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UVODNE BESEDE

Je res tako nemogoče …
Formalizacija. Birokratizacija.
Tehnicizem. Še kaj? Morda
korupcija. To so le nekateri izmed
pomislekov in dvomov, ki se
porajajo mladim, ko jih vprašamo
o tem, zakaj je njihova stopnja
vključevanja v mladinske svete
in druge oblike organiziranega
političnega odločanja tako
nizka. Pomisleki mladih o togih
strukturah, njihovemu namenu,
o nerazumevanju postopkov, o
hladnem odnosu funkcionarjev in
uradnikov do pobud, ki jih dajejo
mladi, le še dodatno otežujejo
iskanja rešitev, če odgovori niso
ustrezni in v teh vprašanjih in
pomislekih ne znamo poiskati
pravih sporočil.

A pojdimo po vrsti. Mladi so ogledalo in odraz družbe, v kateri
odraščajo. So odraz družine, šole, kulture in tradicije. Njihovo
obnašanje in subkulture so ogledalo njihovim staršem,
učiteljem, mladinskim voditeljem in delavcem. Družbi kot
celoti. Mladi imajo vedno svoje ideje, ki so drugačne od
idej njihovih staršev in starejših generacij. Imajo občutek,
da vidijo v prihodnost, predvsem pa čutijo, kaj je potrebno
spremeniti. Na drugi strani pa morajo, za to, da lahko uresničijo
svoje vizije, včasih izbirati tudi vprašljive metode. Predvsem
zato, ker niso slišani. Niso upoštevani. Najmanj, kar je, so te
metode lahko nerodne in neučinkovite. Nihče pa si ne želi,
da bi bile nasilne. In kje smo danes? Imajo mladi možnost
sodelovati v procesih odločanja? Seveda imajo, a koliko?
So ti načini, ki jim jih politični voditelji ponujajo, ustrezni?
Vprašajte mladino.
Ni se potrebno ozreti daleč v zgodovino, da bi ugotovili,
zakaj je današnji položaj mladih tak, kot je. Tudi v Sloveniji. Generacijsko zahodni in tudi globalni svet še vedno
vodi babyboom generacija, ki se je znala silovito upreti
establišmentu svojih staršev. Artikulirali so svoje, za tisti
čas radikalne, družbene zahteve in jih skozi desetletja tudi
dosegli. A na drugi strani so se prav tako utrdili na družbenih
položajih kot pred njimi generacija, s katero so si prišli
navzkriž. Ob tem je sodobna globalizirana informacijska
družba mnogo bolj kompleksna, kar še dodatno otežuje
prodor številčno šibki in interesno zelo heterogeni mladi
generaciji. Če temu dodamo še demokratični primanjkljaj
in pomanjkanje demokratične tradicije v določenih delih
Evrope, bomo lahko razumeli bistvo problema.
Mladi so danes postavljeni pred številne izzive in pričakovanja,
ki jih ima do njih družba. Vendar so ta pričakovanja lahko
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tudi neupravičena, če gre za instrumentalizacijo mladih za
uveljavljanje ciljev, ki niso tudi cilji in vizije mladih. To pomeni,
da od mladih pričakujemo, da bodo skozi življenje plesali
v ritmu drugih in ne v svojem ritmu. Simfonični orkester in
rock skupaj na odru? Ni več redkost. Klasično violončelo
in dva glasbena genija, ki igrata svetovne rock hite? Polni
stadioni! Kakšna bi bila vzajemnost in skupna glasba različnih
generacij tudi kadar govorimo o političnem odločanju in
participaciji mladih?
Participacija in žal tudi koncept demokracije v državah, kjer
ni demokratične tradicije, je žal še vedno prepogosto le
koncept, ki v novih družbenih okvirih ne zaživi v polnosti.
Nerazumevanje in okorno sledenje črkam na papirju vodita
v togo formaliziranje. Ob tem so tukaj še razne afere in slaba
javna podoba. Mladim pa to ni všeč. Na drugi strani se v
uveljavljenih demokracijah in na evropski ravni srečujemo
še z demokratičnim deficitom in vse to ni privlačno mladim.
Ne vsem. Nekaterim tudi, a ti so v majhni manjšini. Imajo
voljo, znanje, so iznajdljivi in prodorni. Številni pa se umikajo
v zasebnost ali so odrinjeni na rob.

vključevanja mladih na različne načine in na različnih ravneh
v procese političnega odločanja in upravljanja. V čem je
torej trik?
Pred kratkim sem prebral intervju s tujim poslovnežem, ki
je pred desetletjem in več živel ter delal v Sloveniji. Vprašali
so ga, kako zaznava spremembe sedaj, ko je poslovno spet
prišel nazaj v Slovenijo. Enostavno je odgovoril, da ne vidi
sprememb. Še vedno iste teme in isti obrazi, iste težave …
Kje so torej spremembe, kje so mladi? Mladi so tam, kjer
zaznajo svojo priložnost. To pa ni nujno v Sloveniji. Škoda.
So tam, kjer vidijo, da se lahko uresničujejo in kjer je okolje
tako, da jim omogoča uresničevanje njihovih idej. K temu pa
pripomorejo tisti, ki oblikujejo okolja, ki so ustvarjalna, kjer
so rezultati vidni, kjer so odnosi med sovrstniki zabavni in
resni, kjer mladi prepoznajo, da so cenjeni in vredni zaupanja.
Mladi imajo poseben instinkt, da zaznajo, kaj je skupno
dobro, kaj je življenje. Za ogledala, ki nam jih nastavljajo,
pa bo kmalu zmanjkalo prostora.
Primož Ferjančič
Movit

Kako torej proces političnega odločanja v sodobnih družbah
približati mladim? Predvsem v kompleksnem sodobnem
svetu? Tudi v okoljih z demokratičnim deficitom? In tam,
kjer ni uveljavljene demokratične tradicije, ki predstavlja
odprto družbo, in kjer participacija in demokracija nista zgolj
teoretična in formalna koncepta, ampak življenje samo!?
Čeprav na prvi pogled situacija izgleda zapletena in nerešljiva, morda temu ni tako. Mladi in tisti, ki to niso več, skupaj
zelo dobro participirajo na različnih družbenih področjih.
Participacija v potrošnji od kozmetike, mode, potovanj
in elektronike je na visoki ravni vseh družbenih slojev.
Participacija mladih v startupih in šolskih ter univerzitetnih
tehnoloških laboratorijih ni zanemarljiva. Del mladih še vedno
zelo množično participira v športnih, kulturnih in drugih
društvih ter asociacijah. Kaj je torej s politično participacijo?
V različnih evropskih državah obstajajo navdihujoči primeri
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Participacija
Participacija mladih in ustvarjanje pogojev zanjo sta
pomembna izziva današnjih demokratičnih družb ter ključna
pogoja za napredek družbe in njen trajnostni razvoj. Aktivno
državljanstvo ni le redno udeleževanje volitev in spremljanje
političnega dogajanja, ampak veliko več kot to. Zajema
vsesplošno delovanje mladih državljank in državljanov na
različnih področjih za splošno družbeno korist.
Participacijo lahko na splošno opredelimo kot aktivno
sodelovanje mladih pri sprejemanju odločitev o katerikoli
zadevi, ki zadevajo oblikovanje družbe, v kateri živimo.
Poznamo več vrst participacije.
• Participacija mladih pri javnem odločanju ali politična
participacija: udeležba na volitvah in vse druge oblike
vključevanja mladih v pripravo in izvajanje javnih politik
na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.
• Participacija mladih v mladinskih organizacijah: sodelovanje in članstvo mladih v mladinskih organizacijah,
s čimer soodločajo o programu, aktivnostih, stališčih in
drugih zadevah, povezanih z mladinsko organizacijo.
• Participacija mladinskih organizacij in drugih mladinskih
struktur pri javnem odločanju: mladinske organizacije in
predstavniška telesa mladih zastopajo mlade v razmerju
do lokalnih in nacionalnih odločevalcev.
• Participacija mladih znotraj sistemov formalnega izobraževanja: predstavniki razredov, ki so izvoljeni s strani
predstavnikov razreda, sodelujejo pri odločanju znotraj
višjih organov formalne institucije, ki ji pripadajo.
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Strukturirani dialog
Strukturirani dialog je odprt, nenehen, pregleden, dolgoročen in sistematičen dialog med mladimi in nosilci oblasti
na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

članicah EU bomo mladi v sodelovanju z odločevalci razpravljali in predlagali ukrepe na temo kompetenc, ki jih mladi
potrebujejo, da bi uspeli v vključujočih družbah.

Je instrument s katerim mladi dobijo priložnost za neposredno sodelovanje pri dialogu z odgovornimi za mladinsko
politiko in s tem možnost pravega razvoja mladinske lokalne
in nacionalne politike, kar spodbuja aktivno državljanstvo
in krepi medsebojno razumevanje mladih iz različnih krajev
po Sloveniji. Strukturirani dialog je proces participacije
mladih pri oblikovanju ukrepov mladinske politike na lokalni,
regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Družba se srečuje z vse večjo ekonomsko krizo, mladi pa z
naraščajočo brezposelnostjo in vse večjo marginalizacijo. Mladi
posledično težko razvijejo svoje potenciale, s katerimi bi bolj
kvalitetno prispevali v družbi. Eden izmed ključnih izzivov EU
je omogočiti mladim, da bodo zmožni svoje znanje, veščine
in potenciale vnovčiti in pozitivno prispevati v družbi ter
postati aktivni in odgovorni državljani. Aktivno vključevanje
mladih v družbo postaja vse večji izziv in ključno je, da se
mladim, še posebej ranljivejšim skupinam, omogoči boljše
in lažje vključevanje v vse sfere družbe – na trg delovne sile,
v socialne interakcije in odločanje. Za to pa je potrebno, da
razvijejo kompetence, ki jim bodo to omogočile.

Bistvo strukturiranega dialoga na področju mladine je
poudarjena vertikalna razsežnost. Mladim želimo omogočiti večjo vključenost v procesih odločanja in možnost,
da izrazijo svoje mnenje ter s tem oblikujejo ukrepe kot
podporo političnim odločitvam, s katerimi se mladi kasneje
lažje poistovetijo in jih sprejmejo za legitimne. Hkrati preko
posvetovanj z mladimi prepoznavamo realne potrebe
mladih v različnih okoljih. Preko strukturiranega pristopa
k oblikovanju rešitev na teme, ki se tičejo mladih, krepimo
konstruktivno komunikacijo med mladimi in širšo javnostjo,
predvsem z odločevalci. Strukturirani dialog je pobuda
Evropske unije, ki izhaja iz resolucij Sveta EU za implementacijo strukturiranega dialoga na področju mladine.
Na evropski ravni je proces strukturiran časovno v t.i. cikle
(vsak cikel traja 18 mesecev) Osrednjo temo vsakega cikla
izbere predsedujoči trio Svetu EU.
Osrednja tema aktualnega petega cikla, ki poteka med
januarjem 2016 in junijem 2017 in kateremu v tem času
Svetu EU predsedujejo Nizozemska, Slovaška in Malta,
je Vključevanje vseh mladih v raznoliko, vključujočo in
spreminjajočo se demokratično Evropo. V vseh državah

