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LokaLna 
PoLItIkA 
zA MLADe
Mladinska politika je nabor 
ukrepov na različnih področjih 
javne politike, katerih namen 
je integracija vedno novih gene-
racij v posamezne dele življenja 
družbe, predvsem pa spodbuja-
nje čim hitrejšega osamosvaja-
nja mladih.

V primeru lokalne politike za mlade (lokalne 
mladinske politike) gre torej za sistem ravnanja 
občin, ki mladim z različnimi ukrepi omogočajo čim 
hitrejše odraščanje, zaznamovanim z: 

zaključkom izobraževanja in vstopom na trg dela,

finančno in bivanjsko osamosvojitvijo od staršev,

ustvarjanjem lastne primarne družine,
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Ukrepi t.i. vertikalne mladinske politike so namenjeni spodbujanju 
vključevanja mladih v mladinsko delo, zagotavljanju pogojev za izvajanje 
mladinskega dela ter izdelavi in oblikovanju osnov za določanje ciljev in 
ukrepov na področju mladinske politike, vključno z različnimi oblikami 
vključevanja mladih v oblikovanje ukrepov mladinske politike. Ker teh 
ukrepov ni mogoče zagotoviti v okviru drugih javnih politik, pravimo, da 
spadajo med t. i. vertikalne ukrepe. Primera takšnega ukrepa sta delovanje 
javnega mladinskega centra in sofinanciranje programov mladinskih 
organizacij.

Ukrepi 
mladinske 
politike so 

dvojne narave

4

1.



4

Ukrepi horizontalne mladinske politike, med 
katere spadajo ukrepi, ki so sicer sestavni del drugih 
področnih politik, vendar želi družba s posebnimi 
ukrepi za mladino še posebej zagotoviti spodbujevalne 
okoliščine za lažjo integracijo mladih v družbo. 
To so ukrepi npr. stanovanjske politike, politike 
zaposlovanja, zdravstvene politike, izobraževalne 
politike itd. Primeri takšnih ukrepov so prednostne 
točke za mlade pri dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj, spodbujanje prvih rednih pogodbenih 
zaposlitev za mlade, javni prevozi ipd.
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Področij horizontalnih ukrepov je več. 
Zbornik Lokalna mladinska politika 
obravnava naslednja področja:

 - politika izobraževanja in usposabljanja

 - politika zaposlovanja

 - stanovanjska politika

 - politika varovanja okolja in načrtovanja 

prostora

 - politika prostočasnih in družbeno-kulturnih 

dejavnosti

 - politika mobilnosti

 - zdravstvena politika

 - politika preprečevanja nasilja in kriminala

 - kulturna politika

 - športna politika

Zbornik Lokalna mladinska politika je občinskim upravam 
in mladinskim organizacijam namenjeno strokovno delo, ki 
vključuje opredelitve ključnih elementov lokalne mladinske 
politike, razmejitve pristojnosti med državo in občinami na 
področjih mladinske politike, pomen razvoja lokalnih mladinskih 
politik, analizo stanja v lokalnih skupnostih po posameznih 
področjih, predstavitev dobrih praks lokalnih skupnosti in 
nabor ukrepov kot priporočil lokalnim skupnostim za nadaljnje 
delovanje na področju mladine.
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participacija
MLADIh
Participacijo mladih v občinah 
najlažje opredelimo kot vključeva-
nje mladih v procese in odločitve, 
ki sledijo iz splošnih potreb 
v občini, pri čemer mladim 
omogočimo načrtovanje in/ali 
odločanje o zadevah, ki vplivajo 
na druge občane, torej tudi 
aktivnosti, katerih vpliv presega 
udeležene mlade in ima posledice 
za širšo skupnost. Najenostavnejše 
povedano, gre za soodločanje 
mladih pri upravljanju lokalnih 
javnih zadev, namenjenih mladim.
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PoMeN PARtICIPACIJe
MLADIh

Najpogostejše razloge za sodelovanje mladih in občine 
lahko strnemo v naslednje ugotovitve:

mladi imajo pravico, da so vključeni in da je njihov glas slišan v 
odločitvah, ki jih zadevajo;

participacija državljanov je nujna za zdravo demokratično 
družbo;

programom, projektom in ukrepom za mlade in druge občane z 
vključenostjo mladih povečamo pomembnost in učinkovitost ter 

sploh kredibilnost;

spodbujamo občutek solastništva med mladimi in odločevalci v 
projektih ali programih;

krepimo sposobnosti vodenja med mladimi;

omogočamo boljše medsebojno razumevanje in prepoznavanje 
vrednosti dela različnih akterjev v družbi;

omogočamo spoznavanje sposobnosti in izkušenj mladih pri 
odločevalcih ter obratno;

ustvarjamo zavezništva med vključenimi akterji.
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Lokalne oblasti so mladim najbližje, zato imajo pomembno vlogo pri 
spodbujanju njihovega sodelovanja v družbi. Zagotoviti morajo, da 
se mladi ne le učijo o demokraciji, temveč z njo živijo in se njenih 
mehanizmov poslužujejo. 

