi morda želeli 

na kakšnih takšnih koncertih poslušati kakšne druge izvajalce. Tudi veseli december 

pri vas ne obstaja in je prav žalostno kako moramo na dogodke in rajanje v decembru 

hoditi drugam. Glede tega verjamem, da je marsikdo zelo razočaran 

 Skate park 

 Skupnih dogodkov za mlade 

 Šport 

 Športne površine, bolj čiste športne površine, parke, igrala 

 Trgovine 

 Ugodnosti za mlade za vključevanje v vodene vadbe in fitnes. Več neformalnih oblik 

izobraževanja 

 Urejen spust do jezera, ki bi bil uporaben tudi za vozičke ali invalide. Sodobna igrišča, 

lepe sprehajalne poti in park z aktivnostmi 
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 Urejene ceste, družabne dogodke 

 Urejene kolesarske poti, pločnike, sprehajalno pot ob reki Dravinji v spodnjem delu 

Zreč (Radana vas, Rudniška cesta, ob stadionu v Zrečah) 

 V občini Zreče bi lahko imeli boljše ceste 

 V občini Zreče pogrešam več glasbenih koncertov 

 Več aktivnosti za mlade 

 Večji fitnes 

 Več delavnic, aktivnosti za mlade 

 Več dogajanja 

 Več dogodkov in zabav čez vso leto 

 Več dogodkov za mlade 

 Več dogodkov, ki so zanimivi za mlade 

 Več dogodkov, ki bodo zanimivi, zabavni. Različna dogajanja med vikendi, kjer bi s 

tem privabili različne generacije občanov in prav tako tudi ljudi iz drugod; npr: razni 

kulinarični vikend, kjer bi lahko vsak sodeloval-tudi iz drugod, različne športne 

vikende, kjer bi imeli delavnice o gibanju, ali bi imeli športno popolne za otroke, 

starejše ljudi.., različna predavanja o povezovanju gibanja in prehrane 

 Več družabnih dogodkov, kino na prostem (poleti), več promocij lokalnih 

proizvajalcev hrane 

 Več druženja z malim 

 Več gledaliških predstav 

 Več koncertov, kino, več trgovin, adrenalinski park 

 Več koncertov 
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 Več košev za smeti. Manjšo igrišče, sedanjo potrebuje višje mreže. Prostor za 

plezanje, skakanje čez ovire. Več obveščanja in opozarjanja proti kajenju 

 Več kotičkov za prosti čas, več trgovin in okrepčevalnic (MC) 

 Več mladih, ki se bi vključevali v dogodke 

 Več mladim zanimivih koncertov, okrepčevalnic, mest za druženje 

 Več oglasnih desk z dogajanjem v Zrečah 

 Več otroških igral 

 Več prireditev čez vso leto 

 Več prostorov za druženje mladih/najstnikov 

 Več športnega usmerjanja 

 Več športnih aktivnosti 

 Več športnih dejavnosti in prireditev 

 Več športnih dogodkov 

 Več športnih prireditev 

 Več tehnologije 

 Več trgovin 

 Več trgovin z oblačili in živili 

 Več trgovin z oblačili, kotalkališče. Mc'Donalds restavracijo, zavod za mladino 

 Več trgovin, jahalni klub 

 Več trgovin, kino 
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 Več urejenih poti za sprehajanje in kolesarjenje, zelenih površin (v spodnjem, 

industrijskem delu), več dogajanja, možnost brezplačne izposoje koles, urejeno pot 

do jezera 

 Več veselic z domačo slovensko glasbo skozi celo leto 

 Več z glasbo povezanih prireditev 

 Več zabav in dogajanja 

 Več zabav, veselic skozi celo leto 

 Več zabavnih prireditev za mlade, več prostorov za druženje, kinematografe, manjši 

nakupovalni center 

 Večerni festival, projekcija filma 

 Večkilometrsko pot, kjer se sprehodiš v miru brez hrupa industrije 

 Vsakodnevni javni prevoz 

 Zabave, aktivnosti 

 Zastonj karte za bazen. 