Politična participacija državljanov je eden od osnovnih
pogojev za vzpostavitev in delovanje demokratične skupnosti in aktivno vključevanje mladih v družbo. Kot taka
je tudi eno od vodilnih načel človekovih pravic in je del
številnih mednarodnih pogodb in sporazumov. Politična
participacija na podlagi načela demokratične legitimnosti
vzpostavlja tudi temelje demokratičnega političnega reda
in pristajanja vladanih na obstoječo obliko vladavine. Visoka
stopnja politične participacije prav tako zagotavlja boljše
informacije političnim odločevalcem o dejanskih preferencah
državljanov, zvišuje kakovost življenja posameznikov in
skupnosti. Predvsem pa visoka in uravnotežena stopnja
politične participacije različnih skupin prebivalstva omogoča,
da so posamezne družbene skupine ne zapostavlja.
Slednje zasledimo tudi pri mladih, saj mladi precej manj
sodelujejo v političnih procesih, posledično pa politični
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odločevalci manj upoštevajo položaj in probleme mladih,
kot to velja za ostale skupine prebivalstva.
Če izhajamo iz opisa procesa, ki pravi, da je strukturirani
dialog na področju mladine instrument, s katerim se mladi,
mladinske organizacije, organizacije za mlade, mladinski
sveti in drugi akterji s področja mladine aktivno vključujejo
v dialog z odgovornimi za mladinsko politiko, moramo
zagotoviti proces, ki bo potekal kontinuirano in vzpostaviti
strukturo, ki bo mladim vsakodnevno omogočala aktivno
sodelovanje pri oblikovanju ukrepov mladinske politike
na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.
Proces strukturiranega dialoga se izvaja z neformalnimi
metodami dela, aktivnim sodelovanjem udeležencev in
učenjem skozi delo, kar vpliva na učno izkušnjo udeležencev.
Udeleženci, ki so vključeni v proces, pridobijo medosebne
in družbene kompetence ter krepijo samoiniciativnost in
kreativnost, kar vpliva na posameznikov osebni razvoj, na
krepitev aktivne vloge v družbi, razvoj delovnih izkušenj in
večanje zaposljivosti.
Udeleženci izkušenjsko spoznajo posamezne procese
projekta, ki vključuje fazo pripravljanja, načrtovanja, izvedbe
in vrednotenja. Z aktivnim delom spoznajo različne profile
ljudi ter s tem širijo svojo socialno mrežo. Strukturirane
razprave na lokalni in nacionalni ravni med mladimi, vključenimi organizacijami in odločevalci spodbujajo možnost
participacije mladih v družbi in pripravljenost za ukrepanje
in soustvarjanje okolja, v katerem živijo. Proces je usmerjen
k osebnemu razvoju udeležencev in s tem organizacij in
okolij, kjer mladi delujejo.

naslavlja konkretne predloge, na katere ti podajo svoje
mnenje. Pomembno je, da se odvije celoten proces in da je
rezultat procesa realiziran, implementiran ukrep. Predlogi,
ki jih mladi predlagajo, velikokrat zahtevajo dolgoročne
procese priprave, usklajevanja in izvedbe, kar posledično
pomeni počasnejšo povratno informacijo na predlagan
ukrep. Akterjem, ki delujejo na področju strukturiranega
dialoga, so na voljo različni mehanizmi in strukture, preko
katerih lahko na odločevalce naslavljajo priporočila, ki se
oblikujejo v procesu strukturiranega dialoga. Pomembno
je, da se pri vseh aktivnostih upošteva in odvije tako politična kot učna dimenzija procesa. Pri politični je potrebno
prepoznati prave strukture in načine, kako zagotoviti, da se
bo proces odvil v celoti. Od priprave ukrepa, do povratne
informacije in realizacije ukrepa.
Bistveno je, da mlade opolnomočimo in da strukturirani
dialog postavimo v okolje političnega odločevanja, s
katerim vplivamo na politične odločitve oziroma mladinsko
politiko (strukturirani dialog kot orodje za opolnomočenje
mladih). Na ta način bomo zagotovili trajnost procesa in pri
mladih ohranili motivacijo, kar je še posebej pomembno,
ker je sodelovanje mladih bistvo procesa.

Znotraj procesa strukturiranega dialoga se poleg učne
dimenzije odvija tudi politična dimenzija. Preko strukturiranega pristopa k oblikovanju rešitev na teme, ki se tičejo
mladih, se po eni strani spodbuja konstruktivno komunikacijo
med mladimi in širšo javnostjo, predvsem z odločevalci. Po
drugi strani pa se znotraj procesa oblikuje in na odločevalce
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Akterji strukturiranega dialoga
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Projekt Mladi odloča(j)mo!
Na nacionalnem nivoju je Mladinski svet Slovenije, kot
krovna organizacija mladinskih organizacij, zadolžen za
izvajanje strukturiranega dialoga. Že peto leto v sodelovanju
z Mladinsko mrežo MaMa izvaja proces strukturiranega
dialoga, pri čemer pokriva celoten spekter mladinskih
struktur in organizacij za mlade ter skrbi za uveljavitev
procesa strukturiranega dialoga v lokalnih okoljih.
Strukturirani dialog na področju mladinskih politik je instrument, ki omogoča mladim vplivanje in vključevanje v demokratične procese odločanja na vseh ravneh odločanja. S
tem namenom smo tekom projekta opolnomočili mlade
in jim strukturirani dialog približati do te mere, da so proces
prepoznali kot instrument za uresničevanje svojih potreb in
interesov oziroma za reševanje konkretnih življenjskih situacij,
v katerih so se znašli. Vzpostaviti smo module usposabljanj
za mladinske organizacije in mlade ter stremeli k temu, da
zgradimo trajnostne strukture, preko katerih lahko mladi sami
ali preko organizacij vplivajo na odločitve in se vključujejo
v procese odločanja ter stopajo v dialog z odločevalci, ki so
na koncu zadolženi za implementacijo predlaganih ukrepov.
Mladinske organizacije v najširšem pomenu besede (organizacije članice, mladinske centre, MSLS ipd.) smo tekom
projekta spodbujali, da metodo strukturiranega dialoga
začnejo uporabljati kot redno prakso pri svojem delovanju.
Po drugi strani pa se je MSS kot nacionalna krovna mladinska
organizacija v okviru svojih rednih dejavnostih trudil, da se
pobude mladih v čim večji meri implementira.

Namen projekta

• n
 a nacionalni dogodek pridobiti čim večji del mladinskega
sektorja in lokalne, nacionalne ter evropske odločevalce z
namenom krepitve mladinskega sektorja in celovitejšega
sodelovanja vseh deležnikov pri implementaciji ukrepov;
okrepiti sodelovanje z odločevalci z namenom hitrejše
implementacije ukrepov;
• z vsakim dogodkom mladim omogočiti učno izkušnjo ter
nuditi priložnost za njihov osebnostni razvoj s poudarkom
na pridobivanju socialnih, državljanskih, komunikacijskih
in drugih kompetenc;
• vzpostaviti mentorstvo za prenos znanja na eni strani in
pridobivanje izkušenj na drugi strani po principu, da vodja
projekta spremlja in podpira delo koordinatorja in vodje
programa, koordinator nudi podporo in znanje mladinskim.

Cilji projekta
Cilji projekta Mladi odloča(j)mo! so bili:
• v projekt vključiti različne mlade (vsaj 400) preko mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter izobraževalnih
institucij (srednjih šol, fakultet) in jih pripeljati na nacionalno konferenco;
• izvedba vsaj 20 posvetovanj z mladimi po srednjih šolah
in fakultetah;
• izvedba dvodnevnega srečanja s predstavniki (nacionalnih)
mladinskih organizacij (vsaj 15);
• izvedba enodnevnega srečanja s predstavniki mladinskih
centrov (vsaj 30) na temo opolnomočenja mladih;
• izdati zaključno elektronsko publikacijo in evalvacijo projekta;
• zagotoviti medijsko pokritost projekta na lokalni in
nacionalni ravni s skupaj preko 150 objavami na radiu,
televiziji, časopisu in spletnih straneh.

Nameni projekta Mladi odloča(j)mo! so bili:
• organizirati nacionalno mladinsko konferenco, na kateri
bodo sodelovali mladi iz različnih občin in odločevalci;
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Utrinki iz izvajanja projekta

Časovni potek projekta
• m
 arec do december 2015: posvetovanja z mladimi na
aktualne teme strukturiranega dialoga,
• marec 2015: posvet z nacionalnimi mladinskimi organizacijami,
• september 2015: posvet s predstavniki mladinskih centrov,
• maj 2016: nacionalna konferenca.

Zaključna konferenca
V okviru projekta smo organizirali dva dogodka z mladimi in
predstavniki občin. Z dogodkoma smo okrepili sodelovanje
med mladimi in predstavniki občin z namenom izboljšanja
stanja mladih v sodelujočih občinah.
Tekom projekta smo v različnih občinah po Sloveniji različna
posvetovanja z mladimi s poudarkom na izzivih mladih v
njihovih lokalnih skupnostih. Mladi so na podlagi lokalnih
analiz pripravljali ukrepe in priporočila za izboljšanje stanja
v njihovem lokalnem okolju.
Namen celotnega projekta je bil vzpostaviti dolgotrajna
partnerstva med mladinskimi organizacijami, mladinskimi
centri, mladinskimi sveti lokalnih skupnosti in občinami
ter vse akterje ozavestiti o pomenu vključevanja mladih in
njihovega (so)delovanja v družbi.
Na prvem dogodku smo s pomočjo trenerjev MSS, ki dobro
poznajo področje participacije mladih, na podlagi analiz naredili
načrt, kako oblikovati dolgotrajnejšo vez med občino in mladimi.
Na obeh dogodkih sta bila prisotna vsaj en predstavnik občine
in vsaj en predstavnik mladih iz posamezne občine.
Na zadnjem dogodku, kjer so bili prisotni tudi nacionalni
odločevalci in strokovnjaki za participacijo mladih, smo
predstavili, kaj vse se je v tem času delalo in skušali poiskati
rešitve, kako mlade iz lokalne skupnosti aktivno vključiti v

odločanje. Na zaključnem dogodku smo predstavili primere
dobrih praks sodelovanja mladih in občine.

Na dogodku smo:
• predstavili strukturirani dialog in ga umestili v dogodek,
• predstavili stopnjo sodelovanja med mladimi in odločevalci v posameznih občinah,
• predstavili splošno situacijo mladih po posameznih občinah
(vključenost v strukture, možnost soodločanja ipd.),
• predstavili primere dobrih praks sodelovanja v različnih
občinah,
• definirali vzroke (ne)sodelovanja med mladimi in odločevalci v posameznih občinah,
• poiskali načine za večje sodelovanje med mladimi in
lokalnimi skupnostmi,
• definirali pomen mladinskih organizacij (krovnih, nacionalnih in lokalnih) v procesu strukturiranega dialoga.

Mladi in odločevalci smo si na
zaključnem dogodku izmenjali
poglede in pridobili informacije
ter znanje o možnostih in načinih
za vzpostavljanja partnerstev v
lokalni skupnosti.
Predstavili smo primere dobrih
praks sodelovanja in načrtovali
korake za krepitev partnerstev
med mladimi in odločevalci v
prihodnosti.
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Uvodoma so zbrane nagovorili Tin Kampl (MSS), dr. Peter
Debeljak (URSM) in Jurij Mezeg (MJU).
Tin Kampl, predsednik MSS, je v uvodu povedal, da je
»za gradnjo zdrave demokratične skupnosti spodbujanje
participacije mladih nujno.« Ugotavlja, da »med mladimi
sicer vedno nižja participacija v konvencionalnih oblikah
še ne pomeni, da mladi ne participirajo. To je zadnje, kar
lahko trdimo.« »Mladi smo vedno bolj odprti in dovzetni do
nekonvencionalnih in alternativnih oblik, med katere med
drugim lahko uvrščamo tudi strukturirani dialog.«

dr. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino

Tin Kampl, predsednik MSS

Dr. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino, je o
strukturiranem dialogu povedal, da gre za organizirano
stičišče med mladimi in vsemi tistimi, ki na kakršenkoli
način odločajo o njih. Poudaril je, da imamo v Sloveniji
»kar nekaj dobrih primerov strukturiranega dialoga,« a
ga po njegovem mnenju velikokrat obravnavamo preveč
formalno. Izziv je po njegovem v tem, da »iz dialoga
oblikujemo princip delovanja«. MSS je v zadnjem času, po
besedah Debeljaka, naredil pomemben napor, da je sistem
strukturiranega dialoga bolj intenziven v smislu odziva na
to, kar mladi rečejo. Debeljak poudarja, da je naloga vseh
nas, da smo na tej poti Mladinskemu svetu v oporo.

Jurij Mezeg iz Ministrstva za javno upravo (Služba za lokalno
samoupravo) je zbranim povedal, da je ministrstvo na
področju zagotavljanja strukturiranega dialoga uspešno že
nekaj časa. Omenil je sledenje resoluciji, ki nalaga upoštevanje
in vključevanje vseh upoštevanih javnosti pri strukturiranem
dialogu, vključujoč mladinske organizacije. »Civilna družba se
mora tudi sama priučiti, kako ustvarjati strukturirani dialog,« je
poudaril Mezeg, ki je kot primer dobre prakse iz mladinskega
sektorja in sektorja nevladnih organizacij izpostavil Mrežo MaMa.
Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina in strokovnjak
s področja lokalnih mladinskih politik, je poudaril, »da se
da!« S tem je, kot je povedal, mislil predvsem na to, da se
ne sme obupati, da je potrebno vztrajati in s primerno
strategijo ter načrtovanjem vstopati na področje oblikovanja
mladinske politike. »Ko govorimo o participaciji, govorimo o
najožji obliki sodelovanja mladih in lokalnih odločevalcev,
župana in drugih,« pravi Beočanin ter poudarja, »da se
participacija začne na lokalni ravni.« V nadaljevanju je
podrobneje predstavil pot ustvarjanja uspešne mladinske
lokalne politike v Ajdovščini, katere osrednja točka so
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Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina

Tine Radinja, podžupan občine Škofja Loka, je povedal,
da je v začetku opravljanja svoje funkcije najprej poskrbel
za ukinitev odbora za mlade. Zakaj? Kot pravi, se je treba z
mladimi pogovarjati tam, kjer mladi so. Dialog in iskanje
rešitev je po njegov ključno iskati v okolju, ki ga mladi razumejo. Poudaril je, da je občina na področju mladinske politike
močno napredovala po oblikovanju občinske strategije, ki
sicer ne vsebuje posebnega poglavja za mlade, a ima konkretizirane rešitve in načrte na štirih področjih – stanovanjska
problematika, zaposlovanje, mobilnost ter organiziranje
in prostovoljno delo v občini. V svojem govoru je Radinja
povedal, da so pri njih vrstni red zastavili drugače – najprej
so vzpostavili mladinski center in nato mladinski svet. S tem
je izpostavil pomembnost trajnostnega sodelovanja in
upoštevanja specifičnosti različnih lokalnih skupnosti.

proaktivni mladi. »Državo pesti nizka stopnja participacije,« je sklenil in pozval vse institucije, da za mlade in druge
skupine procese oblikovanja politik odprejo čim prej in tako
prispevajo k spodbujanju participacije mladih.
Uroš Skrinar, direktor Nacionalne agencije MOVIT, je poudaril,
da v nekaterih lokalnih skupnostih aktivnosti strukturiranega
dialoga delujejo, medtem ko v drugih ne. Izpostavil je
pomembnost definiranja pravega cilja, saj kot pravi,
strukturo oz. instrument (strukturirani dialog) imamo.
Preko predstavitve svojega osebnega primera in primera
ustvarjanja mladinske politike v Trbovljah je Skrinar zbranim
predstavil način, vztrajnost, elan, moč, iniciativnost in druge
lastnosti, ki so potrebne za prave premike. Kot je povedal, so
se že takrat vsi posluževali strukturiranega dialoga, morda le
v drugi obliki. Predvsem pa je poudaril, da so imeli jasen cilj
in voljo, da to dosežejo. V svojem govoru je Skrinar sklenil, da
v Sloveniji vzvodi in načini strukturiranega dialoga obstajajo,
vprašanje pa je, kako ga akterji razumemo in obravnavamo.
V zaključku prvega dela so primere dobrih praks sodelovanja
mladih in odločevalcev predstavili Tine Radinja (Škofja
Loka), Barbara Kelher (Mladinski svet Velenje) in dr. Simon
Strgar (Log – Dragomer).

Tine Radinja, podžupan občine Škofja Loka

Barbara Kelher, predsednica Mladinskega sveta Velenje,
je o mladinski politiki v Velenju povedala, da so bili posamezniki aktivni že pred vzpostavitvijo mladinskega sveta.
Leta 1997 je bil sprejet odlok o ustanovitvi Mladinskega
centra Velenje. Predsednica Mladinskega sveta Velenje je
predstavila tudi Komisijo za mladinska vprašanja, ki je med
drugim izdala Razpis za mladinske projektne aktivnosti.
O začetkih strukturiranega dialoga je povedala, da so po
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zaslugi proaktivnega župana veliko aktivnosti organizirali
predvsem na področju infrastrukture, kjer so mladi lahko
sami predlagali rešitve, ideje, itd. Izpostavila je tudi nacionalni
dogodek Mladi za lokalno okolje iz leta 2012, saj je takrat
velenjski župan obljubil, da bo srečanje med velenjskimi
odločevalci in mladimi potekalo vsako leto. Barbara Kelher je
izpostavila proaktivnost občine in posebej poudarila ključnost osebnega angažmaja župana. Vse zbrane je povabila k
ogledu knjige in dokumentarnega filma o mladini v Velenju,
ki ga pripravljajo v letošnjem letu.

besedah Strgarja težki, kot ključno pa je izpostavil povrnitev
zaupanja med različnimi akterji v občini.

dr. Simon Strgar, podžupan občine Log Dragomer

Barbara Kelher, predsednica Mladinskega sveta Velenje

Dr. Simon Strgar, podžupan občine Log Dragomer, je svojo
predstavitev dobre prakse na področju mladinske politike
pripravil skupaj z dvema mladima posameznikoma: Borisom
in Janom. Kot je povedal Strgar, je predstavitev aktivnosti iz
te občine primerna predvsem zato, ker ta nima ničesar, kar
bi na področju mladih in za mlade morala imeti. Odločili
pa so se, da bodo to spremenili. Tako se je občinska uprava
povezala z mladimi in jih vprašala, kaj potrebujejo, kako
potrebujejo in kje potrebujejo. V tej občini ni mladinskega
centra, ni struktur iz mladinskega sektorja in ta način je bil
pravi, da se je lahko mlada, majhna občina začela lotevati
stvari v smeri ustvarjanja mladinske politike. Začetki so po

Sledilo je skupinsko delo po delovnih omizjih, kjer so udeleženci z izmenjavo mnenj iskali načine za večje vključevanje
mladih v lokalne strukture. Pri vsaki skupini je deloval
fasilitator, ki je zbiral ideje in usmerjal pogovor. Določili
so štiri teme. Udeleženci so razpravljali o strukturah v
lokalnih okoljih, preko katerih se lahko mladi vključujejo v
organe odločanja in s tem soodločajo v lokalni skupnosti.
Pogovarjali so se o tem, kako navezati in vzdrževati stike v
lokalnih okoljih med mladimi in odločevalci. Ter se ukvarjali
s specifikami v lokalnih okoljih ter podpornimi mehanizmi
procesa strukturiranega dialoga.
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Strukture v lokalnih okoljih
Na kaj pomislimo ob besedi struktura? Kaj pa ob besedni
zvezi struktura za mlade v lokalnem okolju?
Če bi vprašali odločevalce na lokalnem nivoju, bi ti verjetno
pomislili na podporne mehanizme, trud občine, infrastrukturo
za mlade, prostore za druženje, morda tudi na nezainteresiranost mladih.
Na drugi strani pa, če bi vprašali mlade, bi bile njihove asociacije verjetno povezane s konkretnimi prostori (mladinskih
organizacij), na nivoju občine pa morda na utesnjenost,
»kravatarje«, formalnost.1

V nadaljevanju so navedene in na kratko opisane strukture,
s katerimi lahko občina okrepi sodelovanje z mladimi.

Dokumenti na ravni občine
Sistemski dokumenti
V ta okvir spadajo odloki o mladini in različni pravilniki (o
sofinanciranju projektov in programov ter delovanju delovnih
teles, ki se ukvarjajo s področjem mladih).

Dva svetova? Včasih res.
V tem poglavju si bomo zato pogledali, katere strukture v
lokalnem okolju za podporo mladim in mladinskemu delu
obstajajo in kaj je njihova funkcija ter kaj lahko storimo, da
bodo strukture služile tako mladim kot občinam.

Strukture za podporo mladim
in mladinskemu delu v lokalnem okolju
V praksi na lokalnem nivoju obstaja kar nekaj različnih
struktur, vse pa imajo v osnovi enak namen: podpora mladim,
podpora mladinskemu delu in mladinski politiki.
Lokalno okolje lahko tako mladim omogoči vrsto podpornih
mehanizmov, ki jim pomagajo v vsakdanjiku, jih spodbujajo,
jim omogočajo participacijo in slišanost v lokalnem okolju.
Hkrati pa občina lahko zagotovi strukture, ki pomagajo občini,
da pomaga mladim, ima stik z njimi, jih posluša, se jim približa.
1

Odlok o mladih ureja položaj in delovanje mladih v lokalnem
okolju. Opredeljuje podporno okolje za mladinsko organiziranje in mladinsko delo v občini, zagotavlja pogoje
za sodelovanje mladih v občini (pri odločitvah, ki vplivajo
na življenje in delo mladih) ter spodbuja razvoj lokalne
mladinske politike.
V okviru odloka je lahko opredeljen tudi lokalni program
za mladino.

Strategija za mlade (tudi Lokalni program za mladino)
Strategija za mlade je akt občinskega sveta, s katerim
občina za nekaj let začrta delovanje na področju mladine
na vsebinskem in finančnem področju. Z njim vzpostavijo
dolgoročno podporno okolje za razvoj mladinske politike
in mladinskega dela. S tem se občina trudi zagotavljati
pogoje za čim boljšo integracijo mladih v lokalno skupnost.

 tem smislu so svoj pogled na strukture v lokalnih okoljih podajali mladi na
V
zaključnem srečanju projekta Mladi odloča(j)mo.
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V strategiji za mlade je najpogosteje opredeljen razvoj
mladinskega sektorja v občini in smernice za finančno
podporo lokalne mladinske »scene«.
Strategije za mlade so lahko horizontalne (segajo na področja
zaposlovanja, izobraževanja, stanovanjske problematike mladih
it.) ter vertikalne (vezane so na organiziranje in delovanje mladih).

Posvetovalna telesa za mladinska
vprašanja
Mladinski svet lokalne skupnosti
Mladinski svet lokalne skupnosti je krovno združenje mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki imajo sedež v
lokalni skupnosti. Zastopa interese mladih in mladinskih
organizacij v občini ter je nosilec mladinskega dela in
mladinske politike na lokalni ravni.
MSLS zastopa interese mladih pri lokalnih oblasteh in se z
njimi dogovarja o aktivnostih, sredstvih ter infrastrukturi, ki
bo namenjena mladim. Spodbuja povezovanje mladinskih
organizacij ter ustvarja pogoje za njihovo čim bolj optimalno
delovanje. S svojim delom ustvarja okolje, ki mladim omogoča
aktivno participacijo in vključevanje v družbo.
V skladu z Zakonom o mladinskih svetih (ZMS) ima MSLS
pravico do dajanja mnenj v vseh zadevah, obravnavanih v
občinskih organih, ki zadevajo mlade.
Mladinski svet lokalne skupnosti se financira neposredno
iz občinskega proračuna.

