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Vzorec 
 

V Velenju se je na anketo o potrebah različnih ranljivih ciljnih skupin v občini Velenje odzvalo  

15 predstavnikov_ic različnih javnih in nevladnih organizacij. Zavedene so v spodnji tabeli 

glede na abecedni vrstni red. 

Občina Naziv organizacije/institucije 

Velenje "Invalid" društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo 
Konovo 
Albansko kulturno društvo LIRIJA Velenje 
Bošnjaško mladinsko kulturno društvo 
Društvo aktivnih občanov 
Društvo prijateljev mladine Kavče 
Društvo prijateljev mladine Šentilj 
Društvo sožitje-medobčinsko društvo za pomoč osebam z 
motnjami v duševnem razvoju Velenje 
Društvo upokojencev Šalek 
Društvo upokojencev Velenje 
Društvo upokojencev Vinska gora 
Društvo za boj proti raku Velenje 
Inštitut Integra - Zaposlitveni center GEA 
Javni zavod Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA 
Velenje CRTI SAŠA 
Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje 
Muzej Velenje  

Tabela 1: Seznam sodelujočih organizacij/institucij 

Organizacije oziroma institucije pokrivajo različne ciljne skupine in sicer: 

• 10 organizacij/institucij dela z osnovnošolskimi otroki, 

• 8 organizacij/institucij dela z mladimi starimi od 15. do 29. leta, 

• 11 organizacij/institucij dela z odraslimi osebami, 

• 10 organizacij/institucij dela z družinami, 

• 8 organizacij/institucij dela z invalidnimi osebami, 

• 8 organizacij/institucij dela s starejšimi osebami, 

• 3 organizacij/institucij dela z brezposelnimi in/ali neaktivnimi (t.j. osebami, ki so 

brezposelne več kot dve leti), 

• 10 organizacij/institucij dela z različnimi deležniki in skupinami (društva, zavodi) 

naenkrat. 



 

 

 

 

 

Graf 1: Število organizacij, vključenih v anketo, ki v občini Velenje pokrivajo različne ranljive ciljne 

skupine. (n=15 organizacij/institucij) 

Glede na podatke ocenjujemo, da je vzorec v občini Velenje reprezentativen, saj anketirane 

organizacije dobro pokrivajo vse ranljive ciljne skupine, ki so predmet analize potreb 

strateškega partnerstva Mreža.  

Analiza podatkov 
 

Osnovnošolski otroci 
 

Od 9 organizacij/institucij v Velenju, ki so v anketi označile, da delajo z osnovnošolskimi otroki, 

jih je 7 mnenja, da je v lokalnem okolju na voljo dovolj dnevnih aktivnosti za kvalitetno 

preživljanje prostega časa osnovnošolskih otrok med šolskimi počitnicami, kar predstavlja 

78% organizacij. 2 organizacij sta mnenja, da v lokalnem okolju ta ponudba ni zadostna. 
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Pridobljeni podatki kažejo, da večina organizacij oziroma institucij, ki delujejo v občini 

Velenje in ki so bile vključene v anketo, delajo z več kot eno ranljivo ciljno skupino. Opazno 

je, da je najmanj organizacij oziroma institucij, katerih ciljna skupina so brezposelni in/ali 

neaktivni.  

 



 

 

 

Graf 2: Mnenje, če je v lokalnem okolju na voljo dovolj dnevnih aktivnosti za kvalitetno preživljanje 

prostega časa osnovnošolskih otrok med šolskimi počitnicami. (n=9 organizacij/institucij) 

 

Od 9-ih organizacij/institucij v občini Velenje, ki so v anketi označile, da delajo z 

osnovnošolskimi otroki, jih je na vprašanje Ali menite, da je tekom šolskega leta v lokalnem 

okolju dovolj prostočasnih aktivnosti (npr. pred/po šoli, v času govorilnih ur/roditeljskih 

sestankov), ki so dostopne (brezplačne ali s simboličnim prispevkom) in namenjene 

osnovnošolskim otrokom?  5 odgovorilo pritrdilno, 3 negativno, 1 pa je podala odgovor 

'drugo' (»Ne vem.«). 

 

Graf 3: Mnenje, če je v lokalnem okolju za osnovnošolske otroke na voljo oziroma dostopnih dovolj 

prostočasnih aktivnosti (npr. pred/po šoli, v času govorilnih ur/roditeljskih sestankov) tekom šolskega 

leta.  (n=9 organizacij/institucij) 

Od 9-ih organizacij/institucij v občini Velenje, ki so v anketi označile, da delajo z 

osnovnošolskimi otroki, jih je na vprašanje Ali menite, da je v lokalnem okolju za 

osnovnošolske otroke na voljo dovolj aktivnosti za spodbujanje sprejemanja različnosti in 
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medkulturnega dialoga? 5 odgovorilo negativno, 3 pritrdilno, 1 organizacija pa je izbrala 

odgovor 'drugo' (»Nisem dovolj seznanjena.«). 

 

Graf 4: Mnenje, če je v lokalnem okolju za osnovnošolske otroke na voljo dovolj aktivnosti za 

spodbujanja sprejemanja različnosti in medkulturnega dialoga.  (n=9 organizacij/institucij) 

 

Od 9-ih organizacij/institucij, ki delujejo v občini Velenje, ki so v anketi označile, da delajo z 

osnovnošolskimi otroki, so na vprašanje Ali menite, da imajo osnovnošolski otroci v lokalnem 

okolju dovolj podpore pri kariernem odločanju (npr. katere 

poklicne/izobraževalne/štipendijske možnosti obstajajo, kakšen poklic ustreza lastnim 

kompetencam in veščinam, ipd.)? 4 odgovorile negativno, 3 pritrdilno, 2 pa sta podali odgovor 

'drugo' (»Ne vem«, »Premalo informacij imam«).  

 

Graf 5: Mnenje, če je v lokalnem okolju za osnovnošolske otroke na voljo dovolj podpore pri kariernem 

odločanju.  (n=9 organizacij/institucij) 
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Kar zadeva osnovnošolske otroke pridobljeni podatki kažejo, da so organizacije oziroma 

institucije, ki delujejo v občini Velenje relativno enotne kar se tiče količine aktivnosti, ki so na 

voljo za preživljanje prostega časa med šolskimi počitnicami, saj jih večina meni da je osnovna 

ponudba le-teh zadostna. Razdvojenost je možno zaznati pri prostočasnih aktivnosti, ki bi bile 

otrokom na voljo med šolskim letom (npr. pred/po šoli, v času govorilnih ur/roditeljskih 

sestankov), 56% organizacij oziroma institucij meni, da jih je dovolj. Enako število (56%) meni, 

da je premalo aktivnosti, ki so namenjene sprejemanju različnosti in medkulturnem dialogu. 

Če upoštevamo navedbe, da se 11% anketirancev ne more opredeliti, ker niso seznanjeni s 

ponudbo na tem področju, je potreba po teh aktivnostih evidentna. Tudi pri podpori otrokom 

na področju kariernega odločanja so organizacije oziroma institucije indiferentne. 44% jih 

meni, da ponudba ni zadostna, v primerjavi s 33%, ki so z naborom zadovoljni.  

 

 

Mladi stari od 15. do 29. let 
 

Od 8-ih organizacij/institucij v občini Velenje, ki so v anketi označile, da delajo z mladimi 

starimi od 15 do 29 let, so na vprašanje Ali menite, da je v lokalnem okolju za mlade od 15. 

do 29. leta na voljo dovolj aktivnosti za spodbujanje sprejemanja različnosti in 

medkulturnega dialoga?  4 odgovorilo negativno, 2 pritrdilno, 2 pa sta izbrali odgovor 'drugo' 

(»Ne vem.«; »Premalo informacij imam.«). 

 

Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, da bi v občini Velenje, kar zadeva aktivnosti za 

osnovnošolske otroke, predvsem potrebovali aktivnosti za spodbujanje sprejemanja 

različnosti in na drugem mestu aktivnosti namenjene podpori pri kariernem odločanju 

(npr. katere poklicne/izobraževalne/štipendijske možnosti obstajajo, kakšen poklic 

ustreza lastnim kompetencam in veščinam, ipd.). Predvsem pa bi bilo pri obeh aktivnostih 

potrebno usmerjati dejavnosti v komunikacijo in s tem poskrbeti za večjo vidljivost že 

obstoječih program. Vsekakor je treba prvenstveno preveriti dejansko ponudbo in glede 

na zmogljivosti in povpraševanje uskladiti (morebitne dodatne) aktivnosti.   

 



 

 

 

Graf 6: Mnenje, če je v lokalnem okolju za mlade stare od 15 do 29 let na voljo dovolj aktivnosti za 

spodbujanje sprejemanja različnosti in medkulturnega dialoga.  (n=8 organizacij/institucij) 

Od 8-ih organizacij/institucij v Velenje, ki so v anketi označile, da delajo z mladimi od 15 do 29 

let, so na vprašanje Ali menite, da je v lokalnem okolju za mlade od 15. do 29. leta na voljo 

dovolj preventivnih aktivnosti/delavnic na področju prometne varnosti? 3 odgovorilo 

pritrdilno, 3 negativno, 2 pa sta izbrali odgovor 'drugo' (»Ne vem.«; »Lahko bi jih bilo še več.«). 

 

Graf 7: Mnenje, če je v lokalnem okolju za mlade stare od 15 do 29 let na voljo dovolj preventivnih 

aktivnosti oziroma delavnic na področju prometne varnosti. (n=8 organizacij/institucij) 

Od 8-ih organizacij/institucij v občini Velenje, ki so v anketi označile, da delajo z mladimi od 15 

do 29 let, so na vprašanje Ali menite, da ima srednješolska mladina v lokalnem okolju dovolj 

podpore pri kariernem odločanju (npr. katere poklicne/izobraževalne/štipendijske 

možnosti obstajajo, kakšen poklic ustreza lastnim kompetencam in veščinam, ipd.)? 4 

odgovorilo pritrdilno, 3 negativno, 1 pa je izbrala odgovor 'drugo' (»Več je treba ponuditi.«). 
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Graf 8: Mnenje, če je v lokalnem okolju za srednješolsko mladino na voljo dovolj podpore pri kariernem 

odločanju. (n=8 organizacij/institucij) 

 

Kar zadeva mladino v starosti od 15 do 29 let pridobljeni podatki kažejo, da je polovica (50%) 

organizacij oziroma institucij, ki delujejo v občini Velenje, mnenja, da je aktivnosti za 

spodbujanje sprejemanja različnosti in medkulturnega dialoga pri tej skupini premalo, le 25% 

jih meni, da je teh aktivnosti dovolj. Razdvojenost je možno zaznati pri organizacijah oziroma 

institucijah glede ponudbe preventivnih aktivnosti oziroma delavnicah na področju prometne 

varnosti, saj so odgovori načeloma uravnoteženi. Izpostaviti je treba možnost prostih 

odgovorov, me katerimi je bilo izrecno navedeno, da bi delavnic namenjenim preventivnim 

aktivnostim oziroma tematikam prometne varnosti, lahko bilo več. Organizacije oziroma 

institucije, ki delajo z mladimi od 15 do 29 let so razdvojene, glede mnenja o zadostnosti 

podpore mladim pri kariernem odločanju. 

 

 

 

Odrasle osebe 
 

Od 11-ih organizacij/institucij v občini Velenje, ki so v anketi označile, da delajo z odraslimi 

osebami, jih je na vprašanje Ali menite, da je v lokalnem okolju dovolj izobraževanj in 
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Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, da bi v občini Velenje potrebovali več 

aktivnosti namenjenih mladini v starosti od 15 do 29 let, katerih namen je  spodbujanje 

ter sprejemanja različnosti in medkulturnega dialoga. Podobno velja za ponudbo 

preventivnih aktivnosti/delavnic na področju prometne varnosti, pri čemer so tukaj 

podatki manj skrajni. Glede aktivnosti za podporo pri kariernem odločanju pa bi bilo 

potrebno analizirati, kje se smatra pokritost ponudbe kot zadostna in kje so slepe pege in 

glede na te podatke komunicirati oziroma prilagoditi ponudbo.  



 

 

usposabljanj osnovne in napredne uporabe računalnika za odrasle zaposlene z nižjo 

izobrazbo (manj kot štiriletna srednja šola/nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje), 

ki so starejši od 45 let? 6 odgovorilo pritrdilno in 5 negativno. 

 

Graf 9: Mnenje, če je v lokalnem okolju za odrasle zaposlene z nižjo izobrazbo, ki so starejši od 45 let, 

na voljo dovolj izobraževanj in usposabljanj osnovne in napredne uporabe računalnika. (n=11 

organizacij/institucij) 

 

 

Družine 
 

Od 10-ih organizacij/institucij v občini Velenje, ki so v anketi označile, da delajo z družinami, 

jih je na vprašanje Ali menite, da je v lokalnem okolju dovolj izobraževanj in usposabljanj, ki 

so namenjena družinam in staršem (npr. obravnava tematik kot so starševska izgorelost, 

uporaba medijev in tehnologije, strahovi naših otrok, ipd.)? 6 odgovorilo negativno, medtem, 

ko so 4 odgovorili pritrdilno. 
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Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, kar zadeva odrasle zaposlene z nižjo stopnjo 

izobrazbe, da bi bilo v občini Velenje potrebno preveriti kakšna je razpršenost ponudbe in 

na katerem področju je ponudba trenutno nezadovoljiva oziroma neprepoznavna. 

Obenem je potrebno v lokalnem okolju analizirati, ali potrebe po tej izobrazbi obstajajo 

(npr. v lokalnem gospodarstvu). 



 

 

 

Graf 10: Mnenje, če je v lokalnem okolju za družine oziroma starše dovolj izobraževanj in usposabljanj 

npr. na teme starševska izgorelost, uporaba medijev in tehnologije, strahovi naših otrok ipd.. (n=10 

organizacij/institucij) 

 

 

Invalidne osebe 
 

Od 8-ih organizacij/institucij v občini Velenje, ki so v anketi označile, da delajo z invalidnimi 

osebami, so na vprašanje Ali menite, da je v lokalnem okolju na voljo dovolj aktivnosti za 

spodbujanje integracije in opolnomočenja invalidnih oseb? 3 odgovorile pritrdilno, 4 

negativno, 1 pa je izbrala odgovor 'drugo' (»Ni povezav med izvajalci.«). 

 

Graf 11: Mnenje, če je v lokalnem okolju za invalidne osebe dovolj aktivnosti za spodbujanje integracije 

in opolnomočenja. (n=8 organizacij/institucij) 
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Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, kar zadeva družine in starše, da je v občini 

Velenje še vedno premalo izobraževanj in usposabljanj za to ciljno skupino, npr. na teme 

starševska izgorelost, uporaba medijev in tehnologije, strahovi otrok ipd. 

 



 

 

 

 

Starejše osebe 
 

Od 8-ih organizacij/institucij v občini Velenje, ki so v anketi označile, da delajo s starejšimi 

osebami, sta na vprašanje Ali menite, da je v lokalnem okolju dovolj kontinuiranega, 

kakovostnega izobraževanja za starejše (upokojence in druge zainteresirane)? 2 odgovorili 

negativno, 5 pritrdilno, 1 pa je izbrala odgovor 'drugo' (»Premalo se potrudimo za njihovo 

vključitev.«). 

 

Graf 12: Mnenje, če je v lokalnem okolju za starejše osebe dovolj kontinuiranega, kakovostnega 

izobraževanja. (n=8 organizacij/institucij) 

Od 8-ih organizacij/institucij v občini Velenje, ki so v anketi označile, da delajo s starejšimi 

osebami, jih je na vprašanje Ali menite, da imajo starejši dovolj priložnosti za razvoj 

osebnostne rasti v lokalnem okolju? 5 odgovorilo pritrdilno, 2 pa negativno, 1 pa je izbrala 

odgovor 'drugo' (»Ni enotnega pristopa.«). 

. 
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Glede na pridobljene podatke sklepamo, da v občini Velenje kljub obstoječi ponudbi za 

spodbujanje integracije in opolnomočenja invalidnih oseb le-ta ni zadostna in, da je treba 

na tem mestu deležnike bolj povezati med sabo in aktivnosti prilagoditi potrebam. 



 

 

 

Graf 13: Mnenje, če je v lokalnem okolju za starejše osebe dovolj priložnosti za osebno rast. (n=8 

organizacij/institucij) 

 

Od 8-ih organizacij/institucij v občini Velenje, ki so v anketi označile, da delajo s starejšimi 

osebami, jih je na vprašanje Ali menite, da lokalno okolje podpira aktivno vključevanje 

starejših v družbeno življenje? 6 odgovorilo pritrdilno, 1 negativno, 1 pa je izbrala odgovor 

'drugo' (»Da, a premalo finančno.«). 

 

Graf 14: Mnenje, če lokalno okolje podpira aktivno vključevanje starejših v družabno življenje. (n=8 

organizacij/institucij) 

Kar zadeva starejše osebe pridobljeni podatki kažejo, da je v občini Velenje zaznana ponudba 

aktivnosti, ki so namenjene prav tej ciljni skupini. Tako je 62% organizacij oziroma institucij 

prepričanih, da lokalno okolje ponuja tako kakovostno izobraževanje, kot tudi priložnosti za 

razvoj osebne rasti. Še več jih je mnenja (75%), da lokalno okolje podpira aktivno vključevanje 

starejših v družabno življenje. 
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Brezposelne in neaktivne osebe 
 

Od 3-ih organizacij/institucij v občini Velenje, ki so v anketi označile, da delajo z brezposelnimi 

in/ali neaktivnimi osebami, sta na vprašanje Ali menite, da je v lokalnem okolju dovolj 

programov za brezposelne in neaktivne osebe, ki jim poskušajo približati trg dela, omogočiti 

stik z delodajalci, ipd.? 2 odgovorili pritrdilno, 1 negativno. 

 

Graf 15: Mnenje, če je v lokalnem okolju dovolj programov za brezposelne in neaktivne osebe, ki jim 

poskušajo približati trg dela, omogočiti stik z delodajalci itd.. (n=3 organizacije/institucije) 
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Kljub obstoječi ponudbi, ki je zaznana v občini Velenje, kar zadeva starejše osebe 

ocenjujemo, da sama ponudba in pozitiven pristop s strani lokalnih odločevalcev ni dovolj. 

Slednji je osnova za dobrobit starejših, vendar se morajo organizacije oziroma institucije 

bolj potruditi pri sami aktivni integraciji udeležencev. Obenem se pojavlja občutek 

razpršenosti ponudbe. Preveriti, je treba ali se aktivnosti podvajajo (tako vsebinsko kot na 

ožjem geografskem območju) kot tudi, ali je v katerih pogledih ponudbo treba na novo 

definirati.  

 

 

 

Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, kar zadeva brezposelne in neaktivne osebe, 

da je v občini Velenje na voljo dovolj aktivnosti, ki bi tej ranljivi ciljni skupini približale trg 

dela, ji omogočile stik z delodajalci ipd. Ob tem pa je vsekakor treba izpostaviti, da je 

število organizacij oziroma institucij, ki nagovarja prav to ciljno skupino v vzorcu malo in 

je potrebna pazljivost pri posploševanju.  



 

 

Delo z različnimi deležniki in skupinami naenkrat 
 

Od 10-ih organizacij/institucij v občini Velenje, ki so v anketi označile, da delajo z različnimi 

deležniki in skupinami naenkrat, sta na vprašanje Ali menite, da je podpora (npr. svetovanje, 

mreženje, mentorstvo, ipd.) lokalnim nevladnim organizacijam (t.j. društva in zavodi) 

zadostna? 2 odgovorila pritrdilno in 7 negativno, 1 pa je izbrala odgovor 'drugo' (»Delno.«). 

. 

 

Graf 16: Mnenje, če je v lokalnem okolju podpora nevladnim organizacijam v smislu svetovanja, 

mreženja, mentorstva ipd. zadostna. (n=10 organizacij/institucij) 
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Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, kar zadeva zadostnost podpore nevladnim 

organizacijam, ki delujejo v občini Velenje, da je potrebno graditi na višanju vidljivosti 

storitev, ki jih nudi regionalno stičišče NVO v savinjski regiji. Poleg tega je potrebno 

analizirati situacijo vzajemno, t.j. preveriti kakšna je odzivnost na že dano podporo in 

kakšna so pričakovanja (od vseh deležnikov). Tako se v sklopu takšne analize tudi preveri, 

kako vse obstoječe aktivnosti (svetovanje, mreženje, mentorstvo) dojemajo uporabniki.  