PARtICIPACIJA MLADIh
SE ZAČNE
NA NIVOJU OBČINE

• upošteva realne (z)možnosti in sposobnosti mladih ter izkušnje in 
modrost starejših;

• omogoča obema deležnikoma, da dajeta predloge in sprejemata 
odločitve;

• priznava in ceni prispevek obeh deležnikov ter

• omogoča mladim in odraslim, da v projektih in programih sodelujejo 
celovito, tako pri razvoju in izvedbi kot pri vrednotenju.

Resnično partnerstvo med mladimi in občino je sodelovanje 
na profesionalni ravni, pri čemer to partnerstvo:

Deliti moč sprejemanja odločitev z mladimi pomeni, da 
predstavniki lokalne skupnosti spoštujejo in zaupajo 
stališčem mladih, da priznavajo njihove vložke in razumejo, 
kaj lahko mladi k partnerstvu prispevajo ter so jim zato 

pripravljeni nuditi tudi pomoč, ko jo potrebujejo.
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NAČINI
vKLjUČEvANjA
MLADIh

Da bi lahko uresničili čim 
višjo stopnjo sodelovanja z 
mladimi, morajo lokalne 
oblasti v sodelovanju z 
mladinskimi organizacijami 
vpeljati ustrezne strukture, 
ki mladim omogočajo 
sodelovanje pri odločitvah 
in razpravah, ki se nanašajo 
nanje. Sprva gre lahko za 
srečanja ali neformalne strukture, 
ki pa pozneje prerasejo neformalni 
okvir in se v Sloveniji najpogosteje 
oblikujejo kot:

komisije za 
mladinska 
vprašanja

odbori 
za 

mladino

mladinski 
sveti lokalnih 

skupnosti

10



koMISIJo zA 
MLADINSkA 
VPRAšANJA

najpogosteje imenuje župan kot 
posvetovalno telo za obravnavo 

področja mladine v okviru svojih 
pristojnosti; njena struktura pa ni 

predpisana. Komisija sprejema sklepe 
ter daje predloge in pobude županu.

oDboR zA MLADINo

je delovno telo občinskega sveta, ki ga sestavljajo člani 
občinskega sveta in drugi občani. Odbor obravnava zadeve 
s področja mladine, ki so v pristojnosti občinskega sveta, ter 
daje občinskemu svetu mnenja in predloge.
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mLadinski 
sVEt
LokALNe 
SkUPNoStI

Mladinski svet lokalne skupnosti 
(MSLS) predstavlja osnovo za 
vključevanje mladih v javno 
življenje v občini in je nosilec 
mladinskega dela in mladinske 
politike na lokalni ravni. 

LokALNA 
SkUPNoSt

(občinska uprava in 
odločevalci)

DIALoG

6. člen Zakona o mladinskih svetih navaja, da morajo 
»organi lokalnih skupnosti pred določanjem predlogov 
zakonov in drugih predpisov, ki neposredno vplivajo na 
življenje in delo mladih, o tem obvestiti mladinske svete 

lokalnih skupnosti«.

MLADINA
(mladinske 
organizacije
in neorganizirane 
skupine mladih)
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NALoGe
MSLS

Mladinski svet lokalne skupnosti združuje mladinske organizacije iz 
posamezne lokalne skupnosti. Z namenom čim večjega vključevanja 
mladih pa MSLS v svoje delovanje vključuje tudi organizacije za mlade, 
neformalne skupine mladih in mlade posameznike. Kot združenje 
namreč zastopa interese mladih v lokalni skupnosti in se z občinskimi 
oziroma mestnimi oblastmi in upravo večinoma dogovarja o aktivnostih, 
sredstvih ter infrastrukturi, namenjenih mladim. Prav tako ima pravico 
in moralno obvezo do dajanja mnenj v vseh zadevah, obravnavanih na 
občinskih organih, ki zadevajo mlade.