Komisija za mladinska vprašanja in odbor za mladino
Komisijo za mladinska vprašanja imenuje župan kot svoje
posvetovalno telo. Komisija sprejema sklepe ter županu
daje predloge in pobude.
Odbor za mladino občinskega sveta obravnava tematiko
iz pristojnosti občinskega sveta in daje občinskemu svetu
mnenja in predloge. Odbor lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte.
Tako komisija kot odbor za mladino med drugim skrbita za
razvoj mladinskega področja, pripravo strateških načrtov na
področju sektorja, pripravo in spremljanje lokalnega programa
za mlade, obravnavo problematik na področju mladih itd.

Finančna in infrastrukturna podpora
Finančna podpora mladinskih organizacij je odvisna od
finančnih zmožnosti občine (ter seveda prednostnih usmeritev). V kolikor ima občina namenska sredstva za organizacije
v mladinskem sektorju, jih razdeli preko razpisa. Lokalne
skupnosti ponavadi financirajo mladinske programe (redne
aktivnosti) in projekte (kratkotrajne aktivnosti) ter stroške
delovanja organizacij v mladinskem sektorju.
Lokalna skupnost lahko zagotavlja prostore za delovanje in
aktivnosti vsem organizacijam v sektorju (MSLS, mladinski
center, mladinske organizacije).
Infrastrukturno podporo programom zagotavljajo tudi
mladinski centri, kjer so ti ustanovljeni kot javni zavodi.

Mladinski center
Mladinski center mladim zagotavlja možnost druženje in (aktivnega) preživljanja prostega časa. Spodbuja participacijo, prosto-
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voljstvo in neformalno izobraževanje mladih. Mlade informira in jim
zagotavlja prostor za aktivnosti.
V mladinski center se vključuje organizirana in neorganizirana
mladina. Financira ga lokalna skupnost ali druga pravna oseba
javnega ali zasebnega prava oziroma fizična oseba.

Certifikat mladim prijazna občina
Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje občinam,
ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v različna
področja, ki se neposredno dotikajo mladih (zaposlovanje,
izobraževanje, stanovanjska problematika, participacija …),
predvsem v spodbujanje osamosvajanja mladih.
S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na
področju mladih že izkazala, zaveže, da bo področje mladih še
naprej uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v ohranila
oz. dvignila.

Mladinske organizacije
V lokalnem okolju pa deluje tudi vrsta organizacij, to so mladinske
organizacije in organizacije za delo z mladimi, ki glede na svoje
poslanstvo mladim pomagajo, jih spodbujajo, združujejo itd. Te lahko
pridobijo tudi Status v javnem interesu v mladinskem sektorju, s
čimer dobijo potrditev, da delujejo v korist mladih na splošno.

Strukture naj bi omogočale partnerstvo med mladimi
in lokalnimi skupnostmi, saj
• mladim omogočajo, da lokalnim oblastem dajejo predloge,
ki se tičejo mladih in njihovega delovanja,
• mladim omogočajo možnost glasu o vseh pomembnih
temah, ki se jih dotikajo,
• oblastem omogočajo, da se z mladimi posvetujejo o
aktualnih vprašanjih,
• oblastem omogočajo prostor sodelovanja z mladinskimi
(in drugimi) organizacijami,
• so stična točka med mladimi in občinskimi oblastmi,
• so prostor srečevanja in izmenjave mnenj,
• so prostor, kjer se urejajo formalnosti (ocenjevanje
projektov, razvoj smernic za delo z mladimi itd.).
Postavljanje struktur je lahko povezano tudi s tem, da si
občina želi pritegniti mlade, jih morda povezati med sabo
(neorganizirano mladino ali obstoječe mladinske organizacije). In iti v korak s časom. Odvisno od situacije, v kateri
se občina nahaja. Postavljene strukture pa občini lahko
pomagajo tudi pri pridobitvi certifikata Mladim prijazna
občina, kar je lahko dodatna spodbuda za občino, da se
ukvarja z mladimi, hkrati pa predstavlja določen prestiž.

Struktura – podporni mehanizem

V občinah se tako pojavljajo različne situacije; od tega, da
je struktura postavljena, mladih pa ni; od tega, da so mladi
aktivni, občina pa nima posluha zanje, do tega, da stvari
tečejo gladko in v pravi smeri do tega, da ničesar ni – ne
motivacije, ne želje, ne sodelovanja.

Strukture – tako dokumenti kot posvetovalna telesa, vključno
z vso finančno in prostorsko infrastrukturo – so namenjene
temu, da bi se mladi v lokalnem okolju dobro počutili, da bi
bili vključeni v lokalno skupnost, da bi imeli na voljo možnosti
in priložnosti za osebni razvoj, možnosti da dajo svoj glas, da
soodločajo in gradijo svoje okolje. Brez mladih občina kot
taka težko glede v prihodnost … Razvoj občine brez mladih,
ki bodo v lokalnem ostali (ali se vanj vrnili), najbrž ni mogoč.

Kaj so torej možne težave, s katerimi se na področju struktur
srečujejo lokalne oblasti?
Mladi ne vidijo smisla/uporabnosti struktur oz. jih ne vzamejo za svoje.
V tem primeru so strukture postavljene, mladih pa tam ni – ker
v njih ne vidijo »uporabnosti«, smisla, nekaj svojega. Morda niti ne
vedo, da strukture obstajajo ali da se tam lahko aktivno udejstvujejo.
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Struktura se ne povezuje z mladimi oz. obstoječimi mladinskimi
organizacijami.
Obstoječa struktura se lahko povezuje z organizirano ali neorganizirano mladino. Če želimo v okolju vzpostaviti dobro sodelovanje med mladimi in občino, je tudi dobro sodelovanje med
organizacijami nujno. Na nek način lahko rečemo, da organizacije
v nekem okolju lahko kar »tekmujejo« med sabo za mlade – kdo jih
bo prepričal, kdo jih bo imel več. In v tem primeru jih nihče »nima«
toliko, da bi bil zadovoljen (če malo karikiramo ali poenostavljamo).
Okolje je mladim tuje.
Okolje v strukturah je lahko daleč od tega, kar je blizu mladim;
je preveč formalno in tuje. Mladi se lahko počutijo nesprejete,
ogrožene; ali pa morda »le« nelagodno.
V strukturah je premalo vrstnikov.
Mlade pogosto pritegne nekaj, kjer so tudi njihovi vrstniki.
Vrstniško druženje je eden najpogostejših vzrokov za to, da mladi
vstopijo v nek nov prostor, da se angažirajo, da jih sploh zanima.
Mladi strukture ne dojemajo kot verodostojne.
Struktura ima lahko tudi slab »sloves«. Ne zaradi kakšnega
posebnega vzroka, ampak že zaradi načina delovanja, okolja (prostora), predpostavk oziroma stereotipov. Mladi zaupajo predvsem
drug drugemu; strukture so za mlade v takšnem primeru lahko
»tujci«, za katere še ne vedo, če so vredni zaupanja.
Informiranost.
Mladi se lahko ne zavedajo pomena struktur, jih ne razumejo; ne
vedo, kako pristopiti ali kako jim struktura lahko koristi.
Mladi so si različni, različni so njihovi cilji in želje.
Mladi imajo različne prioritete, želje, zanimanja. Ne bo vseh zanimalo delovanje kot prostovoljci, organiziranje dogodkov, delo z ljudi
ali aktivna participacija na »odločevalskih« pozicijah (v mladinskih
organizacijah, v strukturah). Mladi so si različni tudi v tem, kako se
želijo (ne)prilagoditi nekemu sistemu.
Mladi so aktivni.
Mladi, ki so aktivni, so pogosto v organizacijah, kjer najdejo nekaj
zase – družbo, se poistovetijo s poslanstvom, se čutijo sprejete … In
ko so vključeni v eno (ali več) organizacij, to pomeni tudi, da imajo
svoj čas zapolnjen in težko najdejo čas za udejstvovanje nekje, kjer
se zares ne prepoznajo. Postavijo si prioritete. Če se v neki drugi

organizaciji/strukturi ne prepoznajo, se temu ne bodo posvetili
»zares«, s srcem.
Mladi niso aktivni.
Tisti mladi, ki se ne udejstvujejo nikjer (ne sodelujejo, ne
soustvarjajo, niso prostovoljci, niso vključeni v lokalno okolje), pa za
to, da bi se »aktivirali«, potrebujejo kaj več kot le priložnost. Pogosto
potrebujejo konkretno vabilo, spodbudo.

Kako torej povečati sodelovanje med
mladimi in strukturami?
Kot že rečeno, je situacija v vsakem lokalnem okolju drugačna.
V nadaljevanju predstavljamo nekaj idej, kako lahko sodelovanje med strukturami in mladimi povečamo. V mislih pa
imejmo vso pestrost lokalnega okolja in specifik mladih.
V prvi točki lahko omenimo sodelovanje med organizacijami,
sodelovanje z organizacijami in strukturami. Tekmovalnost
ne bo prinesla rezultatov; medsebojni pogovori, pomoč,
deljenje informacij in sodelovanje z mladimi pa lahko
doprinesejo marsikaj.
Mladi morajo vedeti, da strukture obstajajo. Vedeti in razumeti morajo, zakaj so tam. In poznati možnosti, kaj lahko s
tem naredijo. Pomemben del mladinskega dela sta namreč
samoiniciativnost in prostovoljnost (mladi se odločajo sami).
Mladi naj naredijo tisto, kar želijo. Tudi napake so bistveni
del učenja v mladinskem delu.
Pomembno je, da tudi v strukturah in mladinskih organizacijah skrbimo za razvoj. Da poskrbimo za podmladek
(vedno nove mlade) ter (ob menjavi ljudi) za prenos znanja.
Mladi nosijo odgovornosti. Mladim ni v interesu, da nekam
pridejo in delajo po navodilih. Zares bodo zaživeli, zares
bodo zaživele strukture, ko jih bodo mladi vzeli za svoje, ko
bodo z njimi upravljali in bili zanje odgovorni.
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Informiranost. Letak ni nič v primerjavi s tem, da se mladi povežejo
in odločijo, da bodo skupaj nekaj naredili. Ključ do doseganja
mladih je vrstniško informiranje in prenašanje informacij.
Upoštevanje interesov in potreb mladih. Mladinsko delo
mora biti tudi funkcionalno. Če mladi prepoznajo, da imajo
lahko korist (neposredno ali posredno) od nečesa, če nečesa v
svojem okolju nimajo, potem bodo verjetno izkazali večji interes.
Mladi morajo biti slišani in se v okolju dobro počutiti.
Preveč togo okolje, formalno ali tuje okolje lahko mlade
hitro odvrne ali prestraši.

