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PREDGOVOR
Razvoj mladinskega polja v Sloveniji se v zadnjih desetih letih strmo
vzpenja. Število mladih, ki se vključujejo in sodelujejo v mladinskih organizacijah ali v organizacijah za mlade je iz leta v leto večje. S tem se
veča tudi število in pa kvaliteta projektov in programov, ki so produkt dela
mladih ter v večini niso družabne narave, saj to tudi ni njihov primarni
cilj, ampak imajo izobraževalne učinke, ki večajo kompetence ter s tem
avtonomijo skupine in posameznika. Posledično so mladi bolj osveščeni,
imajo več kompetenc in so zato tudi bolj aktivni, kar je in mora biti tudi
interes skupnosti, ki želi biti odprta in razvita. Če je bila prva polovica
zadnjih desetih let nabiranje energije in kresanje različnih pogledov, ki je
ustvarjalo kreativno energijo in pritisk na odločevalce, je druga polovica
pomenila tudi preboj na površje in širše sistemsko urejanje vprašanja mladinskega polja.
Glede na nivo urejanja vprašanj mladih je dinamika le-teh različna, v vsakem primeru je tisti, ki v največji meri določa tempo in ustvarja ključne
sistemske pogoje za kvalitetnejši in kontinuiran razvoj na vseh nivojih,
država. Prvi sistemski ukrep države je bil ustanovitev Urada RS za mladino, ki je motor dogajanja mladinskega dela, saj sofinancira mladinsko
dejavnost in določa smernice razvoja, sledil je Zakon o mladinskih svetih
in v letu 2010 sprejem Zakona o uresničevanju javnega interesa v mladinskem sektorju, ki je končno opredelil, kaj je mladinski sektor in zarisal
nadaljnje smernice urejanja mladinskih vprašanj. Sistemska ureditev pa
ni samo domena države, ampak mora biti tudi odgovornost in zaveza lokalne skupnosti, ki ureja vprašanja mladih na lokalni ravni, kjer je že danes
nekaj občin pred časom, večina od 211 občin pa žal zaostaja. Seveda to ni
odvisno samo od same občine, ampak je odvisno tudi od interesa mladih,
ki delujejo v posameznih lokalnih skupnostih. Osnova mora biti organska
rast, torej od spodaj navzgor, kar daje, v tem primeru, mladinskemu sektorju dolgoročno stabilnost, ki pa ni sama po sebi umevna, temveč mora
imeti tudi sistemsko podporo, torej podporo s strani javnih inštitucij.
Pričujoča strokovna publikacija izhaja iz izkušenj večletnega dela v mladinskem sektorju in znanstvenih podlag avtorja. Je posledica razpisa
Urada RS za mladino ter produkt konzorcija Mladi odpiramo prostor, ki
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vključuje vse oblike organiziranja mladih kar ji daje legitimnost zarisovanja standardov razvoja mladinskega polja, zato je neobhoden pripomoček
pri vzpostavljanju mladinskih politik na lokalni ravni. Glede na energijo
in zanos mladih, bi si želel, da se urejanje vprašanj mladih odvija hitreje,
da je motor bolje naoljen. Pa vendar ne smemo biti povsem neučakani in
nezadovoljni, potrebno je vztrajati in se boriti za interese, ki dolgoročno
niso zgolj interesi in učinki za mlade generacije, ampak pomenijo pogoj
za uspešen razvoj prihodnosti vseh generacij, ki si želijo živeti v odprti,
demokratični in razvijajoči se družbi.
Primož Brvar
direktor
Celjski mladinski center
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UVOD
Mladi v lokalnih skupnostih so pomemben del prebivalstva, saj pogosto z
aktivnim udejstvovanjem, idejami, prodornostjo in razmišljanjem »izven
okvirjev« predstavljajo gonilo razvoja. Lokalne skupnosti so tiste, ki so
mladim v prepoznavanju njihovih potreb in želja tudi najbližje. V iskanju
»stika« z mladimi lokalne skupnosti praviloma uporabljajo rešitve, ki zadovoljujejo njihove trenutne, specifične potrebe, za celovito, sistemsko
reševanje vprašanj pa se ne odločajo. Zakaj prihaja do tega? Lokalne skupnosti izzive, ki jih imajo z mladimi, pogostokrat opredeljujejo kot problematiko in jo prepuščajo (ali pa ne) različnim strokovnim službam, ki kurativno to problematiko rešujejo. Pogosti odgovori, povezani z reševanjem
vprašanj z mladimi so tudi: nezainteresirana mladina, beg možganov,
težave s kadri mladinskega področja, finance, nezadostna podpora mladih,
nezadostna povezanost mladinskih organizacij in še bi lahko naštevali.
Tovrstni pogledi in parcialno reševanje problematike na področju mladih
v lokalni skupnosti torej predstavljajo bistveno oviro. Potrebna je celovita
sistemska ureditev mladinske politike na lokalni ravni.
V letu 2010 je državni zbor soglasno sprejel Zakon o javnem interesu v
mladinskem sektorju. Zakon je pomemben predvsem iz vidika, da ureja
pravno podlago za sprejem nacionalnega programa za mlade. Slednji bo
prvi strateški dokument, ki bo mlade postavil v ustrezen politični prostor in zagotovil njihovo obravnavo v pomembnih strateških usmeritvah na
nacionalni ravni.
Na to pot, sicer v sorazmerno drugačnih okoliščinah, morajo stopiti
tudi lokalne skupnosti in z instrumenti, ki so na voljo, celovito reševati
vprašanja mladih. Samo na ta način si bodo zagotovile, da bodo mladi
ostali in pomembno prispevali k razvoju, »življenju« in boljši sliki v prihodnosti.
Strokovna publikacija, Kako pripraviti Lokalno strategijo na področju
mladih, skuša lokalnim skupnostim na poenostavljen način prikazati:
ključne elemente mladinskih struktur in njihove medsebojne povezanosti;
instrumente mladinske politike s primeri dobrih praks in poenostavljeno
metodologijo za uporabo le-teh pri pripravi Lokalne strategije na področju
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mladih in z njo povezanega lokalnega mladinskega programa. Predstavlja
dober strokovni vir vsem odločevalcem v občinskih strukturah, ki želijo
vprašanja, povezana z mladimi, reševati celovito in jim tako ponuditi
okolje, v katerem bodo lahko dobro živeli.
Tadej Lebič
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POJASNITEV STRUKTURE PUBLIKACIJE
V tej točki zaradi boljšega razumevanja celotne vsebine predstavljamo
osnovno strukturo. V prvem delu opredelimo temeljne omejitve pri pripravi metodologije, saj to zahteva raznolikost med lokalnimi skupnostmi
v Sloveniji. V drugem delu predstavljamo razjasnitev osnovnih pojmov, ki
so pomembni za razumevanje iz strokovnega vidika. Pojasnjujemo: uporabljene metodološke pojme, pojme povezane z mladinskim sektorjem in
pojme povezane s političnimi instrumenti. V tretjem delu so predstavljeni
analitični okvirji mladinskega sektorja z opredelitvijo Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, Zakona o mladinskih svetih, Urada za mladino, ključnih nacionalnih organizacij in povzemamo temeljna spoznanja
iz raziskav na mladinskem področju.
Četrti, osrednji del publikacije, zavzema predstavitev metodoloških smernic za pripravo Lokalne strategije na področju mladih in z njo povezanega
programa za mlade. Metodologija je prikazana na način predstavitve izbora
možnih elementov pri pripravi strategije in ne opredeljuje enovitega modela, saj je zaradi povsem različnih izhodišč in potreb lokalnih skupnosti,
oblikovanje enotnega modela neprimerno. Lokalne skupnosti se namreč
razlikujejo glede na število mladih in mladinskih organizacij ter njihovo
notranjo organizacijo. Tovrstna struktura omogoča lokalnim skupnostim,
da na podlagi stanja v njihovem okolju izberejo tiste elemente pri pripravi
strategije, ki so relevantne za njihovo lokalno okolje.
Peti del je namenjen predstavitvi dodatnih, podrobnejših virov, v katere so
vključene tudi aktualne raziskave, statistični podatki in vrsta strokovnih
virov, potrebnih za obravnavo mladinskih vprašanj na različnih področjih
mladinske politike. Zaključujemo pa s predstavitvijo projekta Mladi
odpiramo prostor – vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik,
ki je omogočil nastanek te publikacije in navedbo uporabljenih virov.
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1 DEL
Upoštevanje temeljnih omejitev
Za lažje razumevanje publikacije v tej točki navajamo temeljne omejitve,
ki jih moramo sprejeti oziroma razumeti, izhajajo pa iz raznolikosti med
posameznimi lokalnimi skupnostmi:
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

demografska raznolikost posameznih lokalnih skupnosti v Sloveniji, predvsem upoštevanje števila mladih, bistveno vpliva na način
oblikovanja strategije;
stanje sistemskih ureditev na področju mladih v občinah po Sloveniji je raznoliko zaradi različnega prepoznavanja potreb mladih in njihove aktivne politične participacije;
potrebe mladih v posamičnih lokalnih skupnostih se razlikujejo;
izhodiščna stanja sistemskih ureditev na področju mladih in mladinske politike v Sloveniji so na različnih nivojih realizacije;
zaznavanje in neposredna skrb do stanja na področju mladih oziroma ukrepov mladinske politike se med občinami razlikujeta in
lokalne skupnosti pri obravnavanju mladinskega sektorja zajemajo
različne širine delovanja, od ozkih pojmovanj, ki urejajo delovanje
prostega časa mladih, do širokega pojmovanja, ki vključuje celoten
spekter ukrepov na področju mladih in mladinske politike.

Na podlagi navedenih omejitev, ki izhajajo predvsem iz raznolikosti posameznih lokalnih skupnosti, je priprava enotne metodologije neprimerna,
saj je za določene občine neuporabna. Prikazan zapis metodologije v tej
publikaciji je zato strukturiran na način izbora ključnih elementov pri pripravi strategije. Izbor namreč opravijo občine, glede na njihove potrebe in
obstoječe stanje. Bilo bi namreč povsem nesmiselno, da na primer občine,
ki imajo manjše število mladih, pripravljajo strategijo, kjer predvidijo
delovanje urada za mladino, odbora za mladino, komisijo za mladinska
vprašanja, programa za mlade na različnih nivojih mladinske politike in
druge elemente strategije, če lahko preprosto ocenijo, da zadostuje manjše
delovno telo in so potrebni ukrepi mladinske politike samo na določenih
področjih.
14

Kako pripraviti LOKALNO STRATEGIJO NA PODROČJU MLADIH IN MLADINSKE POLITIKE?

Metodologija bo zato predstavljena na način, kjer bodo občine lahko:
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

na podlagi potreb samostojno ocenile obseg sistemske ureditve na
področju mladih in mladinske politike v lokalni skupnosti;
izbrale tiste vsebinske elemente strategije, ki so primerne za njihovo
lokalno skupnost;
spoznale različna delovna telesa, strukturo strategije, vsebino
raziskav in oblikovanja programa za mlade;
spoznala aktualno stanje in analitične okvirje delovanja na področju
mladih in mladinske politike na lokalni in nacionalni ravni ter
dobile informacije o drugih virih pomembnih na področju mladih in
mladinske politike.
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2 DEL
Osnovni pojmi
Metodološki pojmi
METODA označuje pot in način raziskave. Pojem metoda metodično
označuje način raziskave, način mišljenja, dela, delovanja. Vsaka dejavna, živa znanost ima razvito svojo metodo oziroma metode. Osnovna
naloga metodologije je kritična analiza učinkov raziskovanja določene
znanstvene discipline in njenega sistema.
ANALIZA je ugotavljanje sestavnih delov česa, razčlenjevanje in kritično
vrednotenje. Analiza se pojavlja na različnih znanstvenih področjih:
besedna analiza (opredelitev besede glede na besedno vrsto in obliko);
kvalitativna analiza; kvantitativna analiza; analiza okolja; analiza tržišča.
Njeno nasprotje je sinteza.
STRATEGIJA je dolgoročen načrt dejanj, potrebnih za reševanje problemov
pri doseganju določenega cilja. Beseda izvira iz grških besed stratos (vojska) in ago (voditi), tudi danes se pogosto uporablja v kontekstu politike,
ekonomije in drugih dejavnosti.
ORGANIZACIJA je sociokulturni sistem, v cilj usmerjena skupina ljudi,
ali pa na delitvi dela temelječ kolektiv, ki ima enake funkcionalne cilje in
različne socialne interese.
Razlikujemo gospodarske organizacije (»podjetja«, to je gospodarske
družbe), politične (politične stranke), družbene (humanitarne, prostovoljne) organizacije,... V sociološkem smislu je organizacija korelacija
med sistemom moči in sistemom komunikacije.
STRATEŠKO NAČRTOVANJE je, kot del strateškega upravljanja (oz.
strateškega menedžmenta), vseobsežno, dolgoročno in skladno
načrtovanje organizacijskih aktivnosti ter obsega za organizacijo pomembne zadeve; obsega vse dejavnosti in dele organizacije ter okolja, ki vplivajo na organizacijo; obsega tekoče (letno) načrtovanje politike organizacije
kot sestavino njenega razvojnega (večletnega) načrtovanja politike; je
16
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drsno in dovolj pogosto glede na dinamično delovanje organizacije in
na spreminjanje (vplive) okolja. Cilj strateškega načrtovanja je definirati
in segmentirati območja delovanja celotne organizacije in njenih posameznih delov ter na osnovi analiz njihovih prednosti in slabosti ter izzivov
in nevarnosti iz zunanjega okolja, definirati organizacijske in funkcionalne strategije. Ključ uspešnega strateškega načrtovanja pa je uspešno
mišljenje.
VIZIJA je opis predvidene prihodnosti. Predstavlja kam naj bi se praviloma
organizacija usmerila v prihodnosti. Slovar opredeljuje vizijo kot predvidevanje oziroma videnje prihodnjih dogodkov.
POSLANSTVO opredeljuje bistvo delovanja organizacije in usmeritev njenega razvoja. Z njim organizacija opredeli bistvo svojega obstoja in postavi
smernice za svoj razvoj.
PROGRAMI opredeljujejo širše elemente in njihove izvedbene dejavnike, ki
podpirajo strategije. Z njimi določimo potrebna znanja, razvoj in vsebine
idej, ki predstavljajo nadaljnji izbor portfelja za uresničevanje projektov.
PROJEKT je ciljno usmerjen in zaključen proces razvijanja dejavnosti, ki so
usmerjene k doseganju končnega cilja. Do tega cilja se prihaja postopoma z
doseganjem posameznih podciljev. Pobuda za projekt lahko vsebuje samo
en končni cilj ali pa vse podcilje. Pobudnik projekta je lahko posameznik,
podjetje, družbena organizacija, javna organizacija, družbena institucija,
državna institucija ali celo mednarodna organizacija, ki je običajno tudi
naročnik projekta. Naročnik projekta običajno postavi tudi cilje projekta.
Za uspešno realizacijo projekta je potrebno poiskati še izvajalce in določiti
vodje projekta. Vodstvo ima pri organiziranju, upravljanju in vodenju projekta odločilno vlogo. Vodstvo projekta mora načrtovati in aktivirati posamezne aktivnosti ter jih tehniško, časovno in finančno uskladiti.
CILJ je želeno stanje. Z vidika vodenja projektov opredeljujemo namenski
cilj (je opredeljen kot stanje , ki mora biti po končanem projektu doseženo)
in objektni cilj (nam pove, s katerim objektom oz. s katerimi objekti bo cilj
dosežen, je konkreten).
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DELEŽNIKI so skupine ljudi, ki lahko vplivajo na poslovanje podjetja ali
druge organizacije (npr. občinskega urada) ali poslovanje podjetja oz. organizacije vpliva na njih. Deležniki podjetja so npr. lastniki, potrošniki,
zaposleni, dobavitelji in lokalna skupnost.
Pojmi povezani z mladinskim sektorjem
MLADI so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do
dopolnjenega 29. leta.
ORGANIZACIJA V MLADINSKEM SEKTORJU je subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju in je organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet.
MLADINSKA ORGANIZACIJA je avtonomno, demokratično, prostovoljno
in 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.
ORGANIZACIJA ZA MLADE je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade,
vendar ni mladinska organizacija in je organizirana kot zavod, ustanova
ali zadruga.
MLADINSKO DELO je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja
mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj
prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence
ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega
dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih, ne glede na njihove
interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve.
MLADINSKI PROGRAM je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija in poteka med vrstniki nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje
večje število izvajalcev in aktivnih udeležencev.
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PROGRAM ZA MLADE je program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo organizacije za mlade, z namenom zagotavljanja boljših pogojev za
življenje, delovanje in organiziranost mladih ter poteka nepretrgano skozi
večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev.
MLADINSKA POLITIKA je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih
javnih politik z namenom spodbujanja in lajšanja integracije mladih v
ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja mladinskih
organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi,
reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in
drugimi organizacijami.
MLADINSKI CENTER je organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga
zagotavlja lokalna skupnost ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega
prava oziroma fizična oseba, v katerem se izvajajo programi v mladinskim
sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni. Skrbijo za pogoje delovanja,
druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov, ne glede na to, ali
so člani mladinskih organizacij ali ne, in mladinskih organizacij lokalnih
skupnosti; skrbijo za mladinsko infrastrukturo; zagotavljajo ustrezne
prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela ter zagotavljajo ustrezno usposobljenost kadrov za podporo mladinskemu delu; nudijo
pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov; razvijajo
in izvajajo programe na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega učenja; sodelujejo pri izvajanju mobilnosti mladih, prostovoljnem
mladinskem delu, aktivnem državljanstvu, raziskovalnem delu mladih
in pri povezovanju na mednarodni ravni in dajejo podporo drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju.
MLADINSKI SVET LOKALNE SKUPNOSTI izvaja dejavnosti s področja
socialne politike otrok in mladine, vzgoje in izobraževanja, prostočasnih
dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja;
zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih; omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih
predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mladih in opravlja druge naloge
za uveljavljanje interesov mladih, opredeljenih s temeljnim aktom.
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Mladinski svet lokalne skupnosti izvaja ali sodeluje pri izvajanju mladinskega dela in drugih dejavnosti na področjih mladinskega sektorja v
skladu z zakonom, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju.
NACIONALNI PROGRAM ZA MLADINO je temeljni programski dokument,
ki v skladu z zakonom opredeljuje prednostne naloge in ukrepe, ki so v
javnem interesu v mladinskem sektorju. Nacionalni program za mladino
vsebuje: programe, finančni načrt s prikazom stroškov in virov, nosilce,
pričakovane razvojne učinke in kazalnike merjenja učinkov, obdobje in
roke uresničevanja tega programa. Pri oblikovanju nacionalnega programa se upoštevajo dolgoročne usmeritve, ki presegajo obdobje njegove veljavnosti.
Opredelitev mladinskega sektorja
MLADINSKI SEKTOR predstavljajo področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in mladinskega dela. Zakon
o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/2010) –
ZJIMS je mladinski sektor opredelil kot področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in mladinsko delo. Ta področja
zakon opisuje v devetih točkah:
1 avtonomija mladih; doseganje čim hitrejše samostojnosti mladih za
družbeno odgovorno življenje; sem prištevamo ekonomsko in osebno samostojnost z oblikovanjem življenjskih prioritet posameznika;
2 neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih;
za doseganje večje konkurenčnosti na trgu dela, ki nam posredno
omogoča doseganje lastne avtonomije;
3 dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih;
omogoča poleg finančne neodvisnosti mladih tudi dvig gospodarske
rasti in oblikovanje stabilnega gospodarskega okolja;
4 skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi; oblikovanje strpne in
enakovredne družbe z občutkom za pomoč in družbeno odgovornim
ravnanjem;
5 prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih;
za krepitev pozitivnih osebnih vrednot;
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6 mobilnost mladih in mednarodno povezovanje; za potrebe povezovanja in druženja ter ustvarjanja strpnega okolja, ki bo omogočal
kakovosten medkulturni dialog in razumevanje drugih kultur;
7 zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti
mladih;
8 dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter
inovativnosti mladih in
9 sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi; z namenom resničnega dialoga z mladimi pri reševanju vprašanj, ki se
nanašajo na mladinsko delo in mladinsko politiko.
Pojmi povezani s političnimi instrumenti
POLITIKA (v ožjem smislu) je usmerjanje družbe s pomočjo države. V
širšem smislu pa politika pomeni usmerjanje človekove dejavnosti katerekoli vrste v določeni smeri za uresničevanje določenega cilja. Za politično
delovanje je značilno, da je odločanje in izvajanje odločitev odvisno od
mreže formalnih in neformalnih povezav med osebami (akterji). Politično
delovanje v sodobnih družbah ni enotno, zato je upravičeno govoriti o
politikah v množini.
POLITIČNA STRANKA je organizacija, ki si prizadeva priti na oblast ali
vsaj dobiti čim večji vpliv na izvajanje državne oblasti. Večino kandidatov/
kandidatk za opravljanje državnih funkcij predlagajo politične stranke. V
parlamentarnih demokracijah so to kandidati za članstvo v parlamentu.
Stranka, ki je na volitvah najuspešnejša, dobi največ poslanskih sedežev
in s tem tudi največ oblasti v državi (največji vpliv na sprejemanje zakonov) in s tem tudi posledično vplivajo na življenje ljudi v državi, v kateri
vladajo. Zmagovite stranke pa vplivajo predvsem pri sestavi vlade. Ostale
stranke, ki niso bile sprejete v vladno koalicijo, sestavljajo (parlamentarno) opozicijo, ki lahko do določene mere sodelujejo z vladajočo stranko
oz. strankami, lahko pa ji ostro nasprotujejo: nenaklonjena je vsemu, kar
počne vlada.
USTAVA je najvišji splošni pravni akt, s katerim država predpiše splošna
načela in oblike svoje politične in družbene ureditve.
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V ustavo so običajno zapisana splošno veljavna načela, s katerimi se strinjajo skoraj vsi državljani, zato je za njen sprejem in spremembo v parlamentu običajno potrebna dvotretjinska večina, z njo pa morajo biti usklajeni tudi vsi drugi pravni akti, ki sestavljajo pravni red države, za kar v
mnogih demokracijah skrbi ustavno sodišče.
PARLAMENT (tudi predstavništvo) je politično demokratično telo, ki
združuje posameznike, ki so bili izvoljeni s strani nacije, da odločajo v
njegovem imenu.
ZAKON je splošni pravni akt z najvišjo veljavo, kar pomeni, da morajo
biti vsi ostali pravni akti v skladu z zakonom. Zakon ima tridelno sestavo:
uvod – tu so zapisane splošne odločbe, ki okvirno določajo vsebino in cilje
pravnega akta; jedro – nadroben opis; končni del - vsebuje prehodne in
končne določbe. Prve se nanašajo na vmesno obdobje, druge pa natančno
določajo, kdaj začne zakon veljati. Zakon je členjen na poglavja, člene in
odstavke. Členi so za večjo preglednost oštevilčeni.
PODZAKONSKI AKT je pravni akt z nižjo stopnjo veljave od zakona. To
pomeni, da mora biti sprejet in izvajan v skladu s postopkom, ki ga postavi
zakon (postopkovna zakonitost) in njegova vsebina mora biti v skladu z
zakonom. Podzakonski akt sprejme državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila, in sicer: podzakonski akti državnih
organov uredbe in sklepi vlade, navodila, pravilniki ministrstev, upravne
odločbe in sklepi upravnih enot, inšpektoratov in drugih organov v sestavi
ministrstev, ter javnih agencij, javnih skladov in javnih zavodov, javnih
podjetij s splošnimi akti za izvrševanje javnih pooblastil od nosilcev javnih
pooblastil sodbe in sklepi sodišč.
LOKALNA SKUPNOST je organizirana skupina ljudi, ki sama odloča o svojih, lokalnih zadevah. Temeljne samoupravne lokalne skupnosti so občine
(ali mestne občine), te pa se samostojno odločajo o povezovanju v širše
skupnosti.
OBČINA je osnovna lokalna skupnost, ki v okviru zakonodaje samostojno
ureja svoje zadeve in izvaja določene zakonske predpise na področjih, ki
so ji dodeljena. Občino sestavlja območje enega ali več naselij, povezanih
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s skupnimi interesi prebivalcev. Predstavnik občine je po večinskem volilnem sistemu izvoljeni župan.
ŽUPAN je po večinskem volilnem sistemu izvoljeni predstavnik lokalne
oblasti, občine.
OBČINSKI SVET sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter
poslovnik občinskega sveta. V okviru svojih pristojnosti občinski svet
predvsem: sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine, sprejema občinski proračun in zaključni račun, ustanavlja organe občinske
uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe
občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic
v javnih zavodih in javnih podjetjih, nadzoruje delo župana, podžupanov
in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta, potrjuje
mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje
mandata občinskega funkcionarja, imenuje in razrešuje člane komisij in
odborov občinskega sveta, določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb, ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter
druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom in odloča o drugih
zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.
OBČINSKA UPRAVA v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine
opravlja strokovne, upravne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge
v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Občinska
uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji
ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma
drugih služb nadzora. Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska
in administrativna opravila za občinske organe.
NADZORNI ODBOR OBČINE je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: opravlja
nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost
in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, nadzoruje finančno
poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor v okviru
svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih
organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih, skupno23
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sti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi
javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
KOMISIJO ZA MLADINSKA VPRAŠANJA imenuje župan s sklepom kot svoje
posvetovalno telo za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.
Komisija sprejema sklepe ter daje predloge in pobude županu.
ODBOR ZA MLADINO občinskega sveta v okviru svojega delovnega
področja obravnava tematiko iz pristojnosti občinskega sveta in daje
občinskemu svetu mnenja in predloge. Odbor lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti. V Sloveniji
odborov za mladino večinoma nimamo, njihove naloge opravlja odbor za
družbene dejavnosti. Te strukture omogočajo partnerstvo med mladimi in
lokalnimi skupnostmi, saj: so forum za svobodno izražanje mladih o njihovi zaskrbljenosti, povezani med drugim s predlogi in politikami oblasti;
mladim omogočajo, da dajejo predloge lokalnim in regionalnim oblastem;
omogočajo oblastem, da se posvetujejo z mladimi o posebnih vprašanjih;
so forum, kjer se razvijajo, nadzorujejo in ocenjujejo projekti, v katere so
vključeni mladi; so forum, ki omogoča posvetovanje z mladinskimi organizacijami in zvezami ter omogočajo sodelovanje mladih z drugimi posvetovalnimi organi lokalnih in regionalnih oblasti.
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3 DEL
Analitični okvir mladinskega sektorja na lokalni ravni
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
Z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju (v nadaljevanju
ZJIMS) se opredeljuje mladinski sektor in določa javni interes v mladinskem sektorju ter način uresničevanja javnega interesa v mladinskem
sektorju. V več točkah se navezuje tudi na uresničevanje interesov v lokalnih skupnostih. Za potrebe te publikacije izpostavljamo in pojasnjujemo
ključne točke.
6. člen ZJIMS opredeljuje nosilce javnega interesa. Med njih uvršča državo
in samoupravne lokalne skupnosti ter na območjih, kjer avtohtono živijo
pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, njihove samoupravne narodne skupnosti. Organ, pristojen za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na državni ravni je organ, pristojen za mladino. Pri uresničevanju javnega interesa v mladinskem sektorju sodelujejo
tudi drugi upravni organi, pristojni za posamezna področja mladinskega
sektorja. V točki 4. člena ZJIMS jasno določi tudi uresničevanje javnega
interesa v mladinskem sektorju na lokalni ravni, za katerega je zadolžen
lokalni organ samoupravne lokalne skupnosti. Na podlagi navedenega
člena imajo mladinske organizacije, mladinski sveti lokalnih skupnosti in
organizacije za mlade (skupaj s pobudnimi skupinami mladih) zakonsko
podlago za dialog z lokalnimi skupnostmi in uresničevanje njihovih interesov na lokalni ravni.
27. člen zakona določa neposredno tudi pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti. Zakon pravi, da samoupravna lokalna skupnost izvaja
mladinsko politiko na lokalni ravni skladno z lastnimi interesi, potrebami, zmožnostmi in okoliščinami, kot so število in struktura prebivalcev, ekonomska moč ter prostorske in kadrovske zmogljivosti v mladinskem sektorju. Zakon nadaljuje, da samoupravna lokalna skupnost lahko
uresničuje mladinsko politiko na lokalni ravni, tako da: sprejme lokalni
program za mladino, ustanovi delovno ali posvetovalno telo za mladinska
25
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vprašanja, finančno podpira programe v mladinskem sektorju in izvaja
druge ukrepe v mladinskem sektorju v skladu z zakonom.
Ta člen je za pripravo strategije na področju mladih in mladinske politike
velikega pomena, saj določi upravne vzvode, ki so lahko sam predmet
strategije ali neposredni nosilci za oblikovanje strategije. Prav tako neposredno določi del nosilcev strukturiranega dialoga z mladimi.
27. člen govori tudi o sofinanciranju programov v mladinskem sektorju na
lokalni ravni, za kar navaja smiselno uporabo določb zakona. Slednji na
tem področju ne prinaša novosti, sofinanciranje pa opredeli predvsem s
pripravo javnih pozivov in javnih razpisov na področju mladinskega sektorja, ki se vsebinsko vežejo na področja mladinskega sektorja, ki jih opredeljuje zakon. Posredni načini sofinanciranja mladinskih programov so
opredeljeni tudi z zagotavljanjem mladinske infrastrukture in oblikovanjem ustreznih ukrepov za razvoj mladinskega dela in mladinske politike
na lokalni ravni.
Zakon o mladinskih svetih
Zakon o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/2000 z dne 8. 8. 2000) in
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-A)
Ur.l. RS, št. 42/2010) ureja položaj, delovanje, dejavnost ter financiranje
Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti (v
nadaljevanju MSLS).
MSLS predstavljajo osrednje mladinsko politično telo na lokalni ravni, saj
združujejo mladinske organizacije, opredeljene v zakonu, ki ureja javni
interes v mladinskem sektorju, ki imajo najmanj 90 odstotkov članstva v
starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta in sedež v tej samoupravni lokalni skupnosti. Posamični
mladinski svet lokalne skupnosti lahko zastopa tudi več občin. Članice
mladinskega sveta lokalne skupnosti, ki so hkrati združene v zvezo mladinskih organizacij na lokalni ravni, imajo lahko v mladinskem svetu
lokalne skupnosti le skupnega predstavnika.
Združevanje v MSLS mora temeljiti na načelih svobodnega združevanja,
enakopravnosti in vzajemnega spoštovanja avtonomnosti vsake mladin26
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ske organizacije. Ključnega pomena je, da zastopajo interese mladinskih organizacij, ki so v njih včlanjene in tako predstavljajo osrednjega
sogovornika lokalni skupnosti. Z vidika strukturiranega dialoga morajo
MSLS praviloma prevzeti vlogo osrednjega sogovornika z lokalno skupnostjo, med posredovanjem interesov pa poleg upoštevanja mnenj članic
upoštevajo tudi druge mladinske pobude, ki jih posredujejo neformalne
skupine mladih.
Mladinski svet Slovenije
Statut Mladinskega sveta Slovenije (v nadaljevanju MSS) opredeljuje MSS
na ravni Republike Slovenije kot organizirano asociacijo prostovoljnih
mladinskih združenj in organizacij, ki delujejo med mladimi in imajo
različne družbene, nazorske ali politične usmeritve. Povezovanje mladinskih organizacij v Mladinski svet Slovenije temelji na načelih svobodnega
združevanja, enakopravnosti in vzajemnem spoštovanju avtonomnosti vsake organizacije - članice MSS. Mladinski svet Slovenije v svojih prizadevanjih in aktivnostih izhaja iz avtonomnosti mladinskega združevanja ter
njegovega vključevanja v svobodno in demokratično družbo.
Njihova ključna naloga je omogočanje sodelovanja mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mladih
in spodbujanje razvoja mladinskih organizacij kot instrumenta mladih v
družbi in aktivne udeležbe mladih v javnem življenju.
MSS je kot sogovornik na nacionalni ravni pomemben element oblikovanja mladinske politike tudi na lokalni ravni, saj koordinira in podpira
delovanje MSLS. Tako je omogočen enostaven pretok informacij iz nacionalne na lokalno raven, kjer se lahko MSLS na posamične interese mladih
odzove z že pripravljenimi ukrepi. To pa je v obdobju, ko mladi postajajo
dejanski poraženci družbe v tranziciji, velikega pomena, saj se bodo v
nasprotnem primeru težave mladih začele poglabljati, kar bodo najprej
občutile lokalne skupnosti z begom mladih v kraje z boljšimi priložnostmi
za doseganje lastne avtonomije.
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Urad Republike Slovenije za mladino
Urad RS kot organ v sestavi Ministrstva za šolstvo in šport opravlja naloge in izvaja ukrepe s katerimi spodbuja in razvija organiziranost mladih,
njihovo participacijo v družbenih procesih, neformalno izobraževanje
mladih, informiranje in svetovanje za mlade, mobilnost in mednarodno
sodelovanje mladih ter boljše poznavanje mladine. Urad spremlja aktivnosti mladinskih in drugih organizacij, evalvira njihovo delo, izobražuje
in usposablja izvajalce dejavnosti za mladinsko delo na nacionalni in
lokalni ravni. Za zagotavljanje sistemskih pogojev delovanja za mladinsko
delo Urad pripravlja ustrezne pravne oziroma zakonske podlage, kar je v
letu 2010 doprineslo tudi k ZJIMS-u.
Urad kot nacionalni organ izpolnjuje tudi mednarodne obveznosti in zagotavlja izvajanje mednarodnih sporazumov in programov kot je to določeno
na ravni EU. V skladu z evropskimi smernicami na področju mladinskega
dela, si prizadeva za uravnotežen razvoj mladinskih struktur in mladinske politike tudi na lokalnem nivoju. Smernice delovanja na lokalni nivo
Urad prinaša predvsem skozi kriterije ocenjevanja v vsakoletnem Javnem
pozivu za sofinanciranje mladinskega dela.
Med temeljne strateške cilje Urad RS za mladino navaja tudi zagotavljanje pogojev za izvajanje mladinskega dela na lokalni ravni, ki ga označi
kot glavno os mladinske politike. S tem mladim v lokalni skupnosti daje
pomemben vzvod pri predstavitvi njihovih interesov in njihov prenos v
ukrepe na ravni mladinske politike v lokalni skupnosti.
Mreža MaMa
Mreža MaMa je bila ustanovljena z namenom združevanja nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov
ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter
boljšega življenja v družbi. Kot mladinski center se šteje organizacija, ki
deluje v lokalni skupnosti z namenom, da zagotavlja mladim asociativne
načine druženja, spodbuja participacijo, prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje mladih, prispeva k socialni povezanosti in družbeni
integraciji mladih, uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje mla28
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dih, zagotavlja informiranost mladih in avtonomni mladinski prostor. Na
področju mladinskega dela Mreža MaMa vključuje organizacije, ki delujejo z namenom vzpostavitve mladinskega centra v svojem lokalnem okolju.
Mladinski centri predstavljajo eno izmed temeljnih mladinskih struktur v
lokalnem okolju, saj praviloma upravljajo tudi del mladinske infrastrukture ter so tako na voljo številnim mladinskim organizacijam, ki lahko na
lažji način izvedejo svoje aktivnosti. Mreža MaMa lokalnim skupnostim pogostokrat predstavlja osrednjega sogovornika pri operativnem vzpostavljanju mladinskih centrov in možnostih njihovega razvoja. Kot strokovna
organizacija pripravlja številna uporabna strokovna dela, ki jih lokalne
skupnosti uporabljajo pri primerjavi z drugimi lokalnimi skupnostmi,
pregledu strukture ter vsebin delovanja mladinskih centrov in vpogledu v
različne mehanizme mladinskega dela.
Študentske organizacije lokalnih skupnosti
Študentske organizacije lokalnih skupnosti (v nadaljevanju jih poimenujemo študentski klubi) delujejo po Zakonu o skupnosti študentov in
Študentski ustavi. Sicer ne gre za skupino mladinskih organizacij, ki jih
opredeljuje ZJIMS, a imajo vse njihove značilnosti. Študentski klubi delujejo v imenu mladih, ki imajo status študenta, v določenih primerih
tudi dijaka, to pa so v večini mladi med 15. in 29. letom starosti. Znotraj
delovanja študentskih klubov potekajo sorodni procesi demokratičnega
odločanja kot v mladinskih organizacijah in izvajajo sorodne mladinske
programe.
Študentski klubi imajo v svojem članstvu praviloma mlade s statusom
študenta, ki jih lahko opredelimo kot razmišljujočo aktivno mladino ter
s tem interesno skupino mladih na lokalni ravni. Študentski klubi zato v
lokalni skupnosti predstavljajo pomembnega sogovornika.
Njihova vloga v lokalni skupnosti se poleg samega izvajanja programa in
zadovoljevanju interesov njihovega članstva nanaša tudi na:
ˈˈ

ˈˈ

sooblikovanje tistih politik, ki se neposredno navezujejo na
kakovostnejše življenje študentov v lokalni skupnosti;
razvoj študijskih programov v lokalni skupnosti in
29
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ˈˈ

vključitev študentov kot aktivne mladine v procese odločanja na
lokalni ravni.
Neformalne skupine mladih

Neformalne skupine mladih praviloma združujejo interesi, ki so povezani
z njihovim aktivnim ustvarjanjem oziroma participacijo v različnih oblikah družbenega delovanja. Glede na specifične interese so te skupine
lahko večje ali manjše, odvisna od tega pa je tudi njihova interesna moč
v lokalni skupnosti. Neformalne skupine mladih imajo različne možnosti
predstavljanja interesov. To lahko storijo posredno preko političnega telesa (MSLS) ali druge mladinske strukture (lokalne mladinske organizacije
ali mladinskega centra) ali neposredno z naslovitvijo interesov na predstavnika lokalne skupnosti, najpogosteje župana.
Drugi deležniki
Poleg predstavljenih v prejšnjih točkah, analitični okvir mladinskega sektorja na lokalni ravni poleg same lokalne skupnosti (občine) predstavljajo
tudi drugi deležniki, ki imajo posreden ali neposreden vpliv:
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

osnovne in srednje šole ter visoke šole in fakultete (z neposrednim dostopom do ciljne skupine preko sistema formalnega
izobraževanja);
Centri za socialno delo (preko sistemov socialnega varstva ter
kriznih centrov za mlade);
Zavod za zaposlovanje;
javni zavodi na področju kulture, knjige, turizma, gospodarstva in
gospodarski subjekti (preko rednega gospodarskega poslovanja z
mladinskimi organizacijami in preko donacij in sponzoriranja mladinskih programov).
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Stanje na področju mladinskega
sektorja na lokalni ravni
Splošno stanje mladih
Temeljne raziskave s področja mladih, predvsem Mladina 2010, daje
pomembne ugotovitve, na podlagi katerih bodo morali pristojni organi
voditi ustrezno mladinsko politiko za zagotavljanje kakovostnega življenja
mladih.
V skupino mladih, na podlagi temeljnih dokumentov s področja mladine,
uvrščamo vse med 15. in 29. letom starosti. Eno izmed temeljnih demografskih gibanj, ki bo zaznamovalo vse okvire mladinske politike v prihodnosti, je zmanjšanje števila mladih. Raziskava kaže, da bo v Sloveniji leta
2020 skoraj za tretjino manj mladih, kot jih je bilo leta 1990. Delež mladih
v celotnem prebivalstvu se bo v tem času znižal s 23 odstotkov na 15 odstotkov. Učinki tega trenda bodo za mlade vidni na več področjih, posebej
na udaru pa bo področje trga dela, na katerem naraščanje deleža starejših
prebivalcev po eni strani sili državo v podaljševanje delovne dobe, ki je
potrebna za upokojitev, kar zmanjšuje število prostih delovnih mest za
mlajše gene¬racije, po drugi strani pa število mladih upada, kar zmanjšuje
število kandidatov za aktualna delovna mesta.
Mladi danes pričakujejo ureditev razmer do nivoja, ki jim bo omogočal
stabilno zaposlitev, da bodo imeli ustrezen materialni položaj za doseganje lastne avtonomije. Prav nestalnost pri zaposlitvi jim onemogoča
dolgoročnejši načrt za ureditev ustreznega samostojnega bivanja.
Materialni dejavniki se kažejo kot zelo pomemben dejavnik, da se mladi odselijo od svojih staršev. Pri starših živi kar dobre tri četrtine mladih
(25–29 let), katerih starši živijo v hišah, sami pa nimajo zaposlitve, in manj
kot tretjina takih, katerih starši živijo v stanovanjih, sami pa imajo redno
zaposlitev in mesečni dohodek vsaj 1.000 evrov (Mladina 2010). Ekonomsko neodvisnost lahko razumemo kot enega izmed dejavnikov, ki ga bo
mladinska politika zaradi oteženih gospodarskih okoliščin najtežje in prioritetno morala reševati.
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Mladinska politika se bo v prihodnje zagotovo srečevala tudi z velikim in
rastočim številom diplomantov in diplomantk, ki ne bodo našli svoji izobrazbi ustrezne zaposlitve. Delež študentov v starostni skupini 19–24 let se
je v obdobju 2000–2010 povišal z 38,5 na 53,5 odstotka. Ukrepi mladinske
politike se bodo morali nanašati na prekvalifikacije, krepitev kompetenc
mladih na perspektivnih gospodarskih področjih, spodbujanje podjetniške
poti in usmeritve mladih v izobraževanje za deficitarne poklice.
Uporaba tobačnih izdelkov med mladimi blago upada, več mladih pa ima
izkušnje z uživanjem alkohola in prepovedanih drog; izkušnje s prepovedanimi drogami pa so značilnejše za moške in v urbanem okolju (Mladina
2010). Odpravljanje oblik zasvojenosti mladih morajo upoštevati številne
mladinske politike v svojih ukrepih, pri tem pa se ne smejo osredotočati
na »klasične« oblike zasvojenosti, ampak upoštevati tudi novejše oblike,
ki so manj izrazite, imajo pa posredne posledice (športne stave,..).
Med drugimi ugotovitvami iz raziskave Mladina 2010 navajamo tudi
povečan delež mladih, ki živijo v vaseh in majhnih naseljih, zmanjšal pa
se je delež mladih iz mest. Mladi so v primerjavi z evropsko mladino bolj
ekološko ozaveščeni, med prostočasnimi aktivnostmi pa so najbolj izpostavljeni zabava s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije
in medvrstniška zabava. Prav tako se je povečalo število mladih, ki se ukvarjajo s športom, med njimi izstopajo predvsem ekipni športi. Sorazmerno se je povečalo tudi članstvo mladih v športnih društvih.
Slovenska mladina se v primerjavi z evropskimi vrstniki od leta 1995 v
povprečju občutno manj zanima za politiko, prav tako pa od vseh držav
EU-27 mladi v Sloveniji politiki pripisujejo najnižji pomen v svojem
življenju (Mladina 2010). Politična participacija je v letu 2010 med mladimi
v Sloveniji pogostejša v obliki protestov, individualiziranih in spletnih oblikah, nižja pa v tradicionalnih oziroma strankarskih dejavnostih v primerjavi z EU-27.
Če upoštevamo ožje oblike udejstvovanja, se mladi najpogosteje
udeležujejo pro¬stovoljnih dejavnosti. Poleg vključenosti v zaposlitev in
izobra¬ževanje so prostovoljne dejavnosti osrednji mehanizem socialne
vključenosti v Sloveniji. Mladi na ta način predvsem v obdobju iskanja
32
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zaposlitve na tovrsten način skušajo pridobivati kompetence in socialne
veščine, ki bi jim olajšale pot do zaposlitve. Mladinsko delo predstavlja
odlično izhodišče za udejstvovanje mladih, saj predstavlja širok spekter
možnosti sodelovanja na številnih interesnih področjih.
Mladinske organizacije in organizacije za mlade
Mladi se združujejo v različne oblike organiziranosti, ki so lahko formalne
ali neformalne oblike. V Sloveniji imamo različne tipe mladinskih organizacij, v najbolj osnovni obliki so to: mladinske organizacije, mladinski
centri, mladinski sveti in nacionalne mladinske organizacije.
Po podatkih iz leta 2009 je Urad RS za mladino v svojih evidencah beležil
13 nacionalnih mladinskih organizacij, 55 mladinskih centrov in 42 mladinskih svetov. Točnega podatka o številu drugih nevladnih organizacij
nimamo, navedemo lahko samo podatek, da jih je v letu 2009 Urad RS za
mladino neposredno podprl 62, ocena pa je, da jih deluje bistveno več (več
kot 300 po podatkih spletne strani www.mladi-in-obcina.si). Število se v
zadnjih letih rahlo povečuje pri vseh tipih organizacij.
V nadaljevanju posredujemo nekatere značilne ugotovitve o mladinskih
organizacijah in organizacijah za mlade v Sloveniji (po podatkih Mladinsko delo in mladinska politika na lokalni ravni 2010):
ˈˈ
ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

pojavnost mladinskih centrov je bolj značilna za večje občine;
največja zgoščenost mladinskih centrov je v Posavski regiji;
večina mladinskih centrov je organizirana kot društvo (45%), potem
so javni zavodi (42%) in nato zasebni zavodi (13%);
zasebni zavodi in društva, ki delujejo kot mladinski centri imajo
praviloma nižje vrednosti svojih programov;
od 42 registriranih svetov lokalne skupnosti se jih je na javni poziv
Urada RS za mladino 2009 prijavilo 15, kar znaša 36%;
po podatkih iz javnega poziva Urada RS za mladino največ programa mladinski sveti namenijo sodelovanju z drugimi organizacijami,
sledijo pa aktivnosti za zagotavljanje pogojev za mladinsko delo,
statutarne aktivnosti in dialog s predstavniki oblasti in odločevalci;
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ˈˈ

ˈˈ

od 62 podprtih drugih nevladnih mladinskih organizacij s strani
Urada RS za mladino v letu 2009, jih 39 (62%) prihaja iz Ljubljane in
druge nevladne mladinske organizacije največ sredstev namenjajo klubskemu programu, nato neformalnemu izobraževanju, informiranju in kot zadnje mednarodnim projektom.

Mladinske organizacije in organizacije za mlade v Sloveniji zaznamuje velika raznolikost, ki je posledica demografskih značilnosti lokalnih skupnosti, različnih pravnih oblik, raznolikih struktur financiranja in njihovega
zunanjega okolja ter števila drugih deležnikov. Na lokalni ravni se praviloma vzpostavijo tiste mladinske strukture, ki najbolj odgovarjajo potrebam
mladih oziroma so rezultat različnih interesnih gibanj v lokalnem okolju.
Sistemske ureditve mladinskega področja na lokalni ravni v Sloveniji
Občine v Sloveniji imajo na svojih ravneh različne sistemske ureditve
področja mladine. V nadaljevanju bomo na podlagi Analize mladinskih politik po občinah v Sloveniji (Zveza ŠKIS 2011) povzeli ureditve na
področju delovnih teles (Komisija za mladinska vprašanja, Odbor za mladino, Urad za mladino, Višji svetovalec za mladinska vprašanja) in sprejetih dokumentov (Strategija na področju mladine, Odloki o mladini,
Pravilniki o financiranju mladinskih organizacij,...).
Večina občin v Sloveniji nima sprejetega Odloka o mladini (90%) niti Lokalne strategije za mlade (93%), a obstajajo izjeme, oba akta imajo sprejete
občine Velenje, Radlje ob Dravi in Mestna občina Maribor. Odlok o mladini
imajo sprejete še občine Hrastnik, Sežana, Nova Gorica, Kobilje in Mestna
občina Murska Sobota. Samo Lokalno strategijo za mlade pa imajo sprejete občine Krško, Kranj in Cerknica. Med občinami, ki nimajo sprejetega
nobenega od dokumentov, jih 16% navaja prisotnost določenega akta za
urejanje mladinskega dela ali mladinske politike v občini. Med njimi se
najpogosteje navaja Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov ter različni razvojni programi.
88% občin nima Odbora za mladino občinskega sveta. Z vprašanjem
mladinske problematike se najpogosteje ukvarjajo Odbori za družbene
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dejavnosti, Komisija za mladinsko dejavnost in tudi Odbori za kulturo,
šolstvo in šport.
Podobno velja za delovno telo Komisije za mladinska vprašanja, ki znaša
kar 90%. Občine Velenje, Slovenj Gradec, Kranj, Radovljica, Oplotnica in
Maribor imajo tako Odbor za mladino občinskega sveta kot tudi Komisijo
za mladinska vprašanja.
Razpisi za mladinske projekte ali programe so na občinah razmeroma pogosti, navaja jih 45% vprašanih občin. Med tistimi občinami, ki so odgovorile, da obstajajo razpisi in projekti izključno za mlade, podatki kažejo,
da najpogosteje razpisujejo oboje, programe in projekte (72%). Višina
sredstev se med posameznimi občinami bistveno razlikuje, najpogosteje
se višina sredstev veže na velikost občine.
Med druge ukrepe na področju mladih in mladinske politike sodijo programi za neprofitna stanovanja, finančne pomoči, programi za olajšan dostop do vrtca in programi za subvencionirano varstvo otrok. 59% občin z
različnimi ukrepi podpira izvajanje neformalnega izobraževanja in drugih
aktivnosti v času počitnic za mlade, med temi ukrepi se najpogosteje pojavljajo sofinanciranja in organizacija športnih prireditev, ustvarjalnih delavnic, sofinanciranja počitnic iz socialno ogroženih družin, taborjenja in
programi v okviru delovanja šol.
Med posredne ukrepe občine navajajo še pomoč pri zaposlovanju mladih
preko programov javnih del in drugih oblik politike aktivnega zaposlovanja ter posredno podporo s partnerstvom pri izvajanju večjih mladinskih
projektov na lokalni ravni.
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4 DEL
Priprava Strategije na področju mladih in
mladinske politike na lokalni ravni
Kaj je Strategija na področju mladih in
mladinske politike na lokalni ravni?
Strategijo na področju mladih in mladinske politike na lokalni ravni lahko
opredelimo kot mehanizem (oziroma instrument) podpore mladinskega
dela in mladinske politike. Tovrstna strategija po vsebini ne more biti
enovita, saj se v njih opredeljujejo tudi dokumenti, ki jih v sklepni fazi
realizirajo, sestavljajo pa jih lahko tudi smernice za pripravo programov
oziroma programi sami, ki se ob njihovi realizaciji pretvorijo v projekte
oziroma druge strateške dokumente na ravni občine.
Na strategijo vplivajo različni dejavniki. Med pomembnejše lahko navedemo politične interese, moč in število mladinskih organizacij in organizacij
za mlade, nivo motivacije predlagateljev, splošni interes javnosti, število
in moč drugih deležnikov kot so šole, Centri za socialno delo, druge nevladne organizacije in vključenost medijev.
Upoštevanje vseh dejavnikov je pri oblikovanju strategije zelo pomembno, saj izključevanje pomeni, da lahko pri realizaciji pride do odmika
reševanja ključnih težav mladih v lokalni skupnosti. Takšno strategijo bi
zato lahko ocenili kot slabo.
Pobuda za sprejemanje strategije na področju
mladih in mladinske politike
Pobuda za sprejemanje strategije na področju mladih in mladinske politike lahko pride iz različnih strani. V Tabeli 1 opredeljujemo možne vire
pobude.
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Viri pobud

Zaznavanje pobud

Mladi

Mladi se zaradi zaznanih potreb združujejo
v pobudne skupine in izrazijo svoj interes ter
predstavijo potrebe občini.

Mladinske organizacije Organizacije zaznavajo potrebe mladih, se
in/ali organizacije za združujejo, praviloma preko mladinskega cenmlade
tra ali/in mladinskega sveta lokalne skupnosti
in predstavijo pobude občini.
Občina

Občina zazna potrebe mladih, čeprav na
nasprotni strani ni neposrednega sogovornika
zaradi nizke ravni aktivne participacije mladih
v lokalni skupnosti.

Nacionalni organ

Nacionalni organ na podlagi rezultatov
raziskav in analiz ugotovi potrebe oziroma
problematike mladih in da predlog občini za
pripravo strategije.

Drugi deležniki

Strokovne in/ali izobraževalne organizacije na
področju mladih v okviru svojega dela zaznajo
potrebe oziroma problematiko mladih ter jo
predstavijo občini.

Tabela 1: viri pobud za oblikovanje Strategije na področju mladih in mladinske politike na
lokalni ravni

Načini oblikovanja Strategije na področju
mladih in mladinske politike
Občine imajo, z upoštevanjem temeljnih omejitev, pri oblikovanju strategije različne možnosti. Navajamo jih v Tabeli 2.
ST1

Strategijo lahko pripravijo kot samostojno strategijo, ki upošteva
vse aspekte mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni. V tem primeru govorimo o celoviti, praviloma razvojno naravnani strategiji.
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ST2

Strategijo lahko pripravijo kot samostojno strategijo, ki upošteva
aspekte mladinskega dela in mladine iz vidika preživljanja prostega časa. V tem primeru govorimo o omejeni mladinski strategiji.

ST3

Strategija na področju mladih se lahko oblikuje v okviru druge,
obsežnejše razvojne strategije v lokalni skupnosti.

ST4 Občine prepustijo oblikovanje strategije javnim zavodom na
področju mladih, praviloma mladinskim centrom. Sprejemanje in
usklajevanje strategije ostane domena občine oziroma mestnega
sveta.
ST5

Občine prepustijo oblikovanje strategije zainteresirani mladini,
kot sogovornika pa predlagajo Mladinski svet lokalne skupnosti,
ki dobi nalogo združevanja mladinskih organizacij, organizacij za
mlade in vseh zainteresiranih deležnikov. Sprejemanje in usklajevanje strategije ostane domena občine oziroma mestnega sveta.

Tabela 2: Načini oblikovanja strategij na področju mladih in mladinske politike na lokalni
ravni

Vključevanje strokovne javnosti v oblikovanje strategije
Oblikovanje strategije je pri njenem vsebinskem oblikovanju predvsem
strokovne narave, ki potrebuje poglede posameznikov, strokovnjakov iz
mladinskega področja. V naslednjih točkah navajamo posameznike, katerih vključitev v oblikovanje dobre strategije je pomembna:
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

NA RAVNI OBČINE: župan, direktor občinske uprave, vodja oddelka
za družbene dejavnosti in posamezni svetovalci z oddelkov, ki so
neposredno oziroma posredno v povezavi s področjem;
NA RAVNI MLADINSKIH ORGANIZACIJ: predsedniki mladinskih organizacij, predstavniki mladinskega sveta lokalne skupnosti, predstavniki političnih podmladkov, direktor mladinskega centra in drugi strokovni delavci mladinskega centra, predstavniki organizacij za
mlade;
NA RAVNI DRUGIH ORGANIZACIJ: strokovni delavci Centra za socialno delo, ravnatelji šol, ravnatelji drugih izobraževalnih organizacij, direktorji drugih javnih zavodov (knjižnic, muzejev,...), predstavniki drugih nevladnih organizacij;
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ˈˈ

ˈˈ

NA RAVNI MLADIH: zainteresirane skupine mladih in aktivni mladi
posamezniki, predstavniki civilnih iniciativ, mladi raziskovalci in
NA RAVNI DRUGE SPLOŠNE JAVNOSTI: strokovnjaki s področja
mladine, drugi strokovni delavci področja, predstavniki medijev,
predstavniki nacionalnih mladinskih organizacij in predstavniki
Urada za mladino na Ministrstvu za šolstvo in šport.
Proces oblikovanja Strategije na področju
mladih in mladinske politike

Proces oblikovanja strategije je odvisen od njenih uvodnih faz, predvsem
od odločitve na kakšnem nivoju in v kakšnem obsegu se strategija sprejema. Slika 1 nam prikazuje osnovne faze sprejemanja strategije, ki predpostavlja njeno oblikovanje v največjem obsegu, na ravni ukrepov celotne
mladinske politike na lokalni ravni.