Zakon o mladinskih svetih določa naslednje 
naloge MSLS:

izvaja ali sodeluje pri izvajanju mladinskega dela in drugih 
dejavnostih na področjih mladinskega sektorja;

zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik 
združevanja mladih;

omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in 
drugih predpisov, ki vplivajo na njihovo življenje in delo;

opravlja druge naloge za uveljavljanje interesov mladih.

1.
2.
3.
4.
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Namen MSLS ni prevzemanje dejavnosti, ki 
jih izvajajo druge mladinske organizacije ali 
organizacije za mlade v občini. Njegova naloga se 
odraža predvsem v spodbujanju in povezovanju 
mladinskih organizacij ter ustvarjanju pogojev 
za njihovo kakovostnejše in aktivnejše delovanje. 
Prav tako je naloga MSLS, v sodelovanju z lokalno 
skupnostjo, razvijati lokalne mladinske politike in 
ustvarjati mladim prijaznejše okolje.
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MSLS se po zakonu ustanovi z združevanjem aktivnih oblik mladinskega 
organiziranja v občini. Pri ustanovitvi lahko sodelujejo vse skupine mladih: 
društva, lokalne enote nacionalnih društev in organizacij, podmladki 
političnih strank – skratka, gre za članske organizacije.

Mladinski svet lokalne skupnosti običajno ustanovijo mladinske 
organizacije s skupnim ciljem in skupnim interesom po sodelovanju in 
razvoju mladinskega sektorja v lokalni skupnosti. 

kDo LAhko 
UStANoVI 
mLadinski 
sVEt?
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mLadinski
sVEt
SLoVeNIJe

Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovno združenje  
nacionalnih mladinskih organizacij. Pod svojim okri-
ljem povezuje organizacije z različnimi interesnimi in 
nazorskimi usmeritvami. Kot neprofitna in nevladna 
organizacija zastopa mlade iz Slovenije na nacional-
nem in mednarodnem nivoju.

NAmEN
Ključni namen MSS je zagovarjanje interesov mladih in 
spodbujanje njihovega sodelovanja pri oblikovanju politik, ki 
pomembno vplivajo na njihovo življenje in delo.

S svojim delom si prizadeva za izboljšanje položaja mladih 
kot posebne družbene skupine ter prispeva k oblikovanju 
mladim prijaznega okolja, v katerem se lahko mladi razvijajo v 
avtonomne, odgovorne, solidarne in aktivne posameznike ter 
člane družbe. 
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Mladinski svet Slovenije – ključni 
predstavnik in zagovornik mladih na 

nacionalni in mednarodni ravni

• združuje nacionalne mladinske organizacije 

• zastopa interese nacionalnih mladinskih organizacij  na 

nacionalni in mednarodni ravni

• sodeluje z mladinskimi strukturami na lokalni,         

nacionalni in mednarodni ravni

• spodbuja razvoj nacionalnih mladinskih politik

• spodbuja razvoj mladinskega dela

17



DELOvNA PODrOČjA
mlADINskEgA
sVEtA 
slOVENIJE

ZAPOSLOvANjE MLADIh:
odprava volonterskega 
pripravništva, hitrejši prehod iz 
sistema izobraževanja na trg dela, 
hitrejše finančno osamosvajanje 
mladih.

StANoVANJSkA 
PrOBLEMATIKA MLADIh:
učinkovito reševanje prvega 
stanovanjskega vprašanja, 
vzpostavitev dolgoročnega 
neprofitnega najemnega trga, 
zmanjševanje razlik med generacijami 
pri dostopnosti do stanovanj.

IZOBrAžEvANjE 
MLADIh: 
izboljšanje programov 
karierne orientacije na vseh 
ravneh izobraževanja, večje 
povezovanje izobraževalnih 
programov s potrebami trga 
dela, vzpostavitev enotnega 
sistema beleženja neformalno 
pridobljenega znanja, 
kompetenc in delovnih izkušenj.

ZDrAvjE MLADIh: 
izboljšanje programov na 
področju preventive in 
duševnega zdravja mladih, 
spodbujanje zdravega 
življenjskega sloga.
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PArTICIPACIjA MLADIh:
boljše sodelovanje mladih in mladinskih organizacij pri javnem odločanju, 
spodbujanje k večji participaciji, sodelovanje mladih v procesih odločanja v 
formalnem izobraževalnem sistemu, spodbujanje k aktivnemu državljanstvu 
na vseh ravneh izobraževanja.