Najprej štalca, pol pa kravca? Ali obratno?
Strukture v lokalnih okoljih so zelo različne. Različni so interesi
(mladih in odločevalcev), različne so postavljene strukture,
različne so izkušnje. Nekaj, kar deluje v enem okolju, v drugem
ne, in obratno. Ponekod si mladi želijo, da bi bili v okviru občine
slišani, da bi obstajala za njih infrastruktura, finančna podpora za
njihove ideje. Da bi imeli možnost soodločanja. Po drugi strani
pa obstajajo občine, ki se sprašujejo, zakaj kljub vsej podpori, ki
jo nudijo mladim, kljub vsem organom, mladih ni. Ne izražajo
želje po participaciji, se ne udeležujejo organiziranih aktivnosti.
Torej ni odgovora na to, če naj bodo v lokalnem okolju najprej
postavljene strukture ali naj se najprej razvije mladinsko delo.
V čem je težava? Verjetno v tem, da bi se v vsakem primeru
morali med sabo poslušati in slišati. Enega samega pristopa,
ki bi povsod deloval, ni. Ponekod deluje »top – down« pristop
(torej najprej strukture), drugje »bottom – up« (mladi so
tisti, ki so aktivni). Vse je namreč odvisno od okolja, mladih
in njihovih interesov.

skrbi, da se akterji v lokalnem okolju med seboj povezujejo.
Torej, bistveno pri strukturah je:
1. Graditi odnos
Osnova vsega so odnosi. Če ni dobrega odnosa med obema
poloma (med strukturo in med mladimi), potem bo tudi
delo/sodelovanje ne bo steklo. Če se mladi v strukturi ne
bodo dobro počutili, jih naslednjič morda ne bo več. Ko je
zgrajen odnos, bo lažje steklo tudi vse ostalo.
2. Iskanje in identificiranje potreb
Mladi imajo v vsakem okolju in v vsakem času svoje potrebe,
želje, pričakovanja. Svoje interese in zanimanja. Prepoznati
to, to razumeti in spoštovati, je ključ do tega, da smo mladim
blizu. Kar mladi pogrešajo in česar si želijo – tam se bodo
z veseljem odzvali, bili aktivni. Bistveno je tako poslušati
mlade in izhajati iz njih. Nato pa jih spodbujati na poti
iskanja, sodelovanja, aktivnega udejstvovanja. Deluje pa
seveda tisto, kar mladi vzamejo za svoje. Če je nekaj vsiljeno,
potem se bodo težko poistovetili.
3. Povezovanje
Povezovanje mladih z različnimi interesi, povezovanje s
strukturami in drugimi organizacijami je recept, ki vedno
prinese rezultate. Čeprav je pot lahko vedno znova drugačna.

Viri
http://www.mladi-in-obcina.si/mladi/
http://mss.si/da-se-je-osrednjo-sporocilo-nacionalnega-srecanja-mladih-in-odlocevalcev/
http://www.mladi-in-obcina.si/obcina/

Uspešno lokalno okolje je tako tisto, ki skrbi za dobre
medsebojne odnose, ki se zanima za potrebe mladih ter
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Navezovanje in vzdrževanje stikov
Kako graditi odnos za uspešno
(so)delovanje in napredek v
prihodnosti, kako spodbuditi mlade
v občinah, kjer so odločevalci
pripravljeni pomagati mladim
pri odločanju, ter kako motivirati
odločevalce, da prisluhnejo mladim
v občinah, kjer dialog še ni bil
vzpostavljen?
Primeri iz prakse kažejo, da v prenekateri občini širom
Slovenije najdemo veliko aktivnih državljanov, bodisi s strani
predstavnikov lokalne skupnosti bodisi s strani mladih.
V poglavju »Navezovanje in vzdrževanje stikov« bomo
pogledali, kakšne možnosti za delovanje se nam ponujajo,
če se prepoznamo v kateri izmed teh dveh skupin aktivnih
državljanov.

Kako vzpostaviti stik?
Vsak začetek je težak. Zato se mora pobudnik za sprožitev
sodelovanja med odločevalci in mladimi že ob odločitvi
za ta korak zavedati, da je pred njimi še dolga in trnjeva
pot, ki pa bo obojim poplačana z obilnimi sadovi. Nadvse
pomembno je, da ne izgubimo začetnega zagona, zato je
priporočljivo, da najprej poiščemo enako misleče posameznike, saj se bomo v skupini lažje lotili zastavljenega podviga.
Pri delu v skupini je vedno dobro vztrajati pri pozitivni
naravnanosti. Odgovornost za vse zadolžitve naj ne pade

le na enega člana skupine. Vsak ima svoje talente in nihče
ne zna prav vsega, zato je različne zadolžitve priporočljivo
večkrat poizkusiti pri različnih ljudeh. Ideja: ko se lotevamo
neke stvari, preverimo, kako so se je lotili v drugih občinah.
Zelo velika verjetnost je, da nismo prvi, ki se tega lotevamo.
In primer dobre prakse je (z malo prilagoditve na lokalno
okolje) lahko odlična rešitev.

Kako pristopiti do mladih?
Mladi v občini niso samo ena entiteta in to je potrebno
upoštevati. Na začetku je smiselno preučiti trenutno stanje. Ali
v lokalnem okolju že obstaja mladinski svet lokalne skupnosti
(MSLS) in ali ta deluje, ter identificirati akterje, torej mladinske
organizacije, ki so v lokalnem okolju dejavne in nam lahko
pomagajo pri iskanju sogovornikov – predstavnikov mladih.
Na tem mestu je smiselno obrazložiti razliko med mladinskimi
organizacijami in organizacijami za mlade. Oboji se trudijo
za dobrobit mladih, vendar med njimi obstaja ključna razlika.

Mladinske organizacije so tiste, v
katerih je vsaj 90 % članstva ter vsaj
70 % vodstva organizacije starih
med 15 in 29 let.
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Izseki iz Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS):
Del 3.člena:
Mladinska organizacija je avtonomno demokratično prostovoljno samostojno združenje mladih, ki s svojim delovanjem
omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj,
oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti
v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično
usmeritvijo ter je organizirana kot samostojna pravna oseba,
in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge
pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe
zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.
Del 11.člena:
1.Mladinska organizacija, ki je društvo oziroma zveza društev,
ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja društva:
• izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev statusa v javnem
interesu v skladu z zakonom o društvih;
• ima najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70
odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega
29. leta;

2. Mladinska organizacija, ki je organizirana kot sestavni
del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev,
politične stranke ali sindikata:

•d
 a ji je v temeljnem aktu zagotovljena avtonomija delovanja
v mladinskem sektorju;
• ima najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70
odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega
29. leta;

•d
 eluje v mladinskem sektorju neprekinjeno vsaj dve leti
pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa
•d
 a je zadnji dve leti pretežno izvajala programe iz prve
alineje prvega odstavka tega člena;

4. člen določa področja mladinskega sektorja:
• avtonomijo mladih,
• neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc
mladih,
• dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti
mladih,
• skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
• prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje
mladih,
• mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
• zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, 

•d
 ostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in

• sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Na drugi strani pa imamo
organizacije za mlade, med katere
uvrščamo tiste organizacije, ki redno
izvajajo mladinske programe na
področjih mladinskega sektorja.
Iskanje sogovornika – predstavnika mladih
Pri vzpostavljanju stika z mladimi nam lahko pomagajo tako
mladinske organizacije kot organizacije za mlade, vendar
so v mladinskih organizacijah mladi bolj organizirani in
aktivni tudi na vodstvenih položajih, kar nam zagotavlja
boljše možnosti pri iskanju kompetentnega sogovornika.
Če v našem lokalnem okolju ni MSLS-ja in uspemo poiskati
skupino mladih, ki so zainteresirani in želijo postati naš
sogovornik, se za pomoč pri procesu ustanovitve lokalnega mladinskega sveta lahko obrnemo tudi na Mladinski
svet Slovenije (MSS). Zagotovo pa ustanovitev MSLS-ja ni
obvezen korak, saj so primerni sogovorniki lahko katerekoli
mladinske organizacije, ki lahko reprezentativno zastopajo
mnenje dela ali celotne lokalne mladine.
V kolikor mladinskih struktur v občini ni, ali pa te niso
zainteresirane za sodelovanje, lahko k dialogu poskusimo
pritegniti neorganizirane mlade. Če želimo pritegniti mlade,
se moramo v vsakem primeru zavedati, da je ključno, da
poznamo njihove navade, način sporazumevanja in okolje,
v katerem se dobro počutijo.
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Veliko uspešnejši in bolj učinkovit
bo neformalen sestanek ob kavici
kot formalen sestanek v pisarni.
Nagovarjanje neorganizirane mladine
Enako ali celo še bolj pomembno od sodelovanja z organiziranimi mladimi, je pogovor z neorganiziranimi mladimi, torej
s tistimi, ki niso vključeni v organizirane oblike združevanja
mladih. Tovrstni mladi nimajo priložnosti, da bi se njihovo
mnenje odražalo v delu lokalne organizacije. Lokalna skupnost ima lahko pomembno vlogo pri oblikovanju identitete
mladega človeka ter njegovemu občutku pripadnosti
skupnosti. Občina, ki se zaveda pomena tega področja in
vlaga vanj, si lahko obeta, da bodo ti mladi nekoč postali
občani, ki se zavedajo, kaj jim lokalna skupnost ponuja in
zakaj je zanje koristna, ter po drugi strani čutijo odgovornost
do svoje lokalne skupnosti. Na dolgi rok to zmanjša stopnjo
kriminala in raznovrstne javne izdatke (od vandalizma do
sociale) ter poveča aktivno participacijo in opolnomoči
mlade, da zmorejo zaživeti izpolnjeno življenje. Vse to
pa lahko dosežemo le ob zadostnem zaupanju mladih v
delovanje javnih ustanov v njihovem lokalnem okolju in
ob javnih ustanovah, ki to zaupanje upravičijo.
V prvi vrsti lahko lokalna skupnost poskrbi za INFORMIRANJE. Tako za mlade kot tudi druge občane je najlažje, če
se vse informacije zbirajo na enem mestu in so dostopne
tudi neorganiziranim skupinam. Vsekakor pa samo informiranje (mailing liste, letaki ..) že dolgo ni več zadosten
korak. Ustrezna komunikacija mora potekati dvosmerno.
Mladim je formalnost tuja in do njih je potrebno pristopiti
na čimbolj neformalen način (sestanek »na kavici« je bolj
učinkovit kot tisti v pisarni).

počnejo kaj, kdaj, kje in zakaj. Več bomo izvedeli, lažje bomo
vzpostavili pristen stik. Pri tem koraku priporočamo ogled
osnov metode uličnega dela.

Kot odličen način za vzpostavljanje
prvega stika se je na primer izkazala
ulična peka palačink na mestih, kjer
se ob določenem času dneva zbirajo
mladi. Na ta način pritegnemo
njihovo pozornost in obenem
poizvemo, kako se počutijo in kaj
potrebujejo. Prav tako je ta pristop
odličen način za pridobivanje
mnenja in kratko anketiranje.
Seveda pa ne moremo pričakovati, da bo lokalna skupnost
na tak način reševala vso problematiko mladih v občini. Gre
zgolj za prvi korak spoznavanja in pridobivanja osnovnega
medsebojnega zaupanja. Pomembno je, da v naslednjem
koraku zainteresiranim mladim predstavimo možnosti za
vključitev v različne oblike mladinskega organiziranja v
lokalnem okolju in jim tudi ponudimo pomoč pri vzpostavljanju morebitnih novih oblik organiziranja lokalne mladine.
Veliko kvalitetnih predlogov za dobro sodelovanje z mladimi
so že pogoji za mladim prijazno občino.

Prvi korak za pristop k neorganizirani mladini je preučitev
razmer med mladimi v lokalni skupnosti. Kateri mladi
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Kako pristopiti do odločevalcev?
Za začetek se je dobro pozanimati, kdo v občini / lokalni
skupnosti je zadolžen za področje mladine. V Sloveniji je
lokalna samouprava urejena tako, da imajo občine široke
pristojnosti pri vzpostavljanju organov in ustanov, tudi za
področje dela z mladimi. Obenem so slovenske občine
različno velike. V večjih občinah obstajajo uradi za mladino,
v manjših pa se lahko zgodi, da področje mladine nima
predstavnika. V večjih občinah lahko posledično naletimo
na veliko birokratskih postopkov, medtem ko moramo v
manjših pogosto prepričati samo eno osebo. Odločevalci
imajo določene odgovornosti in trenutno zastavljene
prioritete. Dialog bomo lažje vzpostavili, če se bomo prej
pozanimali o zastavljenih prioritetah in svoje želje skušali
umestiti mednje.
Ko najdemo pravo osebo, bodimo pogumni! Poskusimo
vzpostaviti čim bolj oseben stik. Če je možno, se oglasimo
v njeni/njegovi pisarni, če ne gre drugače, pa osebo vsaj
pokličimo po telefonu, saj je e-pošta preveč brezosebna.
Pred vzpostavitvijo stika je pomembno, da dobro premislimo, kaj si od odločevalca pravzaprav želimo. Težko namreč
pričakujemo, da bo občina vsa svoja sredstva vložila samo v
mladino, prav pa bi bilo, da bi jih vsaj nekaj. Vendar nam lahko
odločevalci pomagajo tudi na druge načine: z vzpostavitvijo
stika z drugimi občani in ustanovami (podjetja, šole …).
Vsekakor pa podpora odločevalcev povečuje kredibilnost
mladinskim projektom in programom v očeh civilne družbe.
Veliko bolj uspešni bomo, če bomo do odločevalcev pristopili z že izoblikovanimi rešitvami (ne samo idejami).
Preden stopimov stik z odločevalcem, se pozanimajmo, kje
v proračunu so sredstva namenjena za podobne rešitve,
kot jo iščemo sami, kdo konkretno se ukvarja s tovrstnimi
zadevami ipd. Večji uspeh bomo dosegli tudi, če bomo
odločevalcem znali predstaviti primere dobre prakse iz druge
občine ali države, saj bomo tako okrepili svojo kredibilnost
in zaupanje v izvedljivost ideje. Hkrati pa bomo predstavili

tudi vse prednosti, ki jih naša ideja prinaša, ter opozorili
na morebitne zaplete, ki jih je dobro vnaprej predvideti in
se jim izogniti.

Pravila dobre komunikacije
1. Bodi vljuden in prijazen, a odločen.
Držimo se pravil asertivne komunikacije. Pri njej je govorec
odločen, samozavesten in ves čas spoštljiv do sogovornika.
Ne glede na strinjanje ali nestrinjanje moramo vedno obdržati
spoštljiv odnos do osebe, s katero se pogovarjamo.
2. Bodi pozoren in poslušaj (aktivno poslušanje).
Vsi ljudje hitro začutimo, kdo nas v resnici želi poslušati in kdo
se samo pretvarja. Še vedno preveč ljudi ne zna vzpostaviti
pravega dialoga, ampak ves čas govori samo o sebi. Aktivno
poslušanje je izkazovanje spoštovanja govorcu.
3. Pokaži, da poslušaš.
Komunikacija je dinamičen in interaktiven proces. Če ne
pokažemo, da človeka poslušamo, lahko izgubi samozavest v
to, kar govori in je prepričan, da nas ne zanima, zato odneha.
S tem izgubimo najbolj zanimive in sočne vsebine, ki jih
ljudje zaupamo samo, kadar smo v coni udobja. Kako torej
pokažemo, da poslušamo? Malo zdrave pameti in uporabne
metode, kot so odprta telesna drža, gledanje v oči, kimanje
in, ko je primerno, povzemanje ter postavljanje vprašanj.
4. Preverjaj razumevanja in zapiši dogovore.
Pri vsaki komunikaciji, še posebej pa pri komunikaciji z
ljudmi, ki jih ne poznamo, lahko prihaja do šumov. Zato
je priporočljivo preveriti, ali ni prišlo do kakšnega šuma
v komunikaciji, torej ali nas je sogovornik razumel oz. ali
smo mi pravilno razumeli njega. Posebej v primerih, ko
se pogovor zaplete in želimo odreagirati čustveno. Takrat
je pametno stopiti korak nazaj in povprašati sogovornika,
če smo ga prav razumeli oz. če nas je on prav razumel. Na
koncu sestanka/pogovora je priporočljivo dogovore zapisati,
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izpisati zadolžitve do naslednjič in določiti odgovorne osebe
za posamezne zadolžitve.
5. Ne obsojaj, temveč skušaj razumeti.
Bodimo odprti za drugače misleče in se poskusimo vživeti
v njihovo situacijo. Preden nekoga obsodimo, poskusimo
razmisliti, iz kakšnega konteksta izhaja in poskusimo razumeti
izjavo skozi njegovo prizmo (njegove izkušnje, okolje, želje …).
6. Ceni kritiko.
Ljudje se od pohval in poklonov ne moremo kaj dosti
naučiti. Grajo in kritiko je težko sprejeti, vendar je to edini
način, da zrastemo in svoje delo izboljšamo. Zato imejmo
v mislih, da je kritika pravzaprav darilo za osebno rast nas
ali naše organizacije.
7. Razmisli in podaj svoje mnenje na jasen in učinkovit
način.
Če se zapletemo v svojih mislih, bo za poslušalca še veliko
težje, da bo razumel, kaj smo mu želeli povedati. Lahko
celo pustimo vtis, da »prodajamo prazno slamo« in nas bo
poslušalec označil za enega izmed tistih, ki mu tratijo čas.
Zatorej poskrbimo, da bomo imeli nekaj za povedati, preden
odpremo usta. Če ne, se ne bojmo tišine. Preden se odločimo
za vzpostavitev stika, se pripravimo in izoblikujemo, kaj
želimo povedati. Prav tako je dobro, da vemo, kdo je naš
sogovornik in kakšne so njegove pristojnosti.
8. Ne pozabi na neverbalno komunikacijo.
Verbalna komunikacija je zgolj delček celotne komunikacije, zato ne pozabimo, da so mimika in kretnje rok enako
pomembne, kot vsebina besed. Kak nasmeh več ni bil še
nikoli odveč.

Vse prevečkrat s strani lokalne
skupnosti slišimo pritoževanje nad
brezvoljno in problematično mladino

in vse prevečkrat s strani mladih
slišimo pritoževanje nad lokalno
skupnostjo, ki da nima posluha za
težave mladih. Namesto tega pa lahko
marsikatero težavo in še posebej
nesporazum rešimo že s pravočasno
in dovolj pogosto komunikacijo.
Za uspešno sodelovanje med lokalno
skupnostjo ter organizirano in
neorganizirano mladino je potrebno
dovolj dobre volje in odprtosti, pa
tudi sistemskega pristopanja do
reševanja težav z obeh strani. Pri tem
so nam na voljo različni mehanizmi,
ki pa ne morejo nadomestiti
medsebojnega spoštovanja,
pripravljenosti poslušati, odprtosti do
drugačnega mišljenja ter zavedanja,
da vsega ni možno napraviti z danes
na jutri. S skupnim pristopom k
reševanju današnjih problemov
lokalne mladine bomo poskrbeli
za boljšo kvaliteto življenja celotne
lokalne skupnosti v prihodnosti.
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Dobre prakse in ideje
Zajtrk z županom in odločevalci: enkrat mesečno (npr. vsak
prvi četrtek v mesecu) mladi (organizirana, neorganizirana
mladina) povabijo župana in ostale predstavnike občine
na zajtrk, ki je namenjen izmenjavi mnenj na področju
mladine in možnih spremembah za izboljšanje stanja v
lokalni skupnosti.
Okrogle mize o posameznih tematikah: kadar se v občini
sprejema občinske akte, pravilnike, predpise … ali se odloča
o stvareh, ki se tičejo mladih, lahko pred odločitvijo mladi
organizirajo okroglo mizo, kjer se lokalni skupnosti predstavi
predlagano rešitev in povpraša za mnenje.
»Projekti aktivacije« – za posamezne namene mladi v
sodelovanju z lokalno skupnostjo organizirajo nagradne
igre, fotonatečaje in druge oblike aktivacijskih projektov
z namenom pridobivanja odzivov lokalne skupnosti o
življenju v občini. Simpatična nagrada je vedno dodatna
motivacija za sodelovanje. Primer: v Avstriji so pri urejanju
lokalnega okolja skupaj z mestnimi arhitekti pripravili projekt,
v katerem so mlade pozivali, da naredijo »selfi« na lokaciji
z rekvizitom, ki je povedal, ali jim je ta všeč ali ne. Tako so s
pomočjo rekvizitov (kljukic, sončkov) identificirali lokacije,
ki so mladim všeč, s pomočjo negativnih (rdečih križcev,
oblačkov) pa so poiskali tiste stvari, za katere so mladi menili,
da jih je potrebno popraviti, izboljšati.
»Lokalni Erasmus« – izmenjava mladih in mladinskih
delavcev med občinami, z namenom prenosa znanj in
izkušenj.

Dobre prakse in ideje - tujina
Finski primer:
Portal https://www.nuortenideat.fi/fi/selaa/ omogoča
aktivnim mladinskim svetom občinskih skupnosti iz celotnega
območja Finske izražanje idej in predlogov za izboljšanje
stanja mladih v
posameznih okrajih. Mladi tako na spletno platformo predlagajo rešitve, ostali o njih glasujejo in tisti, ki dobijo največ
glasov, gredo v obravnavo na občinske svete. Portal je
učinkovit, saj ne ostane samo pri idejah in obljubah, ampak
posebni mladinski ambasador, ki je imenovan s strani
mladinskega sveta, sodeluje na zasedanjih občinskega
sveta in spremlja implementacijo posameznih ukrepov.
Stran obstaja nekaj let, realiziranih pa je približno 60 %
izbranih predlogov.
Avstrija:
Mesto v malem: Otroci so en dan v letu povabljeni v mestno
hišo, kjer se igrajo mesto v malem. Razdelijo si različne
vloge, ki jih opravljajo ljudje v lokalni skupnosti za dobrobit
mesta in otroci en dan opravljajo naloge zaposlenih v
lokalni skupnosti. Mladi tako prevzamejo vlogo župana,
upravljavca kina ipd.
Poslikaj kar ti je všeč v mestu in kar ti ni: imeli so projekt
kampanjo, kjer so lahko vsi izražali svoje mnenje s tem da
so se slikali na določeni lokaciji, prižgali gprs in zraven slikali
tut en rekvizit: aka lajk oz. dislike (na ta način so identificirali
problematične točke in točke ki so ljudjem všeč, nato so
skupaj z arhitekti delali izboljšave) - prav tako vote16.

Podporni mehanizmi
strukturiranega dialoga
v Sloveniji
Organizacije se lahko poslužujejo vrste podpornih mehanizmov, ki v polju mladinskega sektorja že obstajajo. Ker
povezovanja, deljenja dobrih in slabih praks, kakovostne
literature in spremljevalnih podpornih dogodkov strukturiranega dialoga ni nikoli dovolj, saj v prostor ves čas
vstopajo novi akterji, je pomembno, da prepoznamo različne
možnosti podpore, ki že obstajajo in uporabimo tisto, ki
nam je najbližje.

Razdelimo jih lahko v več sklopov:
• podporne organizacije in nacionalne strukture,
• možnosti financiranja,
• digitalna in medijska podpora,
• inovativne možnosti za promocijo strukturiranega dialoga.

Podporne organizacije:
Mladinski svet Slovenije (MSS)
vodi proces strukturiranega
dialoga (SD) v Sloveniji in koordinira Nacionalno delovno skupino,
ki na nacionalni ravni usmerja in podpira proces SD. Uspešno
izvaja nacionalne projekte, kot so bili npr. Dialog mladih!,
Dialog mladih 2.0:Vključujemo!, Mladi o okolju, Sproži
govor(ice), Facing youth in drugi. S prvim projektom Dialog
mladih! se je v Sloveniji začel razvijati proces SD na lokalni
ravni in organizacije so dobile prvi uvid v koncept instrumenta SD ter kako naj bi izgledala implementacija. MSS

je skozi proces sodelovanja z Mladinsko mrežo MaMa (v
nadaljevanju) razvil sistem nacionalnega organiziranja
dogodkov, ves čas pa razvijal tudi podporni sistem, ki bi organizacijam članicam, organizacijam za mlade in mladinskim
organizacijam na terenu pomagal pri procesu vzpostavljanja
kontinuiranega procesa sodelovanja z različnimi odločevalci
v lokalni skupnosti. Vloga MSS-ja je tako nacionalna pomoč,
do katere lahko organizacije dostopajo preko elektronske
pošte ali drugih kanalov. Z lokalnimi promocijami zbiranja
pobud mladih in upravljanjem portala posvetovanja.si
MSS poskrbi, da pobude in informacije pridejo do pravih
deležnikov. Organizacije so tudi vabljene, da se kadarkoli
udeležijo nacionalnih dogodkov, ki jim omogočajo mreženje
in spoznavanje različnih praks in izobraževanj na temo strukturiranega dialoga, kjer lahko pridobijo znanja in orodja, s
katerimi lahko nadaljujejo z delom v svojih lokalnih okoljih.
Mladinska mreža MaMa (MaMa) združuje in zastopa 45 organizacij, ki opravljajo
dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji.
Vloga MaMe je v prvi vrsti sodelovanje in
izpeljava projektov v sodelovanju z MSS, pri
čemer večji poudarek namenjajo mladinskim centrom in povezovanju teh z drugimi deležniki v
lokalnem okolju. Skrbi tudi za izobraževanja mladinskih
delavcev, ki v času izobraževanj lahko izdelajo svoje akcijske
načrte, medijske kampanje in dobijo vso potrebno podporo,
ki jo potrebujejo za vzpostavitev ali nadaljevanje procesa na
lokalni ravni. V letu 2015 je Mreža MaMa organizirala tudi
nacionalni posvet Mladi in prihodnost EU, kjer so mladi lahko
v dialogu s komisarko Violeto Bulc pridobili odgovore na
vprašanja, vezana na različne izzive, s katerimi se kot mladi
državljani EU srečujejo.
Urad vlade Republike
Slovenije za mladino
(URSM) je državni organ, ki
je pristojen za področje mladine oz. za uresničevanje javnega
interesa v mladinskem sektorju na državni ravni. Njegova
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vloga v procesu strukturiranega dialoga je sodelovanje v Nacionalni delovni skupini, sodelovanje na evropskih mladinskih
konferencah ter spremljanje procesa na nacionalnem nivoju.
V zadnjih letih je Urad zelo aktiven tudi pri vzpostavljanju
dialoga v lokalnih okoljih preko regijskih dogodkov. Regijski
dogodki so namenjeni krepitvi mladinskega sektorja in
povezovanju znotraj regij. Odvijajo se na pobudo Urada RS
za mladino, kjer je Mladinski svet Slovenije v vlogi glavnega
organizatorja, sodelujoče organizacije so tudi Mladinska
mreža MaMa, Inštitut za mladinsko politiko ter posamezni
regijski organizatorji, v letu 2015 je pri organizaciji sodeloval
tudi Zavod Movit. V vsaki statistični regiji poteka en dogodek,
ki za isto mizo združi predstavnike mladinskega sektorja in
lokalne odločevalce. Skupno se bo tako v Sloveniji odvilo
dvanajst dogodkov. S pripravo posameznega dogodka
organizatorji vzpostavijo pregled stanja v regiji na področju
mladinskih politik in mladinskega dela, na dogodku pa
med udeleženci vzpostavijo dialog, načrtujejo povezovanje
sektorja z lokalno skupnostjo, izpostavijo dileme, se soočajo
z izzivi ter oblikujejo skupne načrte za prihodnost. V letu
2015 so mladi na dogodkih odpirali aktualne tematike o
zaposlovanju mladih v povezavi z izobraževanjem in pridobivanju kompetenc, ki jih mladi pridobijo ob formalnem
izobraževanju in neformalnem izobraževanju, o perspektivah socialnega podjetništva kot priložnosti za mlade, o
razvojnih razlikah in perspektivah znotraj regije v povezavi
z mladimi, o brezposelnosti mladih in gospodarski situaciji,
o angažirani mladini in kulturnih praksah, o pomanjkanju in
potencialih neodvisne mladinske infrastrukture, o študijskih
praksah in izobraževanju v povezavi z gospodarstvom in
razvojem podjetništva, o begu mladih iz regije, o težavah
z zasvojenostjo mladih z drogami in modernimi oblikami
zasvojenosti, o mladem inovativnem kmetu kot možnosti
za mlade na podeželju, pa vse do udejstvovanja mladih v
civilni zaščiti, prostovoljnih dejavnostih ter aktualnih vidikih
varnosti mladih glede na pojave radikalizacije v številnih
evropskih državah. Najpomembneje ob vsem naštetem pa je,
da so mladi na lokalnem nivoju sami ustvarili vseh dvanajst
dogodkov ob pomoči in posvetu z naštetimi soorganizatorji

in dvema nacionalnima koordinatorjema. Dogodki so bili
dobro pripravljeni in izvedeni ter so omogočili mladim iz
določenega kraja ali regije, da so se seznanili z nekaterimi
novostmi na področju delovanja mladinskega sektorja na
nacionalni ravni ter da so lahko odpirali številne teme in
dileme, ki se bodo, predvsem po napovedih udeleženih
lokalnih odločevalcev, v prihodnje tudi reševale ali uresničile.
Z izvedenimi dogodki se je dvignilo zavedanje lokalnih
odločevalcev glede pomena mladinskih struktur, mladinskega
dela in mladinske politike na lokalni ravni, kljub temu, da
so v mnogih občinah opazili že zelo razvito delovanje in
povezanost mladih z občinami, kar tudi potrjuje, da se že
izvajajo priporočila iz resolucije o Nacionalnem programu
za mladino. Iz nacionalne na lokalno raven in obratno so se
prenesla številna znanja, dobre prakse in izkušnje. Vzpostavljena je bila platforma za organizirano in spontano mreženje
mladinskih struktur med seboj, z lokalnimi odločevalci in
nacionalno ravnijo.

Možnosti financiranja
Erasmus +: Mladi v akciji: Podpora za reformo politik:
Srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine
Ukrep spodbuja aktivno udeležbo mladih v demokratičnem
življenju in razpravo, usmerjeno v teme in prednostne naloge,
ki so bile opredeljene v strukturiranem dialogu in prenovljenem političnem okviru na področju mladine. Razprava je
strukturirana okoli prednostih nalog in časovnega razporeda
ter predvideva dogodke, na katerih mladi razpravljajo o
dogovorjenih temah med seboj ter z oblikovalci politik,
strokovnjaki na področju mladine in predstavniki javnih
organov, ki so odgovorni za področje mladine (Evropska
komisija, 2016).
Osrednji cilj vsakega takšnega projekta
je omogočiti mladim, da se spoznajo s posameznim izzivom,
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si ob tem oblikujejo svoje mnenje ali razvijejo lastne predloge
ukrepov lokalnih, državnih ali evropskih institucij ter imajo
možnost predstaviti svoja mnenja in predloge odločevalcem
v obliki argumentiranega dialoga. Poudarek je na vsebinah
in izzivih, ki jih na dnevni red uvršča načrt strukturiranega
dialoga v okviru evropskega sodelovanja na področju
mladine in ki se lahko vključujejo v nacionalni pripravljalni
proces na evropske mladinske konference, organizirane v
okviru predsedovanj Svetu EU (MOVIT, 2016).
Projekti strukturiranega dialoga se lahko izvedejo v obliki
srečanj, konferenc, posvetovanj in dogodkov. Konkretni
rezultat teh dogodkov je, da se sliši glas mladih (z oblikovanjem mnenj, predlogov in priporočil) o tem, kako bi bilo
treba oblikovati in izvajati mladinske politike v Evropi.

Ključno je, da proces oblikujejo mladi, ki so kreatorji vsebine
in da mladinski delavci ter mladinski voditelji ta proces
podpirajo z znanjem, kontakti s političnimi odločevalci in
izkušnjami.

Centralizirani razpisi
Poleg projektov, ki jih lahko podpre nacionalna agencija, so
večkrat na voljo tudi posebni odprti pozivi na evropski ravni, ki
se ves čas objavljajo na uradni spletni strani programa Erasmus+
pod ključnim ukrepom 3 – podpora za reforme politik.

Lokalni nivo

Projekt strukturiranega dialoga zajema tri faze:
• načrtovanje in priprava,
• izvajanje aktivnosti,
• ocenjevanje (vključno s premislekom o morebitnem
nadaljnjem spremljanju).

Velja opomniti, da je pomembno preveriti možnosti financiranja tudi v lokalnih okoljih. Občine si v veliki večini želijo,
da se dialog med mladimi in odločevalci dogaja, saj so mladi
ključni za razvoj in obstoj občin, zato so lokalni odločevalci
večkrat pripravljeni na financiranje tovrstnih dogodkov.

Podprte aktivnosti, ki so zanimive za
lokalni nivo, so:

Digitalna in medijska podpora

• d
 ogodki, ki spodbujajo razprave in obveščanje o temah
glede mladinskih politik,
• posvetovanja z mladimi za proučitev njihovih potreb glede
zadev, povezanih z udeležbo v demokratičnem življenju
(spletna posvetovanja, javnomnenjske raziskave itd.),
• srečanja, seminarji, informativni dogodki med mladimi
in oblikovalci politik/strokovnjaki na področju mladine
o temi udeležbe v demokratičnem življenju,
• oblikovanje občinskih strategij.

posvetovanja.si
MSS je v času projekta razvil portal http://www.posvetovanja.
si/. Namenjen je posredovanju predlogov ukrepov mladih
za potrebne spremembe, ki jih mladi želijo v svojem okolju.
Na portalu so objavljene najbolj sveže novice o področju
strukturiranega dialoga, vse o tem, kaj strukturirani dialog je,
kakšni projekti so na nacionalni ravni že bili izpeljani, njihovi
rezultati in še mnogo zanimivih in uporabnih povezav, koledar
dogodkov in foto-utrinki s posameznih projektov. Ukrepi, ki
so predlagani na spletni strani posvetovanja.si, se posredujejo
ustreznim institucijam oz. deležnikom, katerim so naslovljeni.
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mlad.si
URSM je v letu 2015 prenovil portal mlad.si, mladinski
komunikacijski informacijski sistem, namenjen okrepitvi
podpornega okolja za dejavnosti informiranja mladih in
mladinskih organizacij ter medsebojno izmenjavo informacij
in izkušenj med organizacijami. Tudi strukturirani dialog
je dobil svoje mesto na portalu in sicer v zavihku projekti.
Pod zavihkom strukturirani dialog so vse tekoče novice o
dogajanju na področju strukturiranega dialoga, reportaže
regijskih dogodkov in poročanja iz lokalnega okolja.

Inovativne možnosti za promocijo strukturiranega
dialoga
Na nacionalnem posvetu so različni deležniki predlagali, da
je nujno okrepiti sodelovanje formalnega in neformalnega
izobraževanja. MSS je to prakso že izpeljal z delavnicami v
šolah, ki so se izkazale za primer dobre prakse. Učencem preko
neformalnih metod približujejo demokratično odločanje,
vplivanje na politike, ki se tičejo mladih in jih poskušajo spodbuditi k bolj aktivnemu državljanstvu. Proces vzpostavitev
sodelovanja je včasih izziv, vendar se z vztrajnostjo vsekakor
doseže dialog, ki lahko pozitivno vpliva tako na mlade, kot
tudi na šolo, ki je mladim to omogočila. Zato je na mestu
proaktiven odnos mladinskih organizacij in organizacij za
mlade, ki bo pomagal to področje sodelovanje neformalnega
in formalnega izobraževanja razširiti širše po Sloveniji.

mladi, tudi spremljati ter poskrbeti, da zares pride do njihove
realizacije, saj si mladi želijo čim hitrejših sprememb.

Primeri posameznih občin
v Sloveniji
Slovenija ima 212 občin in v vsaki se situacija, tudi na
področju mladih, vsaj malo razlikuje od druge. Zaradi tega
bomo poskusili na kratko predstaviti problematiko nekaterih
reprezentativnih primerov slovenskih občin, od manjših do
največje, izzive, s katerimi se srečujejo in dobre prakse, ki so
se razvile ob iskanju rešitev zanje. Podatke smo pridobili od
udeležencev na različnih dogodkih, namenjenih povezovanju
mladih s predstavniki občin, ter preko pozivov k poročilu o
mladinskih politikah v posameznih občinah. Ker je lokalni
samoupravi v Sloveniji prepuščene precej samostojnosti na
področju mladih, se tudi v naših vzorčnih občinah situacija
zelo razlikuje. Prav zaradi različnih pogojev v posameznih
občinah, pa moramo biti pozorni tudi na ustrezne prilagoditve
dobre prakse na razmere v svoji občini, da bodo rešitve kar
najbolj ustrezale potrebam mladim.

Log - Dragomer : 3.575
Mladi na posvetu so izpostavili še eno točko in sicer problematiko informiranja in pretok informacij. Predlagali so, da
organizacije bolj učinkovito komunicirajo in uporabljajo
kanale, ki so jim bližje (npr. socialna omrežja, Snapchat,
video vsebine). Le tako bodo mladi, ki si želijo aktivnega
sodelovanja, v procesu strukturiranega dialoga in različnih
projektih tudi sodelovali. Sporočila morajo biti jasna, učinkovita, predvsem pa je potrebno ukrepe, ki jih pripravljajo

Tudi v majhnih občine so svoje prednosti, kar so uspešno
dokazali predstavniki mladih in občine ki, so staknili glave
na povezovalnih dogodkih MSS ter pripravili vizijo za mlade
v naslednjih letih. Dognali so, da bodo mladi morali malce
bolj aktivno stopiti skupaj, saj jih trenutno v lokalnem
mladinskem svetu deluje premalo, vendar so skupaj zastavili
nekaj dogodkov, s katerimi načrtujejo aktivirati mlade.

Mladi odloča(j)mo: Vzpostavljanje lokalnih partnerstev • 35

Neformalno druženje ob kavi odtehta veliko več kot uradni
sestanek, ključen je interes obeh strani.

Ravne na Koroškem: 11.709
Mladinski svet Ravne na Koroškem že od leta 2011 skupaj s
Koroškim mladinskim kulturnim centrom Kompleks predstavlja gonilno silo udejstvovanja mladinskih politik v
občini. V občini deluje Komisija za mladinska vprašanja,
ki jo sestavljajo: 3 predstavniki občine, 2 predstavnika
mladinskega sveta in 2 predstavnika Kompleksa. Komisija obravnava vse mladinske zadeve in ob sprejemanju
letnega programa za mladino poda svoje mnenje.
Pripravili so strategijo za mlade 2014-2020, kjer so navedeni
posamezni ukrepi za področje mladine, ki jih vsako leto
finančno ovrednotijo, nad njihovim izvajanjem pa bdi Komisija
za mladinska vprašanja. V skladu s strategijo župan vsako
leto skliče srečanje z mladimi, na katerem lahko udeleženci
iz prve roke izvedo vse o aktivnostih občine na področju
mladine, obenem pa lahko podajajo tudi svoje predloge.

predstavnika, ki s svojim primerom rušita stereotip, da
mladih politika ne zanima. Mladi si prizadevajo za pripravo
in sprejem dolgoročne Strategije za razvoj mladinskega
sektorja in Odloka o mladini. Verjamejo, da bodo s pomočjo
Regionalnega stičišča NVO savinjske regije NOVUS, ki ga
za mladinski sektor koordinira Mladinski center Dravinjske
doline, svoje cilje tudi uresničili.
Slovenj Gradec: 16.862
Pred kratkim je bil ustanovljen lokalni mladinski svet in s
pomočjo občine so za sodelovanje v njem uspeli pridobiti
predstavnike vseh aktivnih organizacij v Slovenj Gradcu.
Občina je prostore na obrobju mesta namenila Mladinskemu
kulturnemu centru (MKC Slovenj Gradec), vendar ugotavljajo,
da ta ni zaživel v celoti. Domnevajo, da predvsem zato, ker
mladi MKC-ja niso posvojili za svojega. Lokalni mladinski
svet je zaradi tega kmalu po ustanovitvi pričel izvajati
»gverilsko akcijo«: video anketa med mladimi. Poskušajo
dobiti odgovore prav vseh mladih, tudi neorganiziranih,
in jih sprašujejo, česa si pravzaprav mladi v Slovenj Gradcu
najbolj želijo.

Ljutomer: 11.833
Novo mesto: 35.966
Mladi se lahko s pobudami in predlogi obrnejo na lokalni
mladinski svet, slišani pa so tudi, če se obrnejo neposredno
na občino (občinsko upravo ali županjo). Trenutno pripravljajo strategijo za mlade. Organizirajo skupne sestanke in
okrogle mize s predstavniki občine in mladinskih organizacij.
Imenovali pa so tudi Komisijo za mladinska vprašanja. V
občini aktivno deluje tudi Mladinski center Prlekije.

Njihova praksa pri razpisih je, da že po oddaji vmesnega
poročila zagotovijo 50 % financiranje tudi, če projekt še ni
zaživel, vendar so bile narejene priprave. V primeru večjih
računov, pa z društvi sklenejo poseben dogovor.
Občina bi razpise lahko izvedla že pred sprejemom proračuna
in tako prihranila pri času.

Slovenske Konjice: 14.423
Mladi čutijo, da jih občina vedno bolj prepoznava kot
kompetentnega partnerja pri kreiranju in razvoju lokalne
skupnosti. Ta rezultat pa ni prišel sam od sebe, saj so se
mladi v ta namen tudi sami aktivirali. Med drugimi imajo
mladi v tekočem mandatu občinskega sveta, kar dva svoja

Kaže, da je tu veliko bolj aktivna občina, ki ne najde pravega
sogovornika med mladimi. Pripravili so razpis za projekt
»Banka idej«, ponudili so delavnico za prijavitelje, ga oglaševali, vendar med mladimi niso našli organizacije, ki bi se
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na razpis prijavila. Pohvalili so sodelovanje s posameznimi
organizacijami: Mladinski center, Lokal Patriot. Pogrešajo pa
prisotnost lokalnega mladinskega sveta, ki bi zastopal interese
mladih. Izpostavili so tudi stanovanjsko problematiko. Pravi
izziv je pripraviti razpis za razdeljevanje stanovanj, da bi hkrati
ustregli vsem ranljivim skupinam (mladi, Romi, brezposelni,
upokojenci,…) in preprečili, da bi bil kdo diskriminiran.

Celje: 48.783
Predstavniki občine so predvsem izrazili, da pogrešajo
vključenost mladih. Želeli bi si izobraževanja za predstavnike
občin, saj ti ne poznajo mladinskih struktur kakršna je lokalni
mladinski svet in možnosti, ki bi jih lahko izkoristili. Ocenjujejo, da na aktivnost mladih vpliva predvsem pomanjkanje
višjega in visokega šolstva, saj nimajo univerze in podobnih
ustanov (skupaj smo ugotovili, da imajo podobne težave
tudi v Mariboru in da je mladina bolj lokalno aktivna v
krajevnih skupnostih).
Maribor: 112.364 (100.000 prebivalcev)
V zadnjih letih se je lokalni mladinski svet močno aktiviral
in kot prednost so izpostavili projekt »Evropske prestolnice
mladih«, ki jim je prinesel nove finance in večjo prepoznavnost , ter dolgoročne ukrepe - mladinski centri, lokalni
program mladih za 5 let (LPM 2016-2021). Težavo pa jim
predstavlja nedostopnost župana (s tem se soočajo tudi
v Ljubljani). Skupaj smo prišli do ocene, da morda v tako
velikih občinah neposredni kontakt z županom niti ni nujno
potreben. Vsekakor pa lokalni mladinski svet ne more uspešno
delovati brez sogovornika na strani občine, Maribor pa nima
niti urada za mladino. Za sogovornika z mladimi je določena
le višja svetovalka za mladino, kar je za tako veliko občino
znatno premalo. Izkoristili so razpis Erasmus+ in v akciji
KA3 prijavili projekt »Glas mladih Maribora« - dva dogodka
strukturiranega dialoga, med mladimi in odločevalci. S svojo

angažiranostjo so dosegli, da je večino predlogov mladih
že uresničenih. S širokimi anketami in terenskimi akcijami
skozi projekte pa skušajo vključiti tudi čim več mladih, da
bi dosegli čim večjo reprezentativnost.
Ljubljana: 279.653
Velikost Ljubljane odraža tudi raznolikost mladinskih organizacij, ki znotraj nje delujejo. Nekateri tako pogrešajo
dostopnost župana ter se soočajo z nefleksibilnostjo občine,
ki mladim tudi ni pripravljena prisluhniti. Drugi poudarjajo,
da ljubljanskim Uradom za mladino dobro sodelujejo.
Težavo vidijo tudi v (ne)delovanju lokalnega mladinskega
sveta, kjer se peščica mladih zelo trudi, vendar se zatika v
komunikaciji. Urad za mladino vsako leto objavi razpis za
projekte namenjene otrokom in mladim, na katerega se lahko
prijavi kdorkoli. Težavo pa mladi vidijo v tem, da se, zaradi
pomanjkanja osnovnih sredstev, številna društva na razpis
niti ne prijavijo (potrebno je namreč začetno samostojno
financiranje projekta, saj občina le naknadno povrne stroške).
Pohvalili so štipendije za mlade in stanovanjsko politiko,
ki predstavlja dober začetek, čeprav strategija občine za
delitev stanovanj temelji na žrebu. Napisana je strategija
za mlade, izziv pa bo njena implementacija, saj je zaenkrat
preveč stvari samo na papirju.

100.000 prebivalcev
20.000 - 99.999 prebivalcev
10.000 - 19.999 prebivalcev
5.000 - 9.999 prebivalcev
do 4.999 prebivalcev
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Zaključek
Vlaganje v mlade je naša skupna odgovornost
Zavedanje o problematiki mladih se, to moramo priznati, v
zadnjih letih dviguje, tako v splošni javnosti kot med političnimi
odločevalci na različnih ravneh. Vendar pa samo zavedanje še
vedno ne prinaša garancije, da se izpostavljene izzive dejansko
naslavlja in rešuje. Vse prevečkrat smo mladi samo del retorike
političnih odločevalcev in premalokrat del ukrepov.
Mladinska politika bi se naj izvrševala po načelu, da je čim
bližje mladim državljankam in državljanom, kar pomeni,
da ključno vlogo pri tem odigrajo ravno lokalne skupnosti.
Lokalne skupnosti bi tako morale prve prevzeti odgovornost
za razvoj mladinskih politik in mladinskega dela, strukture
na višjih ravneh pa bi prevzele naloge, ki jih na lokalni ravni
ni moč ali ni smiselno urejati.

Razvoj mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni
je potrebno urediti na sistemski ravni in to področje umestiti
med izvirne naloge občine, saj bomo le tako dosegli potreben
korak naprej. Dokler so ti programi odvisni od vsakokratne
dobre volje župana, bomo za namenitev sredstev trepetali
ob vsakokratnem oblikovanju in sprejemanju proračuna.
Zavedati se namreč moramo, da mladi res predstavljajo
»samo« 15 % populacije, vendar hkrati predstavljajo 100
% naše prihodnosti. Če nam ni mar za mlade danes, nam s
tem ni mar za prihodnost družbe, v kateri živimo vsi.
Tin Kampl,
predsednik MSS

V zavest lokalnih odločevalcev je potrebno umestiti mlade na
primerljivo mesto kot ga trenutno zasedajo ceste. Le tako se
bomo približali učinkovitemu in uspešnemu osamosvajanju
mladih in vključevanju mladih v politično, ekonomsko in
kulturno življenje skupnosti.
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