 

15. vprašanje: Predlogi za vključenost mladih. 

 Bolj bi morali obveščati mlade, ne dovolijo mladim da bi jim omogočili predloge 

 Boljša organiziranost mladinskega centra Zreče, boljše ceste, več kavarn/slaščičarn, 

več bazenov, več koncertov... 

 Boljša povezanost med mladimi in pomoč pri dogodkih. Vključenost mladih v 

prireditve, ki bi obogatele tudi turistično ponudbo 

 Čistilne akcije 
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 Da bi bilo veliko športnih tekmovanj 

 Dejansko nas vključite in nam dajte infrastrukturo, da bomo lahko delali na razvoju 

nas osebnostno kot tudi občane. Za vzgled si vzemite MCC ali MCDD 

 Dogodek igranja videoiger 

 Festival elektronske glasbe, dogodek za igranje videoiger 

 Financiranje zanimivih projektov mladih. Uporaba prostovoljcev za organizacije 

boljših prireditev 

 Mladim, ki si nočejo najti dela, ponuditi javna dela. Če jih ne sprejmejo, odvzem 

bonitet. Medgeneracijska solidarnost, delovne navade, vključevanje v kakšne 

projekte za znižano ceno (npr. tabor na Rogli) 

 Mladinska stranka - naj ljudje ki ne bodo živeli naše prihodnosti o njej tudi ne 

odločajo 

 Naj se izkoristi kovinarska, in podjetja v občini, da ponudijo kakšna izobraževanja za 

mlade. To tudi podjetjem lahko pomaga pri iskanju nove delovne sile. Manjka mi 

dejanskih kulturnih dejavnosti (gledališče, zbori (strune mi niso Ok.) ipd.) Rock in 

popivanje ni kultura. Vse to potrebuje zagnane in sposobne voditelje. In naj se ne 

pozabi na vzgojo pri delu z mladimi 

 Naredi se naj mailing lista ter stran na Facebooku, ki je redno urejena in 

posodobljena z dogodki in obvestili. Tako bodo mladi obveščeni o dogajanju 

 Ob koncu leta bi lahko vsem, ki bi se vključevali kamorkoli npr. podarili vstopnice za 

terme 

 Odprte debate glede razvoja - mnenja mladih 

 Okrogle mize 

 Organiziranje festivalov in vključevanje vsakega mesta v občini Zreče 
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 Organizirat več čistilnih akcij, urediti mesto za odlaganje odpadkov 

 Pohodi z ogledi določenih organizacij in mest 

 Politične stranke mladih 

 Politiko za mlade starše, možnost socialnih stanovanj 

 Pravičnost do vseh občanov 

 Popusti za mlade pri koriščenju term in Rogle 

 Predstavnik mladih 

 Razvoj mladine s športom 

 Se kakšna čistilna akcija 

 Spodbujanje v osnovni šoli in na šolskem centru 

 Strmoglavljenje desne politične opcije v Zrečah, ki je pasivno degradirala našo 

gospodarstvo, urbanizacijo, turizem 

 Športne igre, okrogle mize 

 Teme prireditev morajo biti prilagojene mladostnikom (sodobna tehnologija, 

potovanja v zanimive kraje, sodobni filmi...) 

 Težko je ustreči vsem, mogoče pogrešam različne tematske dogodke - razstave, 

delavnice s področja medijev, kreativnosti, fotografije... 

 Tušev tek barv - primer 

 Več delavnic na mladinski ravni, da bi bolj pritegnile njihovo pozornost za 

sodelovanje 

 Več čistilnih in kulturnih organizacij 

 Več delavnic s področja zanimanja mladih (plesni tečaji...) 
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 Več delavnic, da predstavimo svoje ideje 

 Več delavnic, okroglih miz, razpisov za štipendije 

 Več dogodkov 

 Več dogodkov za mlade 

 Več društev, ki bi jih ustvarili in vodili mladi sami 

 Več fešt 

 Več koncertov 

 Več kulturnih prireditev oz. prireditev na splošno kar bi lahko povezali s turizmom, 

naravo in gospodarstvom v občini Zreče. Več medgeneracijskih in tudi tujih 

družbenih dogodkov. Kino večeri poleti ali v  kulturnem domu ali na prostem 

 Več možnosti 

 Več športnih aktivnosti in možnost zaposlitve mladih od 14 do 18 let v preprostih 

trgovinah 

 Več športnih aktivnosti, več športnih objektov 

 Več športnih dejavnosti, več pozornosti na mladih 

 Več športnih tekmovanj in medgeneracijsko druženje 

 Vzpostavitev spletne strani z aktualnimi obvestili in dogodki. Prostori za mlade za 

druženje in dejavnosti 

 Zagotovljena cenovno dostopna stanovanja za mlade in službe 

 Zanimivejši programi, boljše organizacije 

 Zastonj hrana in pijača 

 Zgodovina Zreč 
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5 ŽELJE IN PRIČAKOVANJA MLADIH 

Aktualna mnenja mladih v občini Zreče razkriva analiza ankete, ki smo jo opravili člani 

projektne skupine. Namen ankete je bil ugotoviti, kakšen je položaj mladih v lokalni skupnosti, 

katerih dejavnosti si želijo več in v kolikšni meri se vključujejo v dogajanje v občini. Zanimalo 

nas je predvsem obstoječe stanje mladih v občini Zreče, kakšne so njihove potrebe in kaj bi 

lahko storili, da bi bili mladi v občini bolj zadovoljni.  

V anketi je sodelovalo 221 oseb, od tega 48% moških in 52% žensk. Glede na starost 

anketirancev, smo se osredotočili predvsem na mlade med 14. in 29. letom starosti: 56% 

anketirancev je bilo starih med  14 – 19 let, 27% med 20 -24 let in 17% med 25 – 29 let. 

Glede na zaključeno stopnjo izobrazbe, ima največ anketirancev zaključeno osnovno šolo (kar 

36%), kar nam pove, da je večina anketirancev še v srednji šoli in živijo pri starših. 

Večino anketirancev (39%) v bližnji prihodnosti najbolj skrbi to, da ne bodo dobili zaposlitve 

glede na njihov interes oziroma poklic. Mlade najbolj skrbi tudi strah pred neuspehom v šoli 

(37%), negotova politična, gospodarska in varnostna situacija v svetu (31%) ter dilema, kam 

po končanem šolanju (30%). 

Kar 92% mladih meni, da bi bilo v občini Zreče potrebno uvesti več možnosti organiziranih 

športnih in rekreacijskih aktivnosti za mlade, 91% si želi, da bi bila v občini Zreče možnost 

štipendiranja v času šolanja, 90% mladih pa je mnenja, da v občini Zreče potrebujejo prostor 

za mlade za preživljanje prostega časa. Mladi menijo, da bi bilo potrebno uvesti še sistemsko 

ureditev za zaposlovanje mladih (89%), urediti cestno infrastrukturo in kolesarske poti (87%) 

ter organizirati več kulturnih prireditev za mlade (85%). 

Od aktivnosti, ki že potekajo v občini Zreče, se mladim zdijo najpomembnejše: Ropotanje v 

Starih Zrečah, športne aktivnosti in dogodki, povezovanje mladih, razpisi za mlade, delovanje 

Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ParkPlac Fest, čistilne akcije, Vesela nedelja na Rogli in 

ostali. 

Od aktivnosti in izboljšav si mladi želijo še boljše nogometno igrišče, gorsko kolesarsko progo 

in prenovo Stadiona Zreče.  
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V občini Zreče pa mladi pogrešajo še: mladinski center, urejenost rekreacijskih površin, oskrbo 

cestnih površin, več skupnih dogodkov za mlade, boljši internet, več oglasnih desk z 

dogajanjem v Zrečah, vsakodnevni javni prevoz in več trgovin.  

Kar 60% mladih si želi več aktivnosti za mlade v občini Zreče, od tega je 35% mladih obkrožilo, 

da so člani vsaj enega društva, ki deluje v občini Zreče, 35% mladih si želi aktivno sodelovati v 

društvih, 33% mladih pa je športnikov. 