MOBILNOST MLADIh:  
povečanje števila prostovoljskih, 
zaposlitvenih in študijskih 
izmenjav, okrepitev ozaveščanja 
in informiranja mladih v 
času izobraževanja o pomenu 
in možnostih mednarodne 
mobilnosti.

INfOrMIrANjE MLADIh: 
uvajanje univerzalnega in 
brezplačnega dostopa do 
informacij, trajna vzgoja za kritično 
pismenost ter varno rabo interneta 
in ustanovitev nacionalnega 
instrumenta za informiranje mladih.

PRoStoVoLJStVo 
MLADIh:
večja podpora rednemu delovanju 
organizacij, ki v svoje dejavnosti 
vključujejo prostovoljstvo mladih, 
spodbujanje k prostovoljstvu, 
dvig kakovosti in ugleda 
prostovoljskega dela ter doseganje 
naklonjenosti priznavanju 
delovnih izkušenj, pridobljenih s 
prostovoljskim delom.

MLADINSko 
OrgANIZIrANjE: 
spodbujanje mladih k 
vključevanju v mladinske 
organizacije in mladinske svete 
lokalnih skupnosti, sistemsko 
zagotavljanje sredstev za 
osnovno delovanje mladinskih 
organizacij in mladinskih svetov 
na nacionalni in lokalni ravni, 
spodbujanje avtonomnega 
organiziranja mladih znotraj 
nemladinskih članskih 
organizacij.
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MLADINSkI SVet SLoVeNIJe 
kot podpora
MLADINSkIM SVetoM 
LokALNIh SkUPNoStI

Koordinacije MSLS  – posveti 
mladinskih svetov lokalnih 

skupnosti

vključevanje mladinskih svetov 
lokalnih skupnosti v aktivnosti 

Mladinskega sveta Slovenije

Informiranje MSLS
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Izobraževanja za mladinske 
svete lokalnih skupnosti

Priročnik za mladinske svete 
lokalnih skupnosti s ključnimi 

področji delovanja MSLS

Strokovna podpora na področju 
zagovorništva, mladinskih 
politik, dialoga z lokalnimi 

odločevalci ter strategiji razvoja 
posameznega MSLS
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INštItUt
zA
mLadinsko
poLitiko
Inštitut za mladinsko politiko je 
neprofitni zasebni zavod, usmer-
jen v analizo področja mladine v 
kontekstu družbenega dogajanja 
z namenom oblikovanja mladim 
prijaznejšega okolja za življenje 
in razvoj. Njegovo delovanje je 
usmerjeno v lokalne ravni, kjer 
si prizadeva za razvoj lokalnih      
mladinskih politik v slovenskih 
občinah.
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Delo
 Inštituta za 
mladinsko 

politiko

Vzpostavljanje in 
razvoj lokalnih 

mladinskih politik

Vzpostavljanje 
mehanizmov 
participacije 

mladih na lokalni 
ravni

Vzpostavljanje 
mehanizmov 
za povečanje 
avtonomije 

mladih

Raziskovanje 
položaja mladih 

v kontekstu 
družbenega 

dogajanja

Priprava 
strokovnih 

gradiv
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Inštitut za mladinsko politiko spodbuja ustvarjanje takih 
pogojev življenja v lokalni skupnosti, ki mladim omogočajo 

učinkovitejše reševanje izzivov in težav. Ti so: 

brezposelnost
finančna odvisnost

pozno osamosvajanje
ne-varne oblike zaposlitve

pomanjkanje  
infrastrukture za mlade
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PoMeMbNeJšI 
PRoGRAMI INštItUtA zA 
MLADINSko PoLItIko

CeRtIfIkAt MLADIM 
PrIjAZNA OBČINA

je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno 
izvajajo ukrepe s prednostnih področij vertikalnih in 
horizontalnih mladinskih politik:

načrtno 
obravnavanje 

področja mladine

participacija 
mladih

organiziranje 
mladih

informiranje 
mladih

zaposlovanje 
mladih

izobraževanje 
mladih

stanovanjska 
politika

mobilnost 
mladih

sodelovanje
 mladih 

in občine

Certifikat Mladim prijazna občina letno podeljuje Inštitut za mladinsko 
politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika republike Slovenije.
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OBČINI 
višjo stopnjo vključevanja 
javnosti (s poudarkom na 
mladih) v procese urejanja 
občinskih zadev in stik z 

mladimi

mLadim
možnost sodelovanja pri 
upravljanju javnih zadev 

kar preko spleta

kAJ PoNUJA PoRtAL 
www.PrEDLAgAM-OBCINI.SI?