Slika 1: Celoten proces sprejemanja in oblikovanja strategije
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FAZA 1 Sprejem in obravnava pobude na ravni občine. V prvi fazi vir
pobude odda predlog za oblikovanje in sprejem strategije, v katerem morajo biti navedeni razlogi za oddajo predloga. Občina
mora v tej fazi pobudo sprejeti in jo obravnavati ter oceniti njeno prioriteto in dejansko potrebo.
FAZA 2 Sprejem sklepa o oblikovanju strategije. V tej fazi se prične
politično usklajevanje in pogovori o dejanski potrebi o oblikovanju strategije. Poleg politične motivacije je potrebna tudi
stalna strokovna podpora in intenzivno delo predlagateljev
pobude.
FAZA 3 Oblikovanje strategije. Faza oblikovanja strategije praviloma
sestoji iz treh delov. V prvem delu sledi temeljita analiza na
področju potreb mladih, mladinske politike na ravni občine in
mladinskih organizacij ter organizacij za mlade. V drugem delu
se prične intenzivno oblikovanje strategije s sprejemanjem
predlogov in podajanjem mnenj, v tretjem delu pa se pripravi
prvi končni osnutek strategije v dogovorjenem besedilu.
FAZA 4 Politično usklajevanje strategije. V tej fazi praviloma prihaja do
prvih obravnav strategije na ravni občinskega sveta s podajanjem mnenj in predlogov, ponovnega oblikovanja strategije in
nato končnega političnega usklajevanja.
FAZA 5 Sprejem strategije. V zaključni fazi se strategija potrdi. Določijo
se operativni postopki njenega izvajanja s potrditvijo vsebinske in terminske strukture ter odgovornih deležnikov za njeno
izvedbo. V dobrih strategijah so slednji sicer že določeni in
vnaprej pripravljeni na prejem naloge, a je potrditev s strani
odločevalca nujna, saj je pogostokrat vezana na finančna sredstva za njeno realizacijo.
Faza oblikovanja strategije poteka v treh pod-fazah:
RAZISKAVA IN ANALIZA potreb mladih, mladinske politike na ravni
občine in mladinskih organizacij in organizacij za mlade. Z njo dobimo
realni vpogled v stanje na področju mladih, njihovih potreb, prioritet,
socialnega položaja, specifičnih potreb, ki izhajajo iz lokalne skupnosti
in njihovega življenjskega okolja. Z analizo mladinske politike na lokalni
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ravni neposredno ugotavljamo obstoječe sistemske ureditve in ukrepe na
področju mladih. Z analizo mladinskih organizacij in organizacij za mlade
ugotavljamo njihovo aktivno udejstvovanje, strukturo, skupne interese in
povezanost ter vpliv v lokalnem okolju. Ta pod-faza predstavlja izhodišče
in realno sliko področja, na kateri temelji nadaljnje sprejemanje predlogov.
SPREJEMANJE PREDLOGOV IN SOOČENJE MNENJ vseh interesnih skupin
in posameznikov. V tem delu je pomemben element vključevanja vseh interesnih skupin, da izrazijo svoje predloge in možne ukrepe na področju
mladinske politike na lokalni ravni. Pri soočenju mnenj je potrebno sprejeti vidik vseh udeležencev, prav tako je potrebno zagotoviti soočenje med
vsemi ravnmi udeležencev oziroma interesentov.
KONČNI PREDLOG STRATEGIJE v čistopisu in dogovorjeni pisni obliki. Po
oblikovanju prvih besedil je potrebno sprejeti vsebinsko odločitev o obliki
zapisa strategije, ki mora biti usklajena z morebitnimi pravnimi dokumenti, ki kasneje predstavljajo osnovo za odločitev.
Izvedbena metodologija pri oblikovanju strategije
Raziskave
Pri raziskavi je potrebno določiti namen in cilje raziskave, opredeljen problem in temo. Vedno je potrebno uporabiti jasna raziskovalna vprašanja,
izbrati in preučiti temeljne vire, izdelati načrt raziskave, uporabiti ustrezno metodologijo (npr. izbrati točno določen tip vprašalnika), metodo zbiranja in obdelavo podatkov. V zaključku raziskave izvedemo analizo in v
splošnem zapisu razložimo rezultate raziskave.
Ločimo kvantitativne raziskave (predmet so pojavi, predmeti in odnosi, ki
jih je možno kvantificirati oz. jih je možno količinsko in vrednostno izraziti
z uporabo kvantitativnih metod) in kvalitativne raziskave (uporabljajo se
kvalitativne metode in ugotavljajo lastnosti, značilnosti, vrednote … pojavov, predmetov, odnosov, …; odgovarjamo na vprašanje kakšno, zakaj,
kdaj, …). Pri oblikovanju strategije na področju mladih in mladinske politike je primerna uporaba obeh. V našem primeru pa so pomembne tudi ap41
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likativne raziskave, ki so prvenstveno usmerjene na reševanje določenega
praktičnega problema oz. uresničevanje praktičnega cilja, saj ugotavljajo
možnosti uporabe rezultatov temeljnih raziskav ali odkrivajo nove metode
in postopke za uresničitev vnaprej postavljenega cilja. Najpogostejše izvedbe oblike so vprašalniki, ki so lahko spletni ali v papirni obliki. Pri
slednjih je potrebno biti previden, kako bomo dosegali opredeljeno ciljno
skupino. Druge izvedbene oblike so lahko tudi poglobljeni ali strukturirani intervjuji, terenska raziskava,...
Sprejemanje predlogov in soočenje mnenj
Predloge lahko sprejemamo na različne načine, za potrebe oblikovanja
strategije so najprimernejši: poziv za zbiranje predlogov s strani občine,
kjer je jasno naveden namen zbiranja predlogov in možnost njihove umestitve; neposredno zbiranje predlogov s strani interesentov področja kot
prispevek k oblikovanju strategije; zbiranje predlogov na podlagi ugotovitev iz analize raziskav in oblikovanje predlogov na ravni občine kot
prispevek k sistemskim ureditvam področja mladih.
Soočenje mnenj na tako imenovani javni predstavitvi predlogov strategije
generira različne vidike rešitev in je pogostokrat odvisno od motivacije
posameznikov oziroma interesnih skupin. Pri moderiranju soočenj je
potrebno biti pazljiv na uporabo načel enakosti in demokratičnih vrednot.
Izvedbene oblike soočenj so lahko: diskusijske skupine, soočenja mladih in odločevalcev, mladinski parlament, poglobljene diskusijske skupine, strokovna srečanja, mladinske izmenjave, forumi, spletna socialna
mreženja,..
Izvedbeni zapisi strategije
Končno besedilo strategije mora biti zapisano na način, ki najbolj ustreza
pravnim normam pri njihovem sprejemanju, je pri predstavitvah razumljivo splošni javnosti in omogoča na projektni ravni zapis strateških programov in njihove zagonske projekte.
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Vsebinski elementi oblikovanja strategij
V tej točki opredeljujemo vsebinske elemente pri oblikovanju strategij.
Vsebine niso primerne za vse lokalne skupnosti, vežejo se na obstoječe
stanje in dejanske potrebe v lokalni skupnosti na področju mladih. Za njih
je značilno, da imajo pri sprejemanju močno politično konotacijo.
Oblikovanje delovnih teles na občinski ravni
Med delovna telesa na občinski ravni, ki so neposredno zadolžena za
področje mladih štejemo: Komisijo za mladinska vprašanja, Odbor za mladino, Urad za mladino, Višjega svetovalca za področje mladine.
Komisijo za mladinska vprašanja imenuje župan s sklepom kot svoje posvetovalno telo za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.
Komisija sprejema sklepe ter daje predloge in pobude županu. Med njene
naloge spada tudi vzpodbujanje pogojev za razvoj mladinskih dejavnosti;
priprava in obravnava strateških in razvojnih programov na področju mladih, spremljanje in izvajanje strateških dokumentov in spremljanje nalog
odločitev organov občine, ki vplivajo na delo in življenje mladine v občini.
Odbor za mladino občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja
obravnava tematiko iz pristojnosti občinskega sveta in daje občinskemu
svetu mnenja in predloge. Odbor lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti. V Sloveniji praviloma te
naloge opravlja Odbor za družbene dejavnosti.
Urad za mladino imajo v Sloveniji v Mariboru in Ljubljani. Urad pripravlja
strokovne podlage in daje pobude za sprejemanje in uresničevanje aktov
občine, zagotavlja izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih
nalog s področij dela z mladimi, še zlasti pa pripravlja naloge v zvezi z
delovanjem javnih zavodov, skrbi za investicijsko vzdrževanje in investicije v objekte ter tekoče vzdrževanje prostorov in opreme. Skrbi tudi za
delovanje neprofitnih organizacij in ustanov in potrjuje oziroma izdaja
soglasja k sistemizaciji, kadrovskim načrtom in razvojnim načrtom zavodov v okviru pristojnosti in zagotavlja pogoje za kakovostno preživljanje
prostega časa mladih.
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Višji svetovalec na področju mladine praviloma deluje v okviru Oddelka za
družbene dejavnosti na občini in je neposredno odgovoren vodji oddelka,
županu in/ali direktorju občinske uprave. Naloge svetovalca so vezane na
uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju. Svetovalec tako
pripravlja in izvaja letni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov, pripravlja in izvaja druge javne razpise in javne pozive na tem
področju, vodi upravne postopke na področju dela z mladimi, pripravlja
in spremlja predpise, ukrepe na področju mladinskega sektorja, skrbi in
izvaja nadzor nad uresničevanjem programov in porabo sredstev, namenjenih za mladinske programe in programe za mlade, spremlja položaj mladih v občini, sodeluje in koordinira organizacije v mladinskem sektorju
ter opravlja druge naloge s področja dela z mladimi. Zadolženi so tudi za
izvajanje upravnih postopkov in nadzorujejo potek razvoja mladinskega
sektorja in mladih.
Oblikovanje temeljnih dokumentov
Med temeljne sistemske dokumente na ravni občine prištevamo: Odlok o
mladini, Pravilnike o sofinanciranju projektov in programov mladinskih
organizacij, Lokalne programe na področju mladih in različne sklepe
delovnih teles, ki urejajo področja mladih.
Odlok o mladinskem delu v svojih določilih ureja položaj in delovanje
mladine v občini. Z odloki se praviloma ureja delovanje delovnih teles na
področju mladih in njihove pristojnosti, ureja delovanje javnih organov
na področju mladih, katerih ustanovitelj je občina ter uresničujejo cilji
zapisani v lokalnih programih za mlade.
Pravilniki o sofinanciranju projektov in programov mladinskih organizacij
predstavljajo temelj za objavo Javnih pozivov za sofinanciranje projektov
in programov mladinskih organizacij na lokalni ravni. Pravilniki določajo:
osnovne pojme mladinskega sektorja; pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
mladinske organizacije; področja sofinanciranja; temeljno zakonodajo,
na kateri temelji pravilnik; kriterije sofinanciranja in druge elemente, ki
se vežejo na specifične potrebe mladih v posameznih lokalnih skupnostih.
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Posredno med temeljne dokumente spadajo tudi sklepi delovnih teles.
Med njimi izpostavljamo predvsem sklepe, ki se vežejo na letne prioritete
na področju mladih v lokalni skupnosti. Prioritete se namreč vnašajo v
javne pozive za sofinanciranje in predstavljajo pomemben del razpisne
dokumentacije.
Sprejemanje lokalnih programov na področju mladih se praviloma opredeli v Odloku za mladino. Določi se delovno telo za oblikovanje programov, čas sprejemanja programa in pristojnosti pri oblikovanju lokalnega
programa. Pri tem je potrebno ponovno izpostaviti različne variacije, ki jih
izbirajo posamezne lokalne skupnosti. Večina jih nima sprejetega Odloka
o mladini, zato odločitev o oblikovanju programa sprejmejo na drugačne
načine. Občina jih:
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

uvrsti kot del večjega razvojnega programa za daljše časovno obdobje;
uvrsti že v proces oblikovanja strategije kot strateške programe z elementi za zagon projektov;
podeli v oblikovanje javnemu zavodu na področju mladine v lokalni
skupnosti in
prepusti v oblikovanje interesnim skupinam, najpogosteje pod vodstvom mladinskega sveta lokalne skupnosti.

Lokalni programi v svoji strukturi zajemajo: usmeritve in cilje delovanja
mladih; vsebino in obseg dejavnosti, ki so financirane iz javnih sredstev
občine; predloge za uporabo infrastrukture na mladinskem področju;
program prireditev na mladinskem področju, ki ga izvaja občina sama
in občina v povezavi z mladinskimi organizacijami in organizacijami za
mlade; načrte sodelovanja z mladinskimi organizacijami in proces vzpostavitve strukturiranega dialoga; načine neposredne komunikacije z
mladimi pri oblikovanju strateških odločitev in pogoje ter merila za upravljanje s prostori za izvajanje programa mladinskih centrov.
Sodelovanje z organizacijami pri izvajanju strokovnih nalog
Pogosta praksa na ravni občin je, da se dogovorijo z drugimi organizacijami za izvajanje strokovnih nalog na področju mladih in mladinske poli45
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tike. Sodelovanje dogovorijo z neposrednim financiranjem za izvajanje
strokovnih nalog. Tabela 3 prikazuje možne strukture sodelovanja.
ST1

Občina ustanovi samostojni javni zavod za področje mladih in
mladinske politike, najpogosteje kot mladinski center s podelitvijo v upravljanje mladinsko infrastrukturo.

ST2

Na predlog občine se v okviru že obstoječega občinskega javnega
zavoda ustanovi nova organizacijska oblika (najpogosteje kot mladinski center), ki izvaja strokovne naloge na področju mladih in
mladinske politike.

ST3

Občina dogovori sodelovanje z že obstoječo mladinsko organizacijo, organizacijo za mlade ali mladinskim svetom lokalne skupnosti. V dogovoru o sodelovanju partnerji natančno opredelijo odgovornosti glede izvajanja strokovnih nalog.

ST4 Občina dogovori sodelovanje z že obstoječo strokovno organizacijo na področju mladih za izvajanje strokovnih nalog (razvojna
agencija, krizni centri za mlade, …).
Tabela 3: Struktura sodelovanja občin z organizacijami na področju mladih in mladinske
politike

Obseg in vsebino izvajanja strokovnih nalog se natančneje določi v Dogovoru o sodelovanju med občino in izbrano organizacijo. Možne vsebine
strokovnih nalog so lahko naslednje:
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

izvajanje raziskav na področju mladih in mladinske politike v
splošni obliki ali po posamičnem cilju glede na problematiko oziroma potrebe mladih v lokalni skupnosti;
povezovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade na lokalnem nivoju;
sodelovanje v občinskih delovnih telesih pri obravnavanju vprašanj,
ki se nanašajo na mlade in ukrepe mladinske politike;
izvajanje informiranja in svetovanja;
izvajanje neposredne podpore mladim pri izvajanju mladinskih
pobud in projektov družbene odgovornosti v lokalni skupnosti;
vključevanje v pripravo strateških dokumentov na ravni lokalne
skupnosti;
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ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

izvajanje projektov in aktivnosti, ki neposredno rešujejo problematiko povezano z mladimi v lokalni skupnosti;
senzibilizirati splošno javnost o mladinskem delu in mladinski politiki;
vključevanje v regionalne, nacionalne in mednarodne programe na
področju mladih in
sodelovanje pri drugih strokovnih nalogah, ki zahtevajo udejstvovanje na seminarjih, okroglih mizah, konferencah ali simpozijih.
Področne mladinske politike

Za celovit pregled področnih mladinskih politik, ki jih lahko vključujejo
strategije na področju mladih, si poglejmo »Revidirano evropsko listino o
vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje«. Listina izpostavlja,
da je dejavno sodelovanje mladih pri odločitvah in dejavnostih na lokalni
in regionalni ravni ključnega pomena, navaja pa naslednje področne politike:
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

politika preživljanja prostega časa in družbeno-kulturnih dejavnosti; podpora organiziranju različnih družbeno-kulturnih dejavnosti,
ki jih pripravljajo različne oblike mladinskega organiziranja; podpora izobraževanju vodij mladinskih združenj in socialnih delavcev;
politika spodbujanja zaposlovanja mladih in zniževanja stopnje njihove brezposelnosti;
razvoj politik in programov z namenom ugotavljanja vzrokov brezposelnosti mladih in spodbujanjem zaposlitvenih možnosti mladih;
ustanovitev lokalnih centrov za zaposlovanje za pomoč in podporo
pri iskanju ustrezne zaposlitve za mlade; podpora mladim pri ustanavljanju lastnih podjetij s sofinanciranjem in drugimi oblikami podpore (z dovoljenji, opremo, usposabljanjem, … );
stanovanjska politika in politika varovanja okolja ter ureditve prometnih povezav; razvoj programov za bivanje in konkretne politike
urbanega okolja; ustanovitev oz. razvoj lokalnih informacijskih centrov za reševanje stanovanjskih vprašanj mladih;
politika pobudam za prevozne storitve ter povečanje mobilnosti na
podeželju za mlade, ki nimajo drugih prevoznih sredstev;
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ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ
ˈˈ

ˈˈ

politika izobraževanja in usposabljanja, ki spodbuja vključevanje
mladih;
politika mobilnosti in izmenjav in podpora organizacijam in skupinam, ki spodbujajo mobilnost mladih (delavcev, študentov, prostovoljcev,…) s politiko izmenjav;
zdravstvena politika in oblikovanje institucionalne strukture, ki
omogoča posvetovanje med mladinskimi organizacijami ter vsemi
družbenimi in poklicnimi skupinami, ki se ukvarjajo z razvojem
družbene blaginje in zdravstvenim varstvom; okrepitev informacijske dejavnosti in preventivnih ukrepov proti pogostim boleznim
mladih;
politika enakih možnosti;
posebna politika za podeželje - zagotovitev izobraževalne, zaposlitvene, stanovanjske, prometne in drugih področnih politik, ki se
nanašajo na posebne potrebe mladih, ki živijo na podeželju; zagotovitev finančne podpore mladinskim in drugim lokalnim organizacijam na podeželju in
kulturna politika; politika boja proti nasilju in kriminalu; politika
spolnosti in politika dostopa do pravic in zakonov.

Pri pripravi celovite Strategije na področju mladih in mladinske politike se
upoštevajo vse navedene področne politike, ki se nato natančneje obravnavajo glede na aktualno stanje mladih, njihove potrebe in problematiko.
Vsebinska priprava strategije
Metodologije za vsebinsko pripravo strategije se razlikujejo glede na
okolje, v katerem se odvijajo. Primerno metodologijo vsebinske priprave
strategije na obravnavanem področju prikazujejo Slika 2 in Slika 3.
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Slika 2: Vsebinska priprava strategije na obravnavanem področju
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Slika 3: Opredelitev vsebinske priprave strategije na obravnavanem področju

Za lažje razumevanje vsebinske priprave strategije si poglejmo Tabelo 4,
kjer navajamo enostavni primer vsebinske priprave strategije.
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TEMELJNA IZHODIŠČA

Število mladinskih organizacij v lokalni
skupnosti se je v obdobju od leta 2008 do
2012 povečalo iz 16 na 28. Število mladih,
ki aktivno delajo v programih in projektih
organizacij se je povečalo za 356. Sredstva,
namenjena organizacijam s strani občine,
so v tem času ostala nespremenjena. Število
prijaviteljev na Javni poziv za sofinanciranje
mladinskih projektov in programov se je
povečalo za 36%.

ZAPIS STRATEGIJE

Zagotavljanje večje podpore mladinskim organizacijam za izvajanje njihovih projektov
in programov ter spremljanje razvoja mladinskih organizacij in njihovega vpliva na
življenje v lokalni skupnosti.

NAČINI URESNIČEVANJA Ukrep 1: povečanje sredstev za Javni poziv za
sofinanciranje mladinskih projektov in programov za 9%.
Ukrep 2: zagotovitev brezplačne uporabe infrastrukture mladinskim organizacijam s strani javnega zavoda za kulturo in turizem v
občini.
MERILA USPEŠNOSTI

Merilo 1: dvig povprečne višine sofinanciranih sredstev mladinskim organizacijam
za izvajanje projektov in programov.
Merilo 2: povprečno znižanje stroškov izvajanja aktivnosti projektov in programov mladinskih organizacij v lokalni skupnosti.

Tabela 4: Primer vsebinske priprave strategije
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Zagon strategij
Z oblikovanjem strategij pridobimo strateški razvojni program na zadevnem
področju. Za večjo konkretizacijo razvojnih programov (v našem primeru
lokalnih razvojnih programov za mlade) je smiselno opredeljene strategije
pretvoriti v projekte, ki imajo v svojem zapisu že določeno terminsko strukturo in potrebna sredstva. Na ta način že lahko predvidimo čas prvih rezultatov. Če naprimer strategija predvideva ustanovitev mladinskega centra,
projektni elaborat natančno opredeli vse karakteristike njegove ustanovitve in pričetka delovanja. Mladim v lokalni skupnosti lahko, glede na
njihove izražene potrebe, nato posreduje dokaj realne informacije kdaj bo
pričel delovati mladinski center.
Tovrsten zagon strategij pa se lahko v nepredvidljivih okoliščinah
(politične interese na ravni lokalne skupnosti lahko prištevamo med nepredvidljive okoliščine) srečuje tudi z nekaterimi problemi:
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

priprava osnov za strateške razvojne programe morajo voditi strokovnjaki področja, zato je smiselno, da se občine povežejo z mladinskimi organizacijami, ki imajo strokovno znanje, v nasprotnem primeru lahko pride do neželenih napak;
stopnjo konkretizacije priprave strateških razvojnih programov je v
okoliščinah oteženih gospodarskih in socialnih razmer težko opredeliti;
priprava zagona projektov ter zagotovitev vseh resursov je vezana
na občinski proračun, ki potrebuje široko politično soglasje, zato
mora mestni svet področje mladih in mladinske politike sprejeti kot
pomembnega za njihovo lokalno skupnost in
potreben je ustrezen projektni tim za obvladovanja sprememb v celotnem strateškem upravljalnem procesu, vodenje in izvajanje projektov ter samo projektno organiziranje.

Za uspešno izvajanje projekta je nujno potrebno zagotoviti projektno organiziranost, ki seveda ne more temeljiti samo na projektnih skupinah
strokovnjakov. Potrebno je vgraditi projektno organizacijo, v zadnjem času
se vse bolj uporabljajo projektne pisarne. Na ravni občine je za potrebe izvajanja Lokalnega programa za mlade nujna ustrezna sestava projektnega
tima. V slednjem morajo poleg predstavnikov s strani občine (s področja
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družbene dejavnosti, financ, okolja, kabineta župana) biti tudi predstavniki mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter drugi strokovnjaki s
področja mladih in mladinske politike.
Opozoriti je potrebno, da je delovanje takšnega tima lahko obremenjeno
z različnim razumevanjem doseganja končnih ciljev. Medtem ko bodo na
ravni občine skušali cilje doseči z boljšo finančno učinkovitostjo, se bodo
mladinski delavci in mladinske organizacije bolj osredotočali na doseganje ciljev in rezultatov. Zato je smiselno uporabiti načela optimalnega usklajevanja in medsebojnega razumevanja.
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5 DEL
Organizacije in spletni naslovi
V tej točki navajamo nekatere izmed najpomembnejših organizacij, ki
neposredno ali posredno nudijo pomoč in podporo razvoju mladinskega
sektorja v Sloveniji.
SLOVENSKA FILANTROPIJA (www.filantropija.org), Združenje za promocijo prostovoljstva je nevladna organizacija, ustanovljena leta 1992 z
namenom promocije in razvijanja prostovoljskega dela in solidarnosti
med ljudmi.
MREŽA MAMA (www.mreza-mama.si) je organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov.
CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ (www.cnvos.si) je ustanovilo 27 nevladnih organizacij z namenom krepitve razvoja, povezovanja in sodelovanja nevladnih organizacij (NVO) v Sloveniji.
PIC Pravno-informacijski center (www.pic.si) nevladnih organizacij.
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO (www.ursm.gov.si) je pristojen za razvoj mladinske politike in mladinskega dela v Sloveniji.
MLADINSKI SVET SLOVENIJE (www.mss.si) je krovna organizacija mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju.
SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE (www.skupnostobcin.si) je največje
reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje 167 občin
članic.
ŠKIS, Zveza študentskih klubov Slovenije (www.skis-zveza.si) je krovna
organizacija študentskih klubov, namenjena zastopanju interesov in povezovanju študentskih klubov na nacionalni ravni.
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MOVIT NA MLADINA. Osrednja dejavnost zavoda MOVIT NA MLADINA
(www.mva.si) je opravljanje nalog Nacionalne agencije v programu Evropskih skupnosti MLADI V AKCIJI v Sloveniji.
EURODESK SLOVENIJA. Eurodesk (www.eurodesk.si) je brezplačni infoservis Evropske komisije, namenjen mladim in tistim, ki z njimi delajo.
CMEPIUS. Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe,
izobraževanja in usposabljanja (www.cmepius.si) pripravlja razpise,
izobraževanja, konference iz programa Vseživljenjsko učenje.
ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE. (www.zts.org) Nacionalna skavtska organizacija, katere namen je vzgajati mlade ljudi, da bodo igrali konstruktivno vlogo v družbi.

Informacijski centri
MISSS. Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije informira,
svetuje, izvaja programe za mlade in povezuje informativno svetovalne
centre za mlade. (www.misss.org)
INFOPENTLJA - INFORMACIJSKA MREŽA ZA MLADE V SAVINJSKI REGIJI.
Informacijski center za mlade v Celju. (www.mc-celje.si/sl/Infopentlja/)
LJUBLJANSKA MREŽA INFOTOČK združuje informacijske točke v Ljubljani
in posreduje informacije za mlade s številnih področij. (www.lmit.org)
MLADINSKO INFORMACIJSKI SVETOVALNI CENTER INFOPEKA. Informacijski center za mlade v Mariboru. (www.infopeka.org/web/)
EVROPSKI MLADINSKI PORTAL vsebuje informacije za mlade, ki jih zanimajo možnosti prebivanja, izobraževanja in dela v drugi evropski državi.
Informacije na portalu so razdeljene na 8 glavnih področij in se nanašajo
na Evropo kot celoto in 31 posameznih držav. Na voljo je v 25 jezikih.
(europa.eu/youth/)
ARTSERVIS podpira samostojno in suvereno delovanje posameznikov
in organizacij s področja sodobne umetnosti in vzpostavlja solidar-
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no mrežo uporabnikov, ki prispevajo k širjenju dostopnih informacij.
(www.artservis.org)

Viri dokumentov sistemske ureditve
mladinskega področja v lokalni skupnosti
Uradni list RS, št. 15/2009 z dne 23. 2. 2009 - O D L O K o mladinskem delu
v Občini Sežana.
Uradni list RS, št. 97/2005 z dne 4. 11. 2005 - O D L O K o uresničevanju interesov mladih v Mestni občini Koper.
Odlok o mladini v Mestni občini Maribor. (www.maribor.si)
Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2010 –
2015. (www.velenje.si)
Lokalni program mladih Maribor. (www.maribor.si)
Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008 - Pravilnik o pogojih, merilih
in postopkih za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskih dejavnosti (Mestna občina Celje).
Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005 - Pravilnik o sofinanciranju
mladinskih programov in projektov (Občina Nova Gorica).

Raziskave s področja mladih in mladinskega sektorja
Analiza mladinskih politik po občinah v Sloveniji. Na Zvezi študentskih
klubov Slovenije je bila v okviru projekta Mladi odpiramo prostor: »Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik«, izvedena anketa, namen katere je bil pridobiti celovit posnetek stanja mladinskih politik na
lokalnem nivoju.
Mladinsko delo in mladinska politika na lokalni ravni. Mreža Mama je v
letu 2010 izvedla analizo iz različnih virov na področju mladinskega dela
in mladinske politike na lokalni ravni. V njej prikazuje instrumente za podporo mladinskega dela, prikazuje ukrepe lokalnih skupnosti na področju
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mladih, obravnava problematiko mladih na lokalni ravni ter izvede primerjavo z izbranimi mednarodnimi praksami.
Analiza mladinskih centrov v Sloveniji. Mladinska mreža MaMa, mrežna
organizacija slovenskih mladinskih centrov, je preučila delovanje mladinskih centrov in analizirala učinke njihovega delovanja na razvoj mladih in
lokalnih skupnosti.
Mladina 2010 – družbeni profil mladih v Sloveniji. URSM je v začetku leta
v knjižni obliki izdal raziskavo Mladina 2010, ki sta jo v letu 2010 na podlagi naročila URSM skupaj izvedla skupina raziskovalcev s Filozofske
fakultete Univerze v Mariboru. Študija je nastala po sorazmerno dolgem,
desetletnem premoru na področju nacionalnega empiričnega raziskovanja mladih in zato kot taka prinaša zanimive ugotovitve.

Projekt Mladi odpiramo prostor: »Vzpostavljanje
in razvoj lokalnih mladinskih politik«
Mladinski svet Ajdovščina je s 16 partnerji – mladinskimi organizacijami,
šolami in drugimi organizacijami ustanovil konzorcij, ki se v štiriletnem
projektu posveča krepitvi lokalnih mladinskih politik – tako mladinskih
organizacij kot stebra teh politik na lokalnem nivoju, kot tudi področnih
mladinskih politik, kot so stanovanja mladih, zaposlovanje, prosti čas in
družbeno-kulturne dejavnosti, mobilnost, izobraževanje in usposabljanje, varovanje in urejanje okolja.
V izhodišča mladi postavljajo ugotovitev, da v Sloveniji mladinske politike so, vendar pa gre za nepovezane skupke ukrepov, ki jih lahko identificiramo kot mladinske politike. Enako velja za lokalna okolja – ta izvajajo ukrepe, ki jih prištevamo med ukrepe s področja mladinskih
politik, vendar se prevečkrat ne zavedajo, da gre za mladinske politike.
In tudi če se zavedajo, mladinske politike pogosto ne sooblikujejo mladi.
Redka okolja so takšna, kjer vse politike, ki omogočajo večjo avtonomijo
mladih, sooblikujejo mladi in lokalni odločevalci. Ukrepi, ki se s strani
lokalnih skupnosti v Sloveniji oblikujejo, sprejemajo in izvajajo ter neposredno ali posredno vplivajo na položaj mladih, s svojimi učinki mladim
ne izboljšujejo položaja (zaposlovanje, štipendiranje, stanovanjska prob57
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lematika, vključenost mladih v procese politične participacije), čeravno se
pomemben del ukrepov s področja stanovanjske in štipendijske politike,
položaja mladih družin ter zaposlovanja mladih lahko zagotavlja prav v
lokalni skupnosti.
Prav ta izhodišča konzorcij postavlja v izhodišče problema. Ukrepi, ki jih
bodo izvajali tekom projekta, so namenjeni izboljšanju položaja mladih v
občini:
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

vzpostaviti in razviti delovanje mladinskih struktur (mladinskih
centrov, skupin, združenj, svetov, ipd.) v tistih lokalnih okoljih, kjer
teh struktur še ni oziroma so ovire za učinkovito delovanje velike;
okrepiti vlogo mladih in mladinskih struktur v lokalnih okoljih, kjer
strukture obstajajo, ampak njihovo delovanje ni dovolj učinkovito;
okrepiti soodločanje mladih o vseh zadevah, ki se nanašajo na avtonomijo mladih – zagotoviti soudeležbo mladih pri upravljanju
javnih zadev;
izboljšati delovanje mladinskih svetov lokalnih skupnosti (MSLS), ki
jih identificiramo kot stebre mladinskih politik na lokalnih ravneh;
spodbuditi posameznika k aktivnemu državljanstvu in soustvarjanju kvalitetnega sobivanja in
omogočiti mladim vključevanje v razprave in sooblikovanje
odločitev, ki zadevajo mlade.

Člani konzorcija Mladi odpiramo prostor: »Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik«: MS Ajdovščina; MS Domžale; MS Velenje; MS
Izola; MS Lendava; MS Ljubljana; MS občine Slovenske Konjice; MS Novo
mesto; MSS; Celjski mladinski center; Zveza študentskih klubov Slovenije;
Pravno informacijski center PIC Ljubljana; Zavod Akademija naprednih
idej; Inštitut Primus; Gimnazija Koper; Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
in Gimnazija Jurija Vege Idrija.
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Spletna stran www.mladi-in-obcina.si
Spletna stran projekta Mladi odpiramo prostor: »Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik« na naslovu www.mladi-in-obcina.si,
bo skušala postati vodilna spletna stran za lokalne mladinske politike
- predstavljala bo orodje za delo vseh, ki jih mladi ter teme, povezane z
njimi, strokovno ali ljubiteljsko zanimajo. Na spletni strani lahko pridobite vrsto zanimivih informacij, ki bodo služile lokalnim skupnostim, mladinskim organizacijam, organizacijam za mlade in različnim mladinskim
političnim telesom. Spletna stran prinaša:
ˈˈ

ˈˈ

ˈˈ

opredelitev projekta in njegovih ciljev ter opis konzorcija projekta,
kjer lahko dobite kontakte vseh vključenih organizacij in se z njimi
posvetujete pri delu z mladimi;
dostop do strokovnih gradiv, ki so nastali v projektu in prinašajo
odlično osnovo za delo z mladimi ter dostop do dokumentov, ki so
primeri dobrih praks na področju sistemskega urejanja mladinskega
področja v lokalnih skupnostih Slovenije (dostop do odlokov o mladini, lokalnih programov za mlade, pravilnikih financiranja mladinskega dela, mednarodnih dokumentov,..) in
druge pomembne vsebine, med njimi PIMO (poslovni imenik mladinskih organizacij v Sloveniji), Transverzalo mladinskih organizacij, strukturo mladinskih organizacij in organizacij za mlade po
občinah in navedbo regionalnih srečanj in usposabljanj na področju
mladih.
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Viri in literatura
Zakon o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70-3305/2000)
Zakon o društvih (ZDru-1) (Uradni list RS, št. 61/2006)
Iz Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list Republike Slovenije 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02)
Odločitve ustavnega sodišča objavljene v Uradnem listu RS 6/94, 45/94,
20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99)
Pravilnik o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov (Uradni list
RS, Št. 60-3185/2001)
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 17/1991, 55/1992, 66/1993,
8/1996, 36/2000)
Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/2005 (91/2005 popr.))
Razpisi.info. Spletna stran CNVOS z razpisi za nevladne organizacije.
(www.razpisi.info)
Zakon o društvih (ZDru-1) (Uradni list RS, št. 61/2006)
Zakon o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/1994)
Artservis (www.artservis.org)
Mreža Mama (www.mreza-mama.si)
Mladi v akciji (www.mva.si)
Ministrstvo za kulturo (www.mk.gov.si)
Wikipedia (sl.wikipedia.org)
Uradni list (www.uradni-list.si)
Eurodesk Slovenija (www.eurodesk.si)
Microsoft (www.microsoft.com)
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Google (www.google.si)
Ministrstvo za notranje zadeve (www.mnz.gov.si)
Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije (www.prstan.eu)

Viri v besedilu
Analiza mladinskih politik po občinah v Sloveniji
Mladinsko delo in mladinska politika na lokalni ravni
Analiza mladinskih centrov v Sloveniji
Mladina 2010 – družbeni profil mladih v Sloveniji
Usposabljanje za mladinske organizacije (skripta)
Kako biti uspešen mlad občinski svetnik? (publikacija)
Bela knjiga: Vključevanje mladih v oblikovanje lokalnih politik
Kako ustanoviti mladinsko organizacijo?
Instrumenti vključevanja mladih na lokalni ravni
Zakon o javnem interesu na področju mladinskega sektorja.
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