Mladi bi se v občini Zreče najraje udeležili stand up komedije, glasbenega koncerta, projekcije 

filma, večdnevnega festivala, športnih tekmovanj in gledaliških predstav. 

Mladi pa so zbrali še nekaj pobud in predlogov za izboljšavo, kot so: 

 politične stranke mladih,  

 možnost financiranja zanimivih projektov mladih,  

 predstavnik mladih,  

 vzpostavitev spletne strani z aktualnimi obvestili in dogodki,  

 možnost zaposlitve mladih med 14 in 18 letom v lokalnih podjetjih 

 obogatitev turistične ponudbe,  

 več delavnic in okroglih miz, 

 popusti za mlade v občini,  

 ob koncu leta bi lahko vsem, ki bi se vključevali kamorkoli, podarili vstopnice za terme 

 boj bi morali obveščati mlade 

 uredi naj se e-mail lista in Facebook stran, kjer bi mlade redno obveščali o dogajanju v 

občini 

 boljša povezanost med mladimi in vključenost mladih v odločitve občine in projekte. 
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Nekaj mladih pa je izrazilo željo za aktivno sodelovanje, ter pripisalo svoj kontakt in področje 

na katerem bi želeli sodelovati: 

 Evelin Brodnik, multimedija, 041 217 493 

 Veronika Podgrajšek, mladi na splošno, veronika.podgrajsek1@gmail.com  

 Kristjan Filipovič, športne aktivnosti, 040 433 413 

 Angelina Moćić, socialni in gospodarski razvoj, angelina.mocic@gmail.com,  

 Janez Pirjek, janez.pirjek@gmail.com  

 Nina Pavlič, šport, nina.pavlic11@gmail.com  

 Matic Špile, športna tekmovanja (nogomet), mc (mladinski center kot je v Slovenskih 

Konjicah), matic.spile@gmail.com 

 Armin Hujdur, nogometna tekmovanja, arminhujdur@gmail.com 

 Patrik Rep, 051 762 934 

 

  

mailto:veronika.podgrajsek1@gmail.com
mailto:Moćić,%20socialni%20in%20gospodarski%20razvoj,%20angelina.mocic@gmail.com,
mailto:janez.pirjek@gmail.com
mailto:nina.pavlic11@gmail.com
mailto:matic.spile@gmail.com
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6 EKONOMSKI VIDIK PARTICIPACIIJE MLADIH ZA TRAJNOSTNI 

RAZVOJ OBČINE ZREČE 

Sestavek je pripravila  Tatjana P. Nekrep, dig. spec., partner iz gospodarstva v projektu ŠIPK 

Mlado Zreče.  

Občina Zreče ima zelo dobro razvito gospodarstvo in turizem. V preteklih desetletjih, po 

ustanovitvi samostojne občine leta 1988, je razvoj potekal uspešno, zlasti po zaslugi močno 

razvite kovaške, orodjarske, avtomobilske industrije. Največja podjetja so Unior d.d., 

SwatyComet d.o.o. in GKN Driveline Slovenija d.o.o..   V kriznih letih ni prišlo do nazadovanja 

klasičnih gospodarskih panog, saj redno spodbujajo ter izvajajo raziskovalno – razvojne – 

inovativne dejavnosti ter sledijo potrebam svetovnega trga.  Hkrati so pravočasno 

prepoznali odlične naravne danosti, zato se je vzporedno razvijal termalni in športni turizem. 

Nosilci industrije ter turizma so povzročili rast mnogih manjših podjetij, ki tvorijo učinkovito 

podporno okolje. Velik del prebivalcev je zaposlen v urejenih sistemih, ki s svojimi razvojnimi 

projekti nudijo priložnosti tudi mnogim mladim.  

Razvoj občine Zreče bodo še naprej krojili glavni deležniki, zato je zelo pomembno 

pravočasno prepoznavanje sprememb. V svetu se dogajajo globalni premiki, ki so v tesni 

povezanosti z naravnimi viri in podnebnimi dogajanji. V prihodnosti bodo z naglimi koraki 

prevzemali pobudo tisti, ki trajnostno povezujejo okoljske, ekonomske in socialne vidike. Viri 

so močno omejeni, zato mora krožno gospodarstvo postati realnost v načinu življenja.  

Naravne danosti v Zrečah ter okolici so enkratne, neponovljive. Naj ne bodo samoumevne. 

Potrebno je nenehno krepiti zavedanje med prebivalci, da čudovita narava ni dana le 

sedanjim generacijam. Trajnostna uporaba prostora naj vključuje območja za zelena delovna 

mesta in možnosti zdrave samooskrbe. V Zrečah je že razvito kmetijstvo, nujen je njegov 

odločen razvoj v trajnostno kmetijstvo. Mladi se zavedajo pomena zdravega načina življenja, 

a hkrati pogrešajo dostop do hitre prehrane (izražanje želja po McDonald ipd). Z zanimivimi 

načini, ki bodo njim privlačni, je potrebno izobraževati otroke, šolarje, dijake ter mlade 

odrasle. Delavnice, ki vključujejo praktično spoznavanje načinov zelene samooskrbe so 
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nujne. Prav tako različni dogodki, kjer bodo mladi sami prihajali do spoznanj tesne 

povezanosti narave in ljudi. Pristopi s sodobnimi tehnologijami ter preizkušene modrosti, ki 

nas jih uči mati Narava, bodo skupaj zagotavljali tudi nadaljnji ekonomski razvoj. Podjetniška 

znanja naj se preko medgeneracijskih povezovanj prenašajo na mlade. V občini Zreče je 

skoraj 500 podjetij, kar pomeni, da je podjetniškega znanja veliko. Pomembno je, da se 

znanje prenaša na mlade in obratno, da mladi s sodobnimi tehnologijami aktivno sodelujejo.   

Strategija za mlade v Zrečah bo lahko udejanjena, ko bodo mladi začutili svoje izvirne 

priložnosti. Socialni mediji jim že sedaj zagotavljajo virtualno vključenost v širni svet. Ko 

bodo imeli priložnost iz navidezne resničnosti vstopiti v konkretno dogajanje v domačem 

okolju, bodo našli načine, ki jim bodo zagotavljali tudi ekonomski razvoj. A ta razvoj bo 

enakovredno vključeval okoljski in socialni vidik, zato bo trajnostni. 

Generacije mladih pod zreškim Pohorjem rastejo iz trdoživih korenin prednikov, s posluhom 

do narave in ljudi. 
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 PRILOGE 

 

Na intervjuju, ki smo ga izvedli 4.6.2019 na Srednji poklicni in strokovni šoli v Zrečah, smo 

izpostavili naslednje ideje in predloge za razvoj občine na področju mladih.  
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ANKETNI VPRAŠALNIK: STRATEGIJA ZA MLADE V OBČINI ZREČE 
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V okviru projekta Participacija mladih za trajnostni razvoj občine, ki ga izvajamo študentje Univerze v 

Mariboru in Univerze v Ljubljani ter naši mentorji in strokovni sodelavci, zbiramo mnenja in predloge 

za oblikovanje dokumenta Lokalna strategija za mlade v občini Zreče. S tem dokumentom želimo 

pomagati Občini Zreče, da bo lažje organizirala in izvajala dejavnosti, ki so pomembne za vas - mlade 

v občini Zreče.   

V ta namen te  prosimo  za realne odgovore, saj bomo lahko predlagali ukrepe le, če bomo dobro 

spoznali obstoječe stanje. 

 

1. Spol. 

a.   Moški.      

b.   Ženski. 

 

2. Starost. 

a. Od 14 do 19 let. 

b. Od 20 do 24 let. 

c. Od 25 do 29 let. 

 
 

3. Zaključena stopnja izobrazbe. 

a. Nedokončana osnovna šola. 

b. Osnovna šola. 

c. Poklicna ali tehniška srednja šola. 

d. Gimnazija. 

e. Višja šola. 

f. Univerzitetna izobrazba: diploma. 

g. Univerzitetna izobrazba: strokovni magisterij. 

h. Magisterij znanosti. 

i. Doktorat znanosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Katera izjava najbolj odraža tvoje trenutno socialno-ekonomsko stanje?  
    Možen je en odgovor. 
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a. S svojo ekonomsko-socialno situacijo sem zadovoljen/-na. 

b. S svojo ekonomsko-socialno situacijo nisem zadovoljen/-na. 

c. V zadnjem času zaznavam poslabšanje svoje socialno-ekonomske situacije. 

d. V zadnjem času zaznavam izboljšanje svoje socialno-ekonomske situacije. 

e. Menim, da moje socialno-ekonomsko stanje ni ne dobro ne slabo. 

f. Sem na robu revščine. 

g. Drugo:_____________________________________ 

 
 

5. Kaj te najbolj skrbi za bližnjo prihodnost? Možno je izbrati več odgovorov.  

a. Negotovost pri obstoječi zaposlitvi. 

b. Strah pred neuspehom v času šolanja. 

c. Dilema, kam po končanem šolanju. 

d. Strah, da ne bo zaposlitve zame, glede na moj interes.  

e. Reševanje stanovanjskega problema. 

f. Osebne težave. 

g. Problemi v moji družini. 

h. Negotova politična, gospodarska in varnostna situacija v svetu. 

i. Drugo:______________________________________________ 

6.  Označi, kaj meniš, da potrebujete mladi v občini Zreče. 
 DA NE 

Prostor za mlade za preživljanje prostega časa.   

Možnost neformalnega1 izobraževanja.   

Sistemska ureditev za stanovanja za mlade.   

Možnost vključevanja v aktivnosti in prireditve Občine.   

Možnost delavnic/informiranja o zdravem načinu življenja.   

Možnost razvoja mladinskega turizma v občini.   

 Možnost organiziranih športnih in rekreacijskih aktivnosti 

za mlade. 

  

Več kulturnih dogodkov in drugih prireditev, ki bodo 

zanimive tudi za mlade.  

  

Sistemska ureditev zaposlovanja mladih.   

                                                           
1 Neformalno izobraževanje je izvenšolska dejavnost, ki poteka v obliki delavnic, tečajev, usposabljanj glede na 
interese vključenih ipd. 
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Možnost medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti.    

Večja informiranost o dogodkih, možnostih in priložnostih 

za mlade. 

  

Možnosti za prostovoljsko udejstvovanje mladih.   

Možnosti in dostopnost javnega prevoza.   

Možnost mednarodne mobilnosti mladih in mednarodnega 

povezovanja. 

  

Opremljenost občine s cestno in kolesarsko infrastrukturo.   

Možnosti štipendiranja v času šolanja.   

Možnost podjetniškega inkubatorja in finančna spodbuda 

za razvoj podjetniških idej mladih. 

  

Možnost spoznavanja delovanja Občine.   

Možnost vključevanja v podmladke političnih strank.   

Drugo:   

 

7. Kako pomembne se ti zdijo aktivnosti, ki že potekajo v občini Zreče?   
Označi od 1 do 5, pri čemer je 1 zelo nepomembno in 5 zelo pomembno 

 1 - Zelo 
nepomembno 

2 3 4 5 - Zelo 
pomembno 

Strokovna predavanja 
za mlade. 

     

Razpisi za mlade.      

Povezovanje mladih.      

Spletno obveščanje 
mladih. 

     

Delovanje Centra 
šolskih in obšolskih 
dejavnosti. 
 

     

 Športne aktivnosti in 
dogodki. 

     

Čistilne akcije.      

Vključevanje v 
društva. 

     

Raziskovalni tabori na 
Rogli. 

     

Dan odprtih vrat na 
Občini Zreče. 

     

Ropotanje v Starih 
Zrečah. 

     



 
 

54 

ParkPlac Fest.      

Zreška gasilska noč.      

Večgeneracijski center 
Zreče. 

     

Vesele nedelje na 
Rogli. 

     

Kulinarični izziv 
mladih. 

     

 

8. V kakšni meri si (ne)odvisen od staršev oz. skrbnikov? 

 Drži Deloma 

drži 

Ne drži 

Nisem odvisen/-na od staršev/skrbnikov.    

Finančno sem odvisen/-na od staršev/skrbnikov.    

Materialno (stanovanje) sem odvisen/-na.    

Starši/skrbniki  so odvisni od mojih prihodkov.     

Družina je odvisna od mojih prihodkov.     

Delam občasno in si zaslužim del sredstev za 

preživetje. 

   

Ob študiju delam ves čas, da skrbim za svoje finance.     

Drugo:    

 

9. Kakšna je tvoja trenutna ureditev bivanjskih razmer?  

a. Živim pri starših/skrbnikih doma. 

b. Občasno živim pri starših/skrbnikih, sicer sem v najemniškem stanovanju. 

c. Ne živim pri starših/skrbnikih, imam svoje stanovanje.  

d. Sem najemnik/-ica stanovanja in ne živim pri starših/skrbnikih.  

e. Živim v svojem stanovanju, ki je del hiše/stanovanja staršev/skrbnikov. 

f. Živim v neprofitnem stanovanju. 

g. Živim v tujini. 

h. Drugo: 

 

 

 

10. Šport in rekreacija v občini Zreče.  
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 DA NE delno 

Na razpolago je dovolj športnih površin.    

Na razpolago je dovolj športnih objektov.    

Udeležujem se športnih dogodkov.    

Sem uporabnik/-ica rekreacijskih površin.     

Pogrešam inovativne oblike rekreacije na prostem.     

Ozaveščenost o pomenu gibanja in športa je dovolj visoka.     

Drugo:    

 

11. Zdravje kot vrednota v občini Zreče.  
 DA NE delno 

Sem zagovornik/-ica zdravega načina življenja.    

Upoštevam pomen zdrave hrane in gibanja.    

Dovolj je obvestil o pomenu zdrave hrane in gibanja.    

Ponudba zdrave lokalno pridelane hrane je premajhna .    

Kot kupec podpiram ekološko pridelano hrano.    

Nisem občutljiv/-a na izvor hrane (poreklo, pridelava).    

Menim, da hrana ne vpliva na zdravje.     

Drugo:    

 

12. Sodelovanje v družbenem življenju.  
 DA NE delno 

Sem član/-ica najmanj enega društva, ki deluje v občini 

Zreče in aktivno sodelujem.   

   

Sem član/-ica več kot enega društva, ki deluje v občini Zreče 

in aktivno sodelujem.  

   

Sem član/-ica društev, a ne sodelujem aktivno.    

Sem športnik/-ica.    

Sem vključen/-a v mladinsko organizacijo in sodelujem.     
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Želim aktivno sodelovati v društvih.     

Želim si več aktivnosti za mlade v občini Zreče.    

Drugo    

 

13. Katerih kulturnih aktivnosti bi se udeležil/-a, če bi bile organizirane v občini 
Zreče? 
 DA NE 

Projekcija filma   

Glasbeni koncert   

Gledališka predstava   

Potopisni dogodek   

Ustvarjalna delavnica   

Plesni dogodek   

Večdnevni festival   

Stand up komedija   

Tematski družabni dogodek   

Opera   

Kulinarični dogodek   

Folklorni dogodek   

Glasbeno/plesno tekmovanje   

Likovna kolonija   

Gledališka delavnica   

Umetniška razstava   

Športna tekmovanja   

Koncert klasične glasbe   

Dogodek povezan s sodobno tehnologijo   

Drugo:   
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14. Kaj pogrešaš v občini Zreče?  

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

15. Tvoji predlogi in pobude za aktivno vključenost mladih v gospodarski, okoljski in socialni razvoj 

občine Zreče: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

16. V kolikor želiš aktivno sodelovati na katerem koli področju, ki zadeva mlade v občini Zreče, nam 

lahko zaupaš svoj kontakt in pripišeš želeno področje aktivacije. 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Iskrena hvala za sodelovanje! 

 

 

 

 

 

 

 

 