PrEDLAgAM-OBCINI.SI 
212 slovenskih občin na enem portalu

www.predlagam-obcini.si je orodje za neposredno vključevanje 
mladih v proces odločanja oziroma sooblikovanja lokalne 
skupnosti.

KAKO? 

ZAKAj?

Mladi so manj politično aktivni kot odrasli, vendar praviloma le takrat, ko 
gre za konvencionalne oblike politične participacije. Nekonvencionalna 
politična participacija na spletu je med mladimi bistveno pogostejša.

26

Podajanje predlogov oz. pobud preko spleta

Objava komentarjev k že objavljenemu predlogu/pobudi

glasovanje o predlogu/pobudi

klepetalnica

Informacije za mlade

portal je nastal v sodelovanju med mladinskim svetom slovenije in 
Inštitutom za mladinsko politiko.



KAKO? 

E-MSLS.SI

www.e-msls.si je vedno dostopen interaktivni učni prostor za mladinske 
svete lokalnih skupnosti in druge mladinske organizacije.

Izobraževalni portal omogoča interaktivno osvajanje znanja in veščin za 
različne stopnje predhodnega poznavanja delovanja mladinskih svetov 
lokalnih skupnosti. Osvajanje novega znanja poteka na mladim prijazen 
način in s pomočjo medsebojne interakcije, kar zagotavljajo:

animirani filmi

kvizi

spletna knjižnica

forum

27

ZAKAj?
Za lažji prenos znanja, ki je časovno in 

prostorsko brez omejitev.

Izobraževalni portal za mladinske svete lokalnih skupnosti



Lokalna 
mladinska 

politika

Participacija

zagovorništvo

E-msls:
uporabno 

znanje vedno 
na dosegu 

klika

Primeri 
dobrih 
praks

Prostovoljstvo
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portal je nastal v sodelovanju med mladinskim svetom slovenije in 
Inštitutom za mladinsko politiko.



LokALNA StRAteGIJA zA MLADe

Strategija za mlade (tudi lokalni program za mlade) je dokument, v katerem 
so zbrani ukrepi za mlade iz različnih področij lokalne mladinske politike, 
ki jih bo posamezna lokalna skupnost izvedla v določenem obdobju.

Za učinkovito identifikacijo in izvajanje ukrepov mora strategija temeljiti 
na realnih potrebah mladih.

Strategija za mlade ni le dokument, ampak je tudi orodje, 
s katerim lahko vsaka lokalna skupnost začrta takšno 
mladinsko politiko, ki mladim nudi varno okolje, v 
katerem odraščajo in se razvijajo v odgovorne državljane. 
Lokalna strategija za mlade je torej orodje, ki občino 

naredi mladim še bolj prijazno.

Inštitut za mladinsko politiko nudi podporo občinam in mladim pri 
pripravi lokalne strategije za mlade:

analiza stanja na področju mladine v posamezni občini

analiza potreb in želja mladih

usposabljanja o kakovostni izdelavi strategije

srečanja med mladimi in odločevalci

delavnice za mlade

svetovanje pri pripravi strategije in predstavitev primerov dobrih 

praks priprave strategije
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Položaj mladih v občini je potrebno celovito in načrtno urejati. 
Le s kontinuiranim načrtnim obravnavanjem mladine lahko 
lokalna skupnost zagotovi boljše sistemske pogoje za doseganje 
avtonomije mladih v občini ter prepreči odliv (predvsem 
izobraženih) mladih iz občine. Sprejeta strategija za mlade 
je odraz sodelovanja generacij, razumevanja težav, ki pestijo 
posamezne generacije in naložba za zagotavljanje boljše 
prihodnosti vsem.
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koNtAktI

INštItUt zA MLADINSko PoLItIko
Spletna stran: www.mladi-in-obcina.si

e-mail: rozana.muzica@msa.si
tel. 040 475 677

Naslov: Inštitut za mladinsko politiko
Cesta Iv. Prekomorske 61a

5270 Ajdovščina

MLADINSkI SVet SLoVeNIJe
Spletna stran: www.mss.si

e-mail: info@mss.si
tel. 01 425 60 55

Naslov: Mladinski svet Slovenije
Dunajska cesta 5

1000 Ljubljana
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Mladinskemu svetu Slovenije in Inštitutu za mladinsko politiko 
sta izdajo omogočila:


