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1. UVOD 
 

»Ena izmed značilnosti razgibanosti visoke moderne je, da od mladih zahteva sposobnost hitrega prilagajanja 
spremenljivim se razmeram in razširja krog rizičnih skupin mladih. (…)Čeprav bo gotovo veliko mladih  našlo lastno pot  v 
odraslo življenje, se zdi, da sedanja modernizacijska dogajanja spodbujajo oblikovanje dveh nasprotujočih si skupin 
mladih: zmagovalcev in poražencev. Zmagovalci imajo  družbene in osebne vire, s katerimi izkoriščajo priložnosti, ki jih 
modernizacija ponuja. Mladi so videti izredno dojemljivi za »tveganjske diskurze«, kar nedvomno vpliva na njihove 
življenjske izkušnje, načrte in življenjske sloge. Če pogledamo, česa in kako močno se bojijo mladi v Sloveniji in v Evropi, bi 
lahko rekli, da so preplašeni bolj, kot bi bilo dobro in potrebno. » 
(Mirjana ULE: Mladi v družbi tveganj, str. 11; v: Flying over or Falling through the cracks? Young people in the risk society, 
MŠZŠ-Urad RS za mladino, Ljubljana 2002) 

 
Četudi je omenjeni prispevek dr. Ule zapisan na podlagi raziskave, ki velja za celotno 
državo, njene ugotovitve v ničemer ne odstopajo od naših izkušenj v prostoru urbanega 
okolja - v  Ljubljani.  
 
Na Uradu za  mladino smo, tako kot leto poprej, tudi v 2002 sledili dinamiki 
dela/aktivnosti mladih ter mladinskih delavcev in delavk, njihovim potrebam in željam.  
 
Ko smo se odločali za prioritete v javnem razpisu, smo se prvenstveno opredelili za 
projekte, ki so se ukvarjali z neformalnim izobraževanjem, mladinskim svetovanjem, 
prostovoljnim delom, promocijo strpnosti  in aktivno participacijo mladih v družbi.  
 
Naše sodelovanje z mladinskimi organizacijami smo poglabljali in z njimi ustvarjali 
partnerski odnos. Oblikovali smo skupino za strategijo, ki so jo sestavljali predstavniki /ce 
zainteresiranih mladinskih organizacije (tiste, ki so se odzvale našemu povabilu).  
 
Kot smo že večkrat poudarili, vloga Urada za mladino MOL ni samo v sofinanciranju 
projektov za mlade, ampak tudi v strokovni in moralni pomoči, svetovanju in 
sodelovanju z nosilci projektov. Samo tako je mogoče vsebine mladih  za mlade 
nadgrajevati in vzpodbujati kreativnost.  
 
Leto 2002 so zaznamovali različni projekti, ki smo jih na Uradu podprli in zaslužijo, da jih 
na tem mestu omenimo: Parada ponosa; pomoč pri razreševanju problematike AC 
Molotov; izvedba izobraževalnega seminarja za mladinske delavce in delavke v 
sodelovanju z Mladinskim svetom Ljubljane; mladinski hotel na Metelkovi dobiva svojo 
dokončno podobo, tako kot tudi mladinski klub v okviru Mladinskega doma v Jaršah. 
 
Ob pregledu preteklega leta moramo z veseljem povedati, da se je ljubljanska mreža 
informacijskih točk za mlade L'MIT razširila z dvema novima INFO točkama: Škratova 
čitalnica/KUD Anarhiv na Metelkovi in DrogArt/Združenje DrogArt.  Za obe točki smo 
prepričani, da bosta kvalitetno dopolnili delovanje mreže, ki vedno bolj izpolnjuje na 
začetku postavljena pričakovanja. Glede na trenutno stanje informiranja za mlade v 
državi mislimo, da je prav L'MIT lahko primer dobre prakse tudi za druge lokalne 
skupnosti po Sloveniji.  
 
Pripravili smo Kdo je kdo na področju mladinskega dela v Ljubljani; publikacijo, ki 
vsebuje osnovne podatke o organizacijah, s katerimi sodelujemo (lahko jo dobite na 
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Uradu). S tem smo zapolnili vrzel in omogočili dovolj trdno osnovo za nadaljnje 
sodelovanje in mreženje organizacij pri izvedbi mladinskih projektov. 
 
Urad za mladino je zaključil leto 2002 s »pozitivno bilanco« na področju izvedbe 
mladinskih projektov. To pa ne pomeni, da v leto 2003 ne vstopamo z idejami in projekti, 
za katere verjamemo, da bodo prispevali h kvaliteti življenja in delovanja mladih in 
mladinskih organizacij na področju Ljubljane. Zavedamo se, da je pred nami še veliko 
nedokončanega dela: še vedno je živa ideja o prostorih za mlade v četrtnih skupnostih, 
hočemo vzpostaviti trdnejše stike z drugimi lokalnimi skupnostmi po Sloveniji, nadaljevati 
z izobraževanji mladinskih delavcev in delavk. Predvsem upamo, da  bo na polju 
mladinske politike v Sloveniji prišlo do premikov, ki bodo končno obelodanili mladinski 
nacionalni program, ki bi sicer bil tudi želena popotnica našemu delu. 
  
Pred zaključkom uvoda naj vas še opozorimo na sprejeto pobudo Urada za mladino: v 
letu 2003 se bo namreč na področju mesta Ljubljane izvedla raziskava (razpis zanjo je 
pripravil Oddelek za kulturno in raziskovalno dejavnost, l/2003) o potrebah mladih v 
mestu. Raziskava nam bo v pomoč v prihodnje in izhodišče za nadaljnjo strategijo dela 
Urada za mladino MOL.   
 
Delovanje mestne uprave bo v prihajajočem obdobju še naprej usmerjeno v partnersko 
sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki izvajajo projekte z mladimi in za 
mlade, ter Mladinskim svetom Ljubljane, ker verjamemo, da so kredibilni partnerji, brez 
katerih bi ne mogli uresničiti našega cilja – bolj kvalitetno življenje mladih v mestu. Pri 
tem želimo vsem mladim, ne glede na materialne, socialne in kulturne razlike, ponuditi 
možnosti, ki bodo temeljile na njihovih potrebah. Želimo mobilizirati vse razpoložljive sile 
na področju mesta Ljubljane, ki bi pripomogle k aktivnejši participaciji mladih v vseh 
nivojih življenja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mateja Demšič 
Vodja Urada
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2. SOFINANCIRAMO 
 

 AD HOC sofinanciranje 

 

 
Načrtovano AD HOC sofinanciranje v 2002 
 

096002 Mladinski program  
4120 00 NVO 2.826.000 

4133 02 JZ 118.000 

  2.944.000 
 
Pri načrtovanju proračuna Urada za mladino v letu 2002 smo namenili za 
sofinanciranje AD HOC projektov 2.944.000 SIT (na postavki št. 096002 Mladinski 
program – na kontu 4120 00 2.826.000 SIT ter na kontu 4133 02 118.000 SIT). 
 
Mestni svetniki niso sprejeli našega predloga za povišanje postavke 096005 
Mreža informacijskih točk za mlade, kjer smo prosili za dodatna sredstva v višini 
1.677.000 SIT za pokritje stroškov delovanja dveh na novo imenovanih INFO 
točk. Zdelo se nam je pomembno, da L'MIT (Ljubljanska mreža INFO točk za 
mlade) vseeno razširimo, zato smo ta delež prerazporedili iz načrtovanega 
fonda za AD HOC projekte. Tako nam je na koncu za sofinanciranje AD HOC 
projektov ostalo 1.267.000 SIT. V primerjavi s prejšnjim letom je bila ta vsota 
relativno majhna. 
 
Od dejanskih 1.267.000 SIT smo za AD HOC financiranje porabili 1.144.302 SIT 
(realizacija je bila 90.3%). Neporabljenih je ostalo 122.698 SIT. Ta delež smo 
želeli porabiti za ponatis brošur Urada za mladino, vendar nam ni uspelo v 
roku, saj nismo pravilno predvideli dolgotrajnosti postopkov za transakcijo, kar 
se kaže kot neporabljena sredstva. 
 
Sredstva smo namenili za 13 različnih projektov desetim različnim 
organizacijam.   
 
Pri sofinanciranju projektov iz AD HOC smo se držali naslednjih smernic: 

 prednost so imeli mladinski projekti, ki so bili zasnovani kot 
takojšen odgovor na trenutno situacijo, ki je ni bilo možno 
predvideti vnaprej, 

 kot dodatna finančna pomoč že sofinanciranim projektom, če 
gre za razširitev projektov, 

 sofinanciranje izobraževanja mladinskih delavcev, 
 druge finančne transakcije za blago ter storitve, ki so 

neposredno namenjene delu Urada za mladino, 
 za pogostitev naših sodelavcev ali potencialnih partnerjev. 
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Postopek zaprošanja sredstev iz AD HOC je v primerjavi s prijavami na javni 
razpis zelo poenostavljen, saj zahtevamo le pisno prošnjo s specifikacijo 
vsebine ter zaprošeno vsoto. O prošnji odloča strokovna služba v okviru Urada 
za mladino ter v dopisu odgovori organizaciji o sprejeti odločitvi. 
 
Presek realizacije AD HOC sofinanciranja v 2002 po organizacijah in projektih 
 

št. organizacija Projekt znesek 
1 Raketa Plačilo ddv za tisk letakov v letu 2001 36.052 

2 Radyoyo - zavod za razvoj in promocijo 
glasbenih in vizualnih umetnosti  Strpnost je mega! 150.000 

3 Mladinsko-informacijski center Večer odprtih vrat 50.000 

4 Društvo za mednarodno dejavnost študentov 
stomatologije SIDSIC Izobraževanje mladih 50.000 

5 Podjetje za gostinstvo in fotografijo BOND Pogostitev študentov zamejski Slovenci 22.400 

6 Društvo ŠKUC 18. festival gejevskega in lezbičnega 
filma 200.000 

7 Združenje proti spolnemu zlorabljanju Tolerance ni! 100.000 

8 Center za neprofitni management Izobraževanje za mladinske delavce  180.000 

9 Podjetje za gostinstvo in fotografijo BOND Pogostitev na predavanju Inštituta za 
evropske študije 1.310 

10 Poslovno svetovanje in oglaševanje STEREO Oblikovanje plakata 72.600 

11 Center za neprofitni management Analiza mladinskih organizacij 200.000 

12 KUD France Prešeren Izobraževanje 66.000 

13 Društvo ŠKUC Pogostitev L'MIT 15.940 

 SKUPAJ  1.144.302 
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  Sofinanciranje preko javnega razpisa 
 
Javni razpis – načrtovano   

  4120 00 NVO 4133 02 JZ skupaj 
0234 Mladinski program 15.000.000 1.000.000 16.000.000 
0235 Preventiva in svetovanje 2.583.680 323.720 2.907.400 

  17.583.680 1.323.720 18.907.400 
    
Javni razpis – realizirano   

  4120 00 NVO 4133 02 JZ skupaj 
0234 Mladinski program 14.845.000 1.000.000 15.845.000 
0235 Preventiva in svetovanje 2.600.000 312.400 2.912.400 

  17.445.000 1.312.400 18.757.400 

 
 
Obrazložitev finančnih postavk za javni razpis: 
 
Načrtovana sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov preko javnega razpisa so 
bila  18.907.400 SIT (od tega na postavki mladinski program 16.000.000 SIT, na postavki 
Preventiva in svetovanje pa 2.907.400 SIT).   
 
Razlike na posameznih postavkah in kontih med načrtovanjem ter realizacijo se 
pojavljajo predvsem zato, ker so bili izplačani zneski za projekte zaokroženi.  
 
Razlika v končnem znesku v vrednosti 150.000 SIT je nastala zato, ker ena organizacija ni 
podpisala pogodbe o sofinanciranju projekta v letu 2002 (v skupni vrednosti 50.000 SIT), 
druga pa ni v celoti izvedla projekta, zato ji ni bil izplačan 50% delež sofinanciranja s 
strani MOL (v vrednosti 100.000). 
 
Obrazložitev postopka javnega razpisa ter statistika:  
 
Javni razpis za sofinanciranje projektov in programov v MOL za leto 2002 z naslednjih 
področij: 

1. Mladinska dejavnost 
2. Preprečevanje zasvojenosti 
3. Socialno varstvo, zdravstveno varstvo in projekt Ljubljana Zdravo mesto 
4. Šport 
5. Kultura 
6. Znanstveni oz. strokovni tisk in znanstveni oz. strokovni posveti za potrebe MOL 

je bil na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
objavljen 14.12.2002 v Uradnem listu RS št. 101-102/01. Javnost je bila o objavi javnega 
razpisa obveščena 14.12.2001 z oglasom v časopisu Delo in Dnevnik. Mladinske 
organizacije smo nanj opozorili tudi po elektronski pošti. Javni razpis je bil objavljen na 
spletnih straneh MOL (www.ljubljana.si), kjer je bila dosegljiva tudi razpisna 
dokumentacija (poleg dosegljivosti v tiskani verziji, ki so jo zainteresirani lahko dvignili na 
vložišču MOL.    
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Na javni razpis je za področje mladinskih dejavnosti prispelo 245 projektov.  
 
Od tega je bilo 9 zavrženih (kar predstavlja 3,6% vseh prispelih projektov) zaradi 
naslednjih razlogov: 

- projekt je bil prijavljen na napačnem obrazcu; 
- vloga je prispela po določenem roku za oddajo prijav; 
- organizacija ni v predvidenem roku poslala zahtevanih dopolnitev. 

 
Od vseh prispelih projektov je bilo 6 odstopljenih (kar predstavlja 2,4% vseh prispelih 
projektov) in sicer: 

- 2 Oddelku za zdravstvo in socialno varnost, 
- 4 Uradu za preprečevanje zasvojenosti. 
 

Projekte smo odstopili, ker je bila strokovna komisija mnenja,  da so se glede na vsebino 
projektov prijavitelji prijavili na napačno razpisano področje.  
         
95 projektom 72ih organizacij so bila finančna sredstva odobrena (kar predstavlja 38,7% 
vseh prispelih projektov). Povprečna vrednost sofinanciranja projektov je znašala 
199.025 SIT.    
 
Med 72 organizacijami, katerih projekte smo podprli, je bilo 54 organizacij, ki smo jim 
podprli samo en projekt, 13 organizacij (18%) z dvema podprtima projektoma ter 5 
organizacij (7%) s tremi podprtimi projekti.  
 
135 projektov pa finančnih sredstev ni dobilo (kar predstavlja 55,1% vseh prispelih 
projektov) iz naslednjih razlogov: 
- ker niso ustrezali razpisnim pogojem; 
- ker niso ustrezali merilom za izbor projektov in dodelitev sredstev; 
- ker so zaprošena sredstva občutno presegala zmožnosti MOL kot sofinancerja. 
 
Vrednost vseh prijavljenih in obravnavanih projektov na področju mladinskih dejavnosti 
je bila 386.981.143 SIT; prijavitelji so pričakovali s strani Urada za mladino finančno 
podporo 140.377.146 SIT, kar je 7,4 krat več kot je bilo sprejeto po proračunu za leto 
2002.   
 
92 projektov je bilo podprtih za obdobje 1 leta (96,8% vseh podprtih projektov), 3 projekti 
pa za obdobje med 2002 in 2004. To so: 
- Društvo ŠKUC – GLBT knjižnica 
- Društvo YHD – Klub SOT 24,5 
- Društvo Center za pomoč mladim – Kukavičja jajca oz. podtikanje problemov mladim 
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Seznam odobrenih projektov na javnem razpisu po postavkah  

 096002 Mladinski program - JZ    
    

1 Center za socialno delo Moste-Polje Usposabljanje in izobraževanje 
prostovoljcev 150.000 

2 Dijaški dom Ivana Cankarja Novo okolje - nova priložnost 100.000 

3 Dijaški dom Ivana Cankarja Tvoje pravice - moje pravice 250.000 

4 Gasilska zveza Ljubljana Poletna gasilska šola Bohinj 2002 200.000 

5 Gimnazija Poljane Prostovoljno delo dijakov na socialnem 
področju 100.000 

6 Mladinski dom Malči Beličeve Mirno morje 100.000 

7 Mladinski dom Malči Beličeve Razširimo si obzorja 100.000 

   1.000.000 

 096002 Mladinski program - NVO    
    
1 Društvo ARTI Pokaži kaj znaš 110.000 

2 Društvo IZIDA Ustvarjalne počitnice 200.000 

3 Društvo katoliških pedagogov Človek za druge 200.000 

4 Društvo Ključ, center za boj proti trgovini z belim 
blagom Vijolica 200.000 

5 Društvo MIK Črnuče Delovni tabor Drežnica 150.000 

 6 Društvo MIK Črnuče Razgibajmo mlade Črnučane 150.000 

7 Društvo Mladinski ceh Mladinska akademija "Mlaka" 200.000 

 8 Društvo Mladinski ceh Program MEPI - mednarodno priznanje 
za mlade 150.000 

9 Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine Združevanje mladih paraplegikov in 
zdrave mladine 200.000 

10 Društvo prijateljev Legebitre Ljubljana, moje mesto 250.000 

11 Društvo SKAM - skupnost katoliške mladine Šola za animatorje 200.000 

 12 Društvo SKAM - skupnost katoliške mladine Anima vikend 100.000 

13 Društvo Slovenski odbor za UNICEF UNICEFove delavnice Mladi in družba 150.000 

14 Društvo SOS telefon za otroke in ženske žrtve nasilja Delavnice za otroke in mladostnice 200.000 

15 Društvo SOS telefon za otroke in ženske žrtve nasilja Veseli tabor 150.000 

16 Društvo Sožitje Klubska dejavnost za mladostnike z 
motnjo v duševnem razvoju 100.000 

17 Društvo študentska organizacija ljudske tehnike ŠOLT Pesem pod padalom 200.000 
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18 Društvo tabornikov Rod črnega mrava Prostovoljno delo pri tabornikih 80.000 

19 Društvo tabornikov Rod Heroj Vitez Pomembno je biti samoiniciativen in 
odgovoren 100.000 

20 Društvo tabornikov Rod Sivega volka Izobraževanje vodnikov v Rodu Sivega 
volka 100.000 

21 Društvo tabornikov Zmajev rod Sobotna akademija znanj 130.000 

22 Društvo Vezi Kdo sem in kaj hočem - izbira je moja 100.000 

23 Društvo vzgojiteljev Ljubljana Mesec kulture ljubljanskih dijaških 
domov 200.000 

24 Društvo za doživljajsko pedagogiko Slovenije V Evropo tudi po Kolpi 200.000 

 25 Društvo za doživljajsko pedagogiko Slovenije Ljubljana je bulana 200.000 

26 Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko Vzgoja za življenje 2002 250.000 

27 Društvo za pomoč po nezgodni poškodbi glave VITA Vitarom 200.000 

28 Društvo za prostovoljno delo Šotorovci Pomoč mladostnikom z MVO 250.000 

29 Društvo za razvijanje prostovoljnega in preventivnega 
dela PROD - Izobraževanje prostovoljcev 250.000 

30 Društvo ženska svetovalnica Podporna skupina za mlade - žrtve 
nasilja v družini 250.000 

31 Inštitut za psihologijo osebnosti Spodbujanje strpnosti in spoštovanja 
drugačnosti  200.000 

32 Klub mariborskih študentov Info kotiček za študente in mladino 200.000 

33 KUD Anarhiv Škratova čitalnica 300.000 

34 KUD France Prešeren ŠILA šolska impro liga 250.000 

 35 KUD France Prešeren Dodatni pouk - BUBE 150.000 

 36 KUD France Prešeren Projekt Pregnanci 400.000 

37 Kulturno umetniško društvo MREŽA Mladinski radio Metelkova 200.000 

 38 Kulturno umetniško društvo MREŽA Usposabljanje prostovoljcev za delo v 
Mladinskem centru Menza pri Koritu 350.000 

39 Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana Mladi za mlade 100.000 

 40 Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana Otroški parlament - otroška vlada 200.000 

 41 Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana TOM - izobraževanje prostovoljcev 300.000 

42 Mestni odbor socialdemokratske mladine Ljubljana Enak sem! 150.000 
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43 Mirovni inštitut Delavsko-punkerska univerza 100.000 

44 MISSS Ljubljana sever - INFO točka 260.000 

45 Mlada Slovenija, Regijski odbor Msi Ljubljana Klofuta klofuti - nestrpni do nasilja v 
Ljubljani 100.000 

46  Mlada Slovenija, Regijski odbor Msi Ljubljana Ljubljana, ki te ljubim zeleno 50.000 

47 Mladi forum združene liste socialnih demokratov Tudi jaz sem mlada, tudi jaz sem mlad 190.000 

 48 Mladi forum združene liste socialnih demokratov Javno soočenje "Marginalci naši 
vsakdanji" 60.000 

 49 Mladi forum združene liste socialnih demokratov Okrogla miza - motnje hranjenja 90.000 

50 Mladi liberalni demokrati in demokratke - mestni 
odbor Sejem rabljenih učbenikov 250.000 

 51 Mladi liberalni demokrati in demokratke - mestni 
odbor Mladi v postkonfliktni družbi 100.000 

52 Mladinski dom Jarše Promocija projekta razvoja mladinskega 
kluba v lokalni skupnosti 675.000 

53 Mladinski-informacijski center  Retorika in javno nastopanje 200.000 

 54 Mladinski-informacijski center  Homo ludens 130.000 

 55 Mladinski-informacijski center  Šola za mladinske animatorje 130.000 

56 Mladinsko društvo Afna Seminarji in predavanja za mlade v 
okviru Arene 100.000 

57 Osnovna šola Milana Šuštaršiča Medvrstniško svetovanje 200.000 

58 Skupina NEUTRO Organizacija mladinskih delavnic o 
mladinskem organiziranju 200.000 

59 SlomSIC Virus 250.000 

60 Slovensko popotniško društvo ERAZEM Svetovalno-informacijski center za 
mlade popotnike 100.000 

61 Športno društvo Tacen Aktivne počitnice 70.000 

62 Ustanova GANDIN fundacija Praznovanje raznolikosti - poziv k 
umetnosti! 200.000 

63 YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa YHD Klub SOT 24,5 300.000 

64 ZA IN PROTI, Zavod za kulturo dialoga Ljubljana bi morala imeti mošejo - 
delavnice, debate 200.000 

65 Zavod Emma 
Skupina za pogovor in samopomoč za 
mladostnike in mladostnice - žrtve 
nasilja 

100.000 

66 Zavod Janeza Smrekarja OE Skala Mladinski center 12ka - mladostniki 250.000 

67 Zavod Radio Študent Radio Študent proti nestrpnosti 200.000 

68 Zavod sv. Stanislava Prostovoljno socialno delo 100.000 



Poročilo 2002                                                                                                                                                       Urad za mladino MOL 

 13

69 Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Gledališke delavnice za gluhe in 
naglušne otroke in mladostnike 270.000 

70 Zavod za mednarodno prostovoljno delo Voluntariat Usposabljanje prostovoljcev za 
udeležbo na mednarodnih taborih 200.000 

 71 Zavod za mednarodno prostovoljno delo Voluntariat Najstniki 2002 400.000 

72 Zavod za usposabljanje Janeza Levca Ali res moram spet domov? 300.000 

73 Združenje proti spolnemu zlorabljanju Varna šola 400.000 

74 Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj Bum prijateljstva 150.000 

75 Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj Usposabljanje mladinskih voditeljev 100.000 

76 Združenje staršev in otrok SEZAM Forum mladih 400.000 

 77 Združenje staršev in otrok SEZAM SEZAMov bolšji sejem 150.000 

   14.995.000 

 096003 Preventiva in svetovanje - JZ   

    

1 Društvo za izobraževanje in povezovanje otrok 
MOZAIK Potujoča odprta hiša 312.400 

   312.400 

 096003 Preventiva in svetovanje - NVO   

    

1 Društvo Center za pomoč mladim Kukavičja jajca oz. podtikanje 
problemov mladim 400.000 

2 Društvo INTERES Šolski radio mladih 50.000 

3 Društvo ŠKUC GLBT knjižnica 350.000 

4 Društvo ŠKUC Parada ponosa 2002, mednarodni 
tabor in parada ponosa 200.000 

5 Društvo ŠKUC Odprimo vrata 400.000 

6 Inštitut za evropske študije Mladinske politike v okviru evropskih 
integracij 400.000 

7 TIN Ljubljana Projektno učenje za mlajše odrasle 800.000 

   2.600.000 
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 Triletno sofinanciranje 
 
Od leta 2000 obstaja tudi možnost sofinanciranja mladinskih projektov za obdobje 3 let, 
saj smo želeli s tem zagotoviti večjo finančno stabilnost projektov. Za tovrstno 
sofinanciranje se odločamo predvsem v primerih, ko je projekt ključnega pomena v 
lokalni skupnosti ter je zaradi specifičnih ciljev prerasel v program, ki se izvaja več let 
skupaj .   
 
Izvajalec Projekt 2000 2001 2002 

Društvo za nenasilno komunikacijo 
Individualno delo z mladimi, ki imajo 
izkušnjo nasilja 300.000 318.000 335.490 

Društvo za nenasilno komunikacijo Individualno delo z mladimi, ki so nasilni 300.000 318.000 335.490 

Društvo za nenasilno komunikacijo Preventivne delavnice 100.000 106.000 111.830 

Zavod IZIDA Poklicno svetovanje in informiranje 500.000 530.000 559.150 

CSD Moste-Polje Svetovalnica Fužine 1.500.000 1.590.000 1.677.450 

CSD Moste-Polje Učno-vzgojna pomoč 800.000 848.000 894.640 

MIC Brezplačna svetovalnica 0 300.000 316.500 

Društvo Center za pomoč mladim Kukavičja jajca 0 0 400.000 

Društvo YHD SOT 24,5 0 0 300.000 

Društvo ŠKUC GLBT knjižnica 0 0 350.000 
  3.500.000 4.010.000 5.280.550 

 
Z letom 2002 smo za triletno sofinanciranje izbrali: 
- Društvo Center za pomoč mladim, 
- Društvo YHD, 
- Društvo ŠKUC. 
 
V tem letu se zaključuje triletno sofinanciranje naslednjim organizacijam: 
- Društvo za nenasilno komunikacijo, 
- Center za socialno delo Ljubljana Moste-Polje, 
- Zavod IZIDA. 
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3. INFORMIRAMO 
 

 L'MIT (Ljubljanska mreža info točk za mlade) 
 

Za mlade Ljubljančane in Ljubljančanke, za vse mlade, ki Ljubljano obiskujejo zaradi 
šole, fakultete, službe, druženja, zabave... zbiramo in posredujemo informacije z 
naslednjih področij: kultura v najširšem smislu, izobraževanje in štipendije, zaposlovanje, 
mladinski turizem in aktivne počitnice, zdravje, interesne dejavnosti mladih, prostovoljno 
delo, pomoč v stiski, dejavnosti mladinskih organizacij in društev, možnosti financiranja 
projektov (razpisi ministrstev, lokalnih skupnosti, nacionalnih agencij, fundacij...) idr. 
Informacije posredujemo osebno in po telefonu. 
  
Društvo ŠKUC se je v letu 1996 med prvimi v Sloveniji aktivno vključilo v izvajanje 
koncepta informiranja mladih. V tem letu so stekle priprave za izvajanje dejavnosti 
informiranja mladih, septembra 1997 smo uradno odprli informativno točko za mlade (s 
finančno pomočjo Urada RS za mladino, Mestne občine Ljubljana, Oddelek za 
predšolsko vzgojo izobraževanje in šport - Urad za mladino in sponzorjev ter z obstoječo 
društveno infrastrukturo, ki je plod dolgoletnega delovanja društva). 
 
Po zaslugi MOL – Urada za mladino, ki je v letu 1998 poskrbel za sistematično financiranje 
dejavnosti, je Info točka ŠKUC prerasla v Info center za mlade v Ljubljani, katerega 
najpoglavitnejša naloga je bila, poleg osnovne dejavnosti informiranja mladih, 
vzpostavitev ljubljanske mreže informativnih točk za mlade (L'MIT), ki je bila ustanovljena 
19. junija 1998. 
 
L'MIT smo bili v letu 2002: 
· Info center ŠKUC, v okviru Društva ŠKUC, Stari trg 21 
· info točka Središče za mlade, v okviru Knjižnice Otona Župančiča, Mestna knjižnica, 

Gosposka 1 
· info točka MIC, v okviru Mladinsko-informacijskega centra, Mirje 7 
· info točka Fužine, v okviru Centra za socialno delo Moste Polje, Preglov trg 15 
· info točka DrogArt, v okviru Združenja DrogArt, Kolodvorska 20 
· info točka Škrati, v okviru KUD Anarhiv, Metelkova 6.  
 
V letu 2002 so potekali redni mesečni sestanki L'MIT z namenom usklajevanja dela in 
rednega pretoka podatkov in idej, potrebnih za uspešno delo. Distribucija informativnih 
materialov poteka utečeno - vsakodnevno preko elektronske pošte in pisnih pošiljk, 
enkrat do dvakrat mesečno (ali po potrebi večkrat) preko osebne dostave (večja 
količina gradiv). 
 
Tekoče delovanje L'MIT: 
Z majem sta se L'MIT pridružili dve novi info točki, DrogArt (Združenje DrogArt) in Škrati 
(KUD Anarhiv), ki pomenita veliko pridobitev. V mreži smo že do sedaj sodelovale 
različne krovne organizacije, katerih informativna dejavnost je le en segment dela, kar 
omogoča da je informativna dejavnost L'MITa nadgrajena z zelo pisano paleto drugih 
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dejavnosti in ponudb, ki so mladim potrebne in koristne - združenje DrogArt in Škratova 
čitalnica sta ponudbo obogatila za dejavnosti s področja plesnih drog in aktivizma. 
 
Eden najpomembnejših dogodkov v letu 2002 je gotovo bila delavnica L'MIT (Info 
Fužine, 15. in 16. november, 12. december), na kateri so člani mreže in predstavnica 
MOL – Urada za mladino dodobra prevetrili informativno dejavnost za mlade in na novo 
postavili okvirje našega dela. Delavnica je prinesla naslednje konkretne rezultate: podali 
smo definicijo kaj je informiranje mladih, določili ciljno skupino, odločili smo se za razvoj 
drugačnega modela mreže, določili smo področja informacij za mlade, se odločili za 
vzpostavitev baze podatke, ki bo dostopna tudi na internetu, določili smo tudi splošne 
naloge/vloge sodelujočih ter predelali pogoje za izvajanje dejavnosti informiranja 
mladih. Delavnica se bo nadaljevala še v letu 2003, saj so nam za obravnavo ostale še 
nekatere pomembne teme.  
  
Izobraževanja: 
V letu 2002 smo izvajali ali se udeležili naslednjih izobraževalnih aktivnosti: 

• delavnica Oblikovanje in merjenje rezultatov, 27. in 28. februar (ŠKUC, Stari trg) 
Delavnica je potekala v organizaciji Centra nevladnih organizacij Slovenije, namenjena 
je bila izboljšanju kakovosti dela nevladnih organizacij s pomočjo ciljno usmerjenega 
razmišljanja. 

• študijski obisk predstavnikov več mladinskih in drugih organizacij iz Chemnitza, 
Nemčija, 15. – 17. april 

Z namenom neformalnega izobraževanja na področju dela z mladimi, je Info center 
ŠKUC s sedaj že stalnimi partnerji iz Chemnitza, soorganiziral krajši študijski obisk v 
Ljubljani, ki so se ga udeležili predstavnik mladinskih in drugih organizacij ter 
predstavnika mestnega urada za mladino in koordinatorka za programe EU.  

• predstavitev Eurodeska, Velenje, 9. in 10. maj 
Vodja Info centra ŠKUC in predstavnica Združenja DrogArt sta se udeležili predstavitve v 
organizaciji Zavoda MOVIT, Nacionalne agencije programa mladina. Vodja info centra 
se je, poleg ostalih aktivnosti, kot koordinator L'MIT na povabilo udeležila tudi okrogle 
mizi o informiranju za mlade danes in jutri.  

• usposabljanje za mladinske informatorje in svetovalce, Portorož, 3. – 7. junij 2002 
Usposabljanja sta se (po dogovoru v okvir L'MIT smo dali prednost novima članicama) 
udeležila dva mladinska informatorja.  

• delavnica Mreženje in mednarodno sodelovanje, 17. in 18. september 2002 
Delavnice se je udeležila Nataša Ogris kot koordinator L'MIT. Delavnica je pa teoretično 
v glavnem potrdila delovno prakso mreže L'MIT in pustila nekaj idej v razmislek. 

• delavnica Modern Communication Strategies, 18. in 19. oktober 2002 
Delavnice se je udeležila Špela Zorn, informatorka Info centra ŠKUC.  

• Predavanje Sine MacDonald: EU Information for Everyone , 22. oktober  
Delavnice sta se udeležili obe informatorki Info centra ŠKUC. Samo predavanje je 
govorilo o informacijah, specializiranih na področje Evropske unije (zaposlovanje, 
izobraževanje ...), ki jih podajajo v 'EU kotičkih' po knjižnicah na Švedskem.  

• izobraževanje za mladinske delavce in delavke, 29. in 30. november 
Izobraževanja se je udeležila Janja Koračin, informatorka Info centra ŠKUC.  
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Spletna stran L'MIT – www.lmit.org: 
Spletna stran je namenjena predstavitvi L'MIT in organizacij članic, vsak mesec 
predstavlja novosti v obliki sporočilnika Namig, služi za promocijo projektov L'MIT... in se 
sprotno ažurira. V letu 2002 smo med drugim na spletno stran postavili podatke 2 novih 
članic ter projekt Kdo je kdo - seznam organizacij, ki izvajajo projekte za mlade in/ali z 
mladimi na področju MOL, ki so ga naredili na MOL – Urad za mladino. 
 
Kaj me osreči... – na natečaju smo od aprila do avgusta zbirali misli mladih na to temo in 
na koncu izbrali 6 'najboljših'  misli ter jih natisniti v že znani seriji razglednic. Novost v 
letošnjem letu je bila možnost glasovanja mladih za 'naj' misel po njihovi izbiri. 
Razglednice smo po izidu (september) distribuirali med mladimi tudi na vseh info točkah 
v L'MIT ter jih nekaj poslali tudi ljubljanskim osnovnim in srednjim šolam, saj razglednice 
služijo tudi promociji informativne dejavnosti L'MIT.  
 
Mesto Ljubljana mladim – enostavno mladi... Projekt je potekal že tretje leto zapored v 
soorganizaciji MOL - Urad za mladino, Služba za šport  in Zveza športnih društev Slovan.  
Info center ŠKUC je prevzel oblikovanje in tisk vstopnic, promocijo projekta in distribucijo 
vstopnic. Mladim je bilo skupno namenjenih 4.500 vstopnic, ki so jih lahko koristili na 
Kopališču Kodeljevo  
 
Tiskovine: 
- natis nalepk za promocijo spletne strani L'MIT oz. natečaja Kaj me osreči... in projekta 

Odprimo vrata); 
- zloženka/adresar L'MIT, s podatki organizacij članic in MOL – Urad za mladino; 
- natis razglednic Kaj me osreči... z motivom mladosti kot pozitivnih življenjskih izzivov, 6 

motivov, izbranih na natečaju v okviru spletne strani L'MIT, skupna naklada 30.000 
kosov (september); 

- panoji L'MIT, v okviru projekta Odprimo vrata... smo izdelali panoje iz blaga, ki 
vsebujejo osnovne podatke o članicah in kratko vsebino informacij, ki jih 
nameravamo postaviti na osnovne in srednje šole ter nekatere mladinske 
organizacije in bo služil tudi kot 'prostor' za druge promocijske sestavine – postavitev 
je bila sicer planirana v tem letu, vendar se je zaradi težav tehnične narave zavlekla. 
(oktober); 

- sporočilnik Namig, izhaja na spletni strani in v tiskani obiki, od septembra 2002 
ponovno vsak mesec; 

- svinčnik, novoletna voščilnica L'MIT. 
 
Vse tiskovine se distribuirajo mladim preko ljubljanskih osnovnih (ravnatelji oz. pedagoški 
ali drugi delavci) in srednjih šol (preko knjižnic), fakultet, neformalnih zbirališč mladih in 
seveda preko vseh točk L'MIT. Ravno tako po nekaj izvodov pošljemo 
organizacijam/društvom, ki delajo z mladimi v Ljubljani in izbranim mladinskim 
organizacijam po Sloveniji. 
 
Info na terenu: 
Z letom 2002 je L'MIT pričela izvajati nov dolgoročen projekt promocije informativne 
dejavnosti. Na področju mesta Ljubljane je veliko organizacij, ki aktivno delajo z zelo 
različnimi skupinami mladih (depriviligirani, socialno ogroženi, z raznovrstnimi težavami…) 
oz. mladih, ki so povezani v skupine glede na določene aktivnosti (raznovrstne oblike 
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dodatnega izobraževanja in organiziranega preživljanje prostega časa, taborniki, 
usposabljanja za prostovoljce… ). Te mlade smo pričeli obiskovati v 'njihovi sredini' in jim 
na kratek, njim prilagojen način predstavili informativno in druge zanje koristne in 
uporabne dejavnosti članic L'MIT ter jih obenem vprašali, katere teme jih zanimajo. Na 
vsaki predstavitvi sta sodelovala predstavnika vsaj 2 članic L'MIT. Poleg splošne 
predstavitve smo mlade oz. njihove mentorje povprašali o zanimanju še za kakšne druge 
teme in jim ponudili možnost organizacije pogovora/predavanja s povabljenimi 
'strokovnjaki' oz. delavci z ustreznimi izkušnjami, poskušali smo jim tudi vzbuditi interes za 
organizacijo in skrb za 'mini info točke' v njihovih prostorih ter organizacijam in mladim 
ponudili možnost 'study tour' – organiziran 'pohod' po vseh info točkah L'MIT ter 
predstavitev pisane palete naših dejavnosti na 'licu mesta'. 
S tem projektom smo informativno dejavnost nekoliko bolj približali mladim in dosegli tudi 
mlade, ki so iz raznovrstnih razlogov izključeni iz šolskih in drugih sistemov, z njim bomo 
nadaljevali tudi v prihodnje. Predstavitve info dejavnosti mladim bi v prihodnje veljajo 
ponuditi tudi šolam, bodisi kot obisk mladih na info točkah ali pa kot obisk predstavnikov 
L'MIT na šolah. 
 
Plani za 2003:  
Informativna dejavnost za mlade in s tem L'MIT mora vedno iskati ustrezne (in nove) poti 
za doseganje ciljne skupine. Mladim še naprej ne bomo nudili samo informacij, temveč 
jih bomo čimbolj vključili kot soustvarjalce. 
 
Lotili smo se do sedaj najzahtevnejšega projekta – vzpostavitev baze podatkov oz. 
informacij na spletni strani – predvidoma bo dokončana do 31. maja.  
Sporočilnik Namig ostaja tako v tiskani obliki kot na spletu. 
Nadaljevali bomo s projektom Info na terenu, s katerim informativno dejavnost še bolj 
približujemo in dosegamo tudi mlade, ki so iz raznovrstnih razlogov izključeni iz šolskih in 
drugih sistemov.  
 
Razmislili bomo o novi skupni tiskovini, ki bo mlade obveščala o informativni dejavnosti. 
Panoje L'MIT bomo postavili na čim več osnovnih in srednjih šol ter izbranih mladinskih 
organizacijah. 
 
Natečaj in serija razglednice Kaj me osreči... se nadaljuje (predvidoma zadnjič) in že 
poteka na spletni strani, kjer lahko mladi pošiljajo svoje misli in/ali glasujejo za misel, ki jim 
je všeč.  
 
Radi bi ponovili ali realizirali nov projekt brezplačne ponudbe za mlade (kot so vstopnice 
za bazen) v smislu organiziranega preživljanja prostega časa. Seveda tak projekt 
zahteva podporo več mestnih uradov. 
 
Poročilo o delovanje Ljubljanske mreže informacijskih točk za mlade je bilo pripravljeno s 
pomočjo Nataše Ogris, ŠKUC, koordinatorke mreže.  
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 Seznam mladinskih organizacij Kdo je kdo?  
 
 
Ker se zavedamo, da je informacija najučinkovitejše sredstvo za dobro delovanje, smo 
na Uradu za mladino s pomočjo organizacij, ki so se odzvale naši pobudi, pripravili 
zbirnik podatkov o organizacijah, ki izvajajo projekte za in/ali z mladimi na področju 
MOL. V zbirniku najdete podatke o 50 organizacijah, ki se predstavljajo s svojimi 
osnovnimi podatki, kratko zgodovino organizacije, njenim poslanstvom, osnovnimi cilji 
dela z mladimi, ciljnimi skupinami, projekti, metodami dela in nenazadnje z lastnim 
motom na področju dela z mladimi. Odziv ob izidu zbornika je bil zelo velik, zato v 
prihajajočem letu načrtujemo izdajo posodobljene verzije. Publikacija  je na voljo na 
MOL - Uradu za mladino. 
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4. SODELUJEMO Z MLADINSKIMI ORGANIZACIJAMI 
 

 MSL (Mladinski svet Ljubljane) 
 

Mladinski svet Ljubljane je na ravni mesta Ljubljane organizirana asociacija prostovoljnih 
mladinskih združenj in organizacij, ki delujejo med mladimi, različnih družbenih, nazorskih 
ali političnih usmeritev, pri čemer Mladinski svet Ljubljane izhaja iz avtonomnosti 
mladinskega združevanja ter njegovega vključevanja v svobodno in demokratično 
družbo.  
Organizacije članice ustanavljajo Mladinski svet Ljubljane z namenom: 

• usklajevati in navzven predstavljati interese sodelujočih članic;  

• spodbujati vzajemno razumevanje, izmenjavo izkušenj in pripravljenost za 
medsebojno sodelovanje mladinskih organizacij;  

• biti posvetovalno telo za vsa vprašanja, ki zadevajo mlade in njihove 
organizacije, ter izvajati vpliv na mladinsko politiko v Ljubljani;  

• spodbujati razvoj mladinskih organizacij, kot instrumenta mladih v družbi, in 
aktivno udeležbo mladih v javnem življenju;  

• razvijati sodelovanje asociacije in njenih članic s sorodnimi organizacijami doma 
in po svetu.  

Sredstva za izvajanje nalog pridobivamo predvsem iz proračuna mestne občine 
Ljubljana, v ta namen pa z Uradom za mladino MOL (Mestna uprava, Oddelek za 
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport) podpišemo pogodbo.  
 
ORGANIZACIJE ČLANICE MLADINSKEGA SVETA LJUBLJANE V LETU 2002 
 
1. Polnopravne članice Mladinskega sveta Ljubljane:   

• DRUŠTVO MLADIH INTERES  
• MLADI FORUM ZLSD LJUBLJANA  
• MO MLADIH LIBERALNIH DEMOKRATOV IN DEMOKRATK LJUBLJANA  
• DRUŠTVO MIK ČRNUČE  
• ERAZEM - SLOVENSKO POPOTNIŠKO DRUŠTVO  
• SOKOLSKO DRUŠTVO MOSTE  
• SOCALDEMOKRATSKA MLADINA OO LJUBLJANA  
• MLADINSKI CEH  
• MLADA SLOVENIJA RO LJUBLJANA  
• NOVA GENERACIJA OO LJUBLJANA  
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2. Pridružene članice pa so: 
• DRUŠTVO ŠKUC, ENOTA LJUBLJANA  
• ZVEZA PRIJATELJEV LJUBLJANA  
• RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, MESTNA ORGANIZACIJA LJUBLJANA  
• MLADINSKO DRUŠTVO ANTONOVA MLADINA  
• DRUŠTVO MLADIH SOTOČJE LJUBLJANA  
• MESTNA ZVEZA TABORNIKOV LJUBLJANA  
• DRUŠTVO SKUPINA MLADIH ZA OSEBNOSTNO RAST IN ZDRAVO ŽIVLJENJE  
• MIC MIRJE  
• MLADINSKA KOMISIJA GASILSKE ZVEZE LJUBLJANA  

 
IZVEDENE AKTIVNOST:  
 
Na 4. seji, ki je bila marca, je zbor Mladinskega sveta Ljubljane med drugim obravnaval 
in sprejel finančno poročilo MSL za leto 2001 ter sprejel usmeritve za delo v letu 2002. 
Glavni poudarek je bil namenjen neformalnemu izobraževanju, v sklopu katerega smo 
pripravili več izobraževalnih seminarjev in okroglih miz na teme, ki se dotikajo mladih. 
Izrazili smo tudi odločenost sodelovati pri oblikovanju mladinske politike v Mestni občini 
Ljubljana ter skrbeti za njeno implementacijo, s katero želimo ustvariti okolje in pogoje za 
osebnostni razvoj mladih ter jim ponuditi zmožnost in možnost sodelovanja pri odločanju 
o javnih zadevah. Mladinski svet Ljubljane pa bo ohranjal in nadgrajeval tudi 
mednarodno sodelovanje, pri čemer bomo prioriteto namenili sodelovanju z državami 
članicami EU (in regijami znotraj njih), državami kandidatkami za vstop v unijo in 
jugovzhodno Evropo. Zbor Mladinskega sveta Ljubljane je izvolil tudi novo vodstvo in 
potrdil nove članice. Za predsednika MSL je bil izvoljen Matic Bizjak, podpredsedniki pa 
so postali: Lara Strauch, Petra Mejač in Gašper Hriberšek. Novi polnopravni organizaciji 
članici sta postali Mlada Slovenija, podmladek politične stranke Nove Slovenije in Nova 
generacija, podmladek politične stranke Slovenske Ljudske stranke, pridruženi članici pa 
sta postali MIC Mirje in Mladinska komisija Gasilske zveze Ljubljana. 
 
Predsednik Mladinskega sveta Ljubljane se je sestal s predsednico Mladinskega sveta 
Slovenije Anito Štefin, se seznanil s potekom dokončne revitalizacije MSS in se dogovoril 
o nadaljnjem sodelovanju Ljubljanskega in nacionalnega mladinskega sveta.  
 
Sestanek predsednika in podpredsednikov z Uradom za mladino MOL je bil usmerjen v 
pogovor o delu Mladinskega sveta Ljubljane v prihodnje in sodelovanju le-tega z 
Uradom za mladino MOL.  
 
Maj 2002: Podpisana je bila pogodba med MSL in Mestno občino Ljubljana za nove 
prostore Mladinskega sveta Ljubljane, ki so na Komenskega ulici 22. 
 
Spletne strani Mladinskega sveta Ljubljane smo nadgradili še z anketo, kjer smo 
sprehajalcem po naših straneh zastavljali vprašanja o aktualni problematiki, ki zadeva 
mlade. 
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Predstavnika Mladinskega sveta Ljubljane sta se udeležila srečanja s predstavniki 
moldavskih organizacij, v okviru projekta »Neprofitni management: Priložnosti za 
slovensko-moldavsko sodelovanje«. Namen tega projekta je predvsem spodbuditi 
sodelovanje med državama in izmenjava izkušenj na mladinskem področju ter 
izmenjava izkušenj.  
 
Prejeli smo povabilo Mladinskega sveta mesta Beograd za sodelovanje pri 
humanitarnem projektu, ki je potekal 29. in 30. junija pod naslovom »BuNT«. Osnovni 
namen tega projekta je bil zbrati sredstva za obnovo pediatrične klinike, ki je v izredno 
slabem stanju. V ta namen so priredili multimedijski dogodek, v katerem je aktivno 
sodeloval tudi Mladinski svet Ljubljane.  
 
Organizirali smo olimpiado MSL, katere osnovni namen je bil predstaviti delo organizacij 
drugo drugi in motivirati njene predstavnice in predstavnike za delo v MSL. V ta namen 
smo pripravili predstavitev organizacij na improviziranih stojnicah, kateri sta sledili 
tekmovanji v malem nogometu in v odbojki na mivki.  
 
Županja mesta Ljubljane je julija gostila delegacijo mestne skupščine mesta Zagreb, 
katere vodja je bila Morana Paliković Gruden, predsednica mestne skupščine mesta 
Zagreb. V okviru obiska, sta se sestala tudi pododbor za mladino pri MS MOL in odbor za 
mladino mesta Zagreb ter predstavnik MSL in Urada za mladino MOL. 
  
Septembra se je predsednik Mladinskega sveta Ljubljane sestal s predstavnicami in 
predstavniki Mladinskega sveta Norveške, ki so predstavili položaj mladih pri njih in 
multilateralni projekt, ki ga pripravljajo skupaj s slovenskim in srbskim mladinskim svetom 
in del katerega je tudi obisk pri Mladinskem svetu Ljubljane.  
 
Od 19. do 22. septembra je v Ljubljani gostoval biro Evropskega mladinskega foruma 
(European Youth Forum), ki sta ga gostila Mladinski svet Slovenije in Mladinski svet 
Ljubljane. To se ne dogaja prav pogosto, zato smo bili tega obiska še toliko bolj veseli. 
 
Oktobra so potekale priprave na predstavitev Mladinskega sveta Ljubljane na 
Študentski areni ter na organizacijo projektov »Polnopravna participacija in prihodnost 
invalida v Sloveniji« ter »Modern Communication Strategies«. Prvega je pripravila Petra 
Mejač, podpredsednica MSL, ob pomoči člana izvršnega odbora MSL Janeza Tomca, 
drugega pa MSL in Urad za mladino MOL.  
 
Mladinski svet Ljubljane je 18. in 19. oktobra organiziral izobraževalni seminar "Modern 
Communication Strategies", na katerem je predaval gospod Kenneth E. Bricker, 
programski direktor International Republican Institute-a in priznan strokovnjak s tega 
področja. Udeleženke in udeleženci seminarja so se seznanili z načinom planiranja 
dogodkov v nevladnih organizacijah ter njihovo promocijo v javnosti, kako javnosti 
predstaviti lastno organizacijo in projekte ki jih izvaja, odnose z novinarji in mediji 
nasploh. 
 
14. novembra smo organizirali mednarodni projekt »International Enviromental Youth 
Forum«, ki smo ga pripravili v sodelovanju z International Student House iz Londona, 
glavna tema seminarja pa je bila okoljska politika v Sloveniji in Evropski uniji. Na 
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seminarju so sodelovali mednarodno priznani strokovnjaki z okoljevarstvenega področja 
in zainteresirana javnost; mladinske organizacije, katerih delovno področje se dotika 
varovanja okolja. 
 
29. in 30. novembra smo s Centrom za neprofitni management in z Uradom za mladino 
MOL organizirali projekt »Izobraževanje za mladinske delavce«. Potekal je v Izoli, nanj pa 
so bile povabljene vse mladinske organizacije, katerih dejavnost sofinancira Mestna 
občina Ljubljana, v njenem imenu Urad za mladino. 
 
Poročilo o delu Mladinskega sveta Ljubljane je bilo pripravljeno s pomočjo Matica 
Bizjaka, predsednika MSL.  
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 Pomembni mladinski projekti 

 
 
Naj omenimo nekaj dogodkov na področju mladine, kjer je sodeloval tudi Urad za 
mladino MOL,  za katere mislimo, da je dobro, da dobijo svoj prostor v poročilu:  
 

• PARADA PONOSA (Društvo ŠKUC) 
 
V Ljubljani se je, po incidentu v ljubljanskem lokalu, ko niso dovolili vstopa dvema 
gejevskima aktivistoma, odprla diskusija, kako je pravzaprav s strpnostjo do drugačnih v 
mestu. Razprave so se začele že v letu 2001 in se nadaljevale skozi vso leto 2002. 
Gejevske in lezbične skupine so organizirale pohod, t.i. Pride – Parado ponosa. Parada 
ponosa je potekala po ljubljanskih ulicah 6. julija 2002. Zbralo se je okoli 1000 
udeležencev in udeleženk, predvsem mladih, iz Slovenije in Evrope. 
 
Pomembno je poudariti, da je bila častna pokroviteljica parade ljubljanska županja 
Viktorija Potočnik, med govorniki pa so podporo dogodku izrazili veleposlanik EU v 
Sloveniji, poslanci v Evropskem parlamentu, predstavniki in predstavnice različnih 
organizacij. Pri izvedbi parade ponosa je aktivno sodelovalo društvo Legebitra, 
organizacija, ki je sicer namenjena mladim, istospolno usmerjenim do 27. leta.  
Urad za mladino je projekt, ki je sicer vseboval še delavnice, sofinanciral v okviru 
javnega razpisa.   
 
Urad za mladino je tudi prostor komunikacije za nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s 
problematiko istospolno usmerjenih. 
 

• AC MOLOTOV 
 
MOL se je s problematiko prostorov AC Molotov začela ukvarjati julija 2002. Takrat smo, 
po napotkih županje, obvestili predstavnike AC Molotov, da MOL pospešeno išče 
nadomestni prostor zanje in naj pričakujejo, da bi se z njimi sestala še v tistem tednu.  
 
Udeležili smo se ogleda nadomestnega prostora. Preden so predstavniki AC Molotova 
obiskali ponujene prostore, smo jih povabili na Urad za mladino: predstavili smo jim  
svoje delo in ponudili sodelovanje in pomoč. Poskušali smo osvetliti dogajanja kot 
precedens v naši praksi, ko se je razmerje naročnik – izvajalec do neke mere zamenjalo. 
(AC Molotov je zahteval prostore mimo razpisa).  
 
Predstavniki AC Molotov se za ponujene prostore sicer niso odločili, septembra pa so se 
ponovno srečali z županjo.  
 
V zvezi z AC Molotov bi radi poudarili naslednje:  

• So skupina, ki predstavlja mlade in njihove ideje  izven tradicionalnih 
organizacijskih okvirjev mladinskih organizacij in pomembno prispevajo k 
ozaveščanju širše javnosti;  
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• Njihova prostorska problematika  je specifična. Slovenija nima, kot npr. 
Nizozemska, Švica urejene zakonodaje na področju skvoterstva, zato so 
pripadniki/ce  skvoterskega gibanja v večjih urbanih središčih v Sloveniji v 
negotovem položaju, kar zadeva bivanje v zasedenih objektih. Po drugi strani pa 
je potrebno upoštevati dejstvo, da ima tudi MOL pravila, kar zadeva oddajanje 
prostorov in vrsto mladinskih in drugih organizacij, ki čakajo na prostore.  

 
 

• MLADINSKI KLUB V JARŠAH (Mladinski dom Jarše) 
 
Ideja, ki se je začela že v letu 2001, je v letu 2002 dobila svojo podobo.  
Avtorji ideje so se odločili, da zrušijo zidove inštitucije in prostore ponudijo mladim iz 
lokalne skupnosti – četrni skupnosti Jarše, ker prostora za neformalno, prostočasno 
druženje mladih v tem delu Ljubljane ni bilo. Projekt je načrtovan in dolgoročen poseg v 
mladinsko dejavnost v tem delu Ljubljane.  
 
Nosilci projekta so navezali stike z lokalno mladino, s predstavniki četrtne skupnosti, s 
prostovoljci, z organizacijami, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem mladih,  prav 
tako so uspešno promovirali akcije kluba v okolju, kjer živijo in ustvarjajo.  
 
V klubu se dogajajo razstave, delavnice, koncerti, neformalna druženja. V akcije se 
vključeni tako mladi iz Produkcijske šole kot osnovne šole kot mladi iz okolice.  
 
Čeprav je še prezgodaj, da bi merili učinek zastavljenega projekta, je jasno, da je sama 
ideja mladinskega kluba v Jaršah, njegovo delovanje v lokalnem okolju in programske 
dejavnosti, ki mladim dajejo izbiro in jih ne prisiljujejo  v formalizirano preživljanje 
prostega časa model, ki je uporaben v vseh delih Ljubljane in ga prepoznavamo kot 
primer dobre prakse. Ta je uporaben tako v drugih ljubljanskih četrtnih skupnostih kot 
tudi v drugih lokalnih skupnostih.  
 
 

 PROJEKTNO UČENJE MLADIH (Zavod TIN) 
 
Projektno učenje mladih v izvedbi Zavoda TIN je eden tistih projektov, ki skrbijo za mlade, 
da se vrnejo v proces formalnega izobraževanja oziroma da mlade pripravi na 
zaposlitev ob spoznavanju sebe, svojih interesov, sposobnosti in zmožnosti. V programu v 
veliki meri sodelujejo prostovoljci, tudi tisti, ki so v Sloveniji prišli preko evropske 
prostovoljne službe. Glede na število mladih, ki vsako leto začasno ali za stalno zapustijo 
proces rednega šolanja, so programi, kot je PUM več kot potrebni. V letu 2002 je 
program zajel 50 mladih med 15 in 26 letom.  
 
PUM se je povezal tudi s KUD Mreža iz Metelkove, kjer so skupaj pripravili predstavo. 
Avtorji predstave in izvajalci so prav mladi, ki so vključeni v proces PUM. 
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5. IZOBRAŽUJEMO  
 

 Izobraževanje za mladinske delavce in delavke 
 
Mladinski svet Ljubljane in Urad za mladino pri Mestni občini Ljubljana sta za vse 
mladinske organizacije, ki se prijavljajo na razpise Mestne občine Ljubljana za 
sofinanciranje mladinskih projektov, pripravila projekt z naslovom »Izobraževanje za 
mladinske delavce in delavke 2002«, ki ga je izvedel Center za neprofitni management 
in je potekal 29. in 30. novembra v Izoli. 
 
Seminarja se je udeležilo več kot dvajset udeleženk in udeležencev iz mladinskih 
organizacij, ki s svojim delovanjem pokrivajo zelo različne segmente mlade populacije in 
imajo, temu primerno, tudi različne namene in cilje svojega delovanja ter zelo različne 
projekte, ki jih izvajajo. To je bil obet za zanimivo razpravo in obširno večerno 
predstavitev delovanja organizacij, hkrati pa velik izziv za predavateljici Sonjo Čandek in 
Ksenjo Perko iz Centra za neprofitni management. 
 
Obravnavane vsebine so bile naslednje:  
- strateško načrtovanje, 
- projektno vodenje, 
- trženje in tržno komuniciranje, 
- zbiranje sredstev.  
 
Mateja Demšič, vodja Urada za mladino, in Matic Bizjak, predsednik Mladinskega sveta 
Ljubljane, sta udeleženkam in udeležencem predstavila delo Urada in mladinskega 
sveta ter način oblikovanja in izvajanja mladinske politike v Ljubljani ter odgovarjala na  
vprašanja. Predstavila sta dosedanje uspehe, načrte za prihodnost in težave s katerimi 
se srečujemo na tem področju. 
 
Zaradi uspešnosti izvedenega izobraževanja, nadaljujemo s konceptom tudi v letu 2003, 
ko želimo vsebine še bolj približati mladinskim delavcem in delavkam. V ta namen smo 
se že konec leta dogovorili z izvajalkami izobraževanja, da izvedeta analizo potreb po 
izobraževanju (glede na različne segmente mladinskega dela), na podlagi katere 
bomo pripravili še bolj kvalitetna izobraževanja, ki bodo po meri izvajalcev mladinskih 
projektov.  
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6. SKRBIMO ZA MLADINSKO PRENOČIŠČE 
 
 

 Mladinski hotel na Metelkovi 
 
 
Mesto Ljubljana je že več let eden od glavnih protagonistov gradnje Mladinskega 
hotela na Metelkovi, v delu mesta, ki je tudi sicer po svoji dejavnosti namenjen 
urbanemu kulturnemu središču, kjer večino obiskovalcev/lk predstavljajo mladi. 
Mladinski hotel je v letu 2002 dobival podobo, ki bo razveselila ne samo mlade 
popotnike, ampak tudi mlade v Ljubljani.  Urejen je v nekdanjih zaporih; sobe pa bodo 
tudi umetniško urejene, tako da bo vsaka pravzaprav unikat. V sklopu hotela so prostori, 
ki bodo namenjeni mladim za srečevanje (ne samo obiskovalcem/kam hotela, ampak 
tudi lokalni mladinski populaciji), za seminarsko ali konferenčno delo, predvsem pa bo 
prostor namenjen aktivnim vsebinam za mlade.  
 
Mladinski hotel bo dokončno zaživel spomladi 2003. Ljubljana bo, po desetletju priprav, 
razprav, pregovarjanj in dogovarjanj, dobila moderen in slikovit mladinski hotel, kjer bo 
prostor tako za mlade iz Ljubljane kot za mlade (naključne) popotnike/ce našega 
mesta.  
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7. RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU MLADINE             
 
 
Na pobudo Urada za mladino konec leta 1999, je izbrani izvajalec začel z delom na 
raziskavi: ČEFURJI SO BILI (ROJENI) TU: ODKLONSKOST, NASILJE IN KRIMINALITETA – 
PROBLEMATIKA MLADINE NESLOVENSKE NARODNOSTI OZ. PRISELJENCEV DRUGE 
GENERACIJE 
Avtorji/ce: Bojan DEKLEVA, Špela Razpotnik, Mojca Molk, Bojana Silahič, Sergeja Tršan, 
Darja Hristovski, Alenka Kobolt, Marina Lukšič Hacin; Inštitut za kriminologijo, Pedagoška 
fakulteta, Ljubljana (2001).  
 
O. »…eni me sicer zarad tega, ker imam drugačn priimk bolj sovražijo, ne marajo teh čefurjev…« 
V: »Kako pa se zarad tega počutiš?« 
O:«Ne vem, ni mi glih grozn, sam jezna sem.« 
 
(iz enega od pogovorov, ki so jih raziskovalci/ke opravili s 32 prieseljenci/kami druge 
generacije, učenci/kami razredne stopnje osnovne šole, v: Čefurji so bili rojeni 
tu….zaključno poročilo raziskovalne naloge, september 2001) 
 
Raziskava je bila zaključena leta 2001,  predstavljena pa leta 2002 in tudi objavljena v 
knjigi. Raziskovalna naloga se ukvarja s položajem mladih, druge generacije priseljencev 
v Ljubljani, s posebnim obzirom na njihovo odklonskost oziroma nasilje. V nalogi je 
uporabljenih več vrst raziskovalne metodologije oz. pristopov: analiza uradnih policijskih 
podatkov, reprezentativno anketiranje 1934 ljubljanskih 15-letnikov (le-to predstavlja 
slovenski del mednarodnega primerjalnega raziskovanja, ki ga vodi Kriminološki inštitut iz 
Hannovra), kvalitativna analiza intervjujev s šolskimi otroci, kvalitativna analiza intervjujev 
s strokovnimi delavci iz šol in centrov za socialno delo, poglobljena študija primera, 
analiza izdelkov (pretežno risb) mladostnikov ter analiza ugotovitev delavnic s 
strokovnimi delavci. Naloga poskuša oceniti stopnjo vključenosti oz. izključenosti druge 
generacije priseljencev, raziskati njihovo udeležbo v odklonskem in kaznivem vedenju 
ter najti zveze med nasiljem mladine nasploh ter značilnostmi njih samih in njihovih 
družin. Avtorji zaključujejo, da tema druge generacije priseljencev predstavlja 
svojevrstno »tiho« temo, s katero se različne stroke še niso začele intenzivneje ukvarjati. 
 
Da rezultati raziskave ne bi ostali namenjeni sami sebi, so raziskavo obravnavali člani in 
članice Sveta za varnost meščanov in meščank, kjer sta bili glavni temi ksenofobija in 
homofobija v Ljubljani. 
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8. SODELUJEMO NA MEDNARODNIH KONFERENCAH 
 
Predstavnici Urada za mladino sta se v letu 2002 udeležili naslednjih mednarodnih 
srečanj: 
 

• 6. Konferenca županov prestolnic držav jugovzhodne Evrope o varnosti v mestih 
(Ljubljana, september 2002)  

 
V Ljubljani je septembra potekala 6. konferenca županov prestolnic držav Jugovzhodne 
Evrope in Ustanovno srečanja Zveze prestolnic Srednje in Jugovzhodne Evrope z 
naslovom "Vloga glavnih mest pri zagotavljanju varnosti meščank in meščanov v svojih 
deželah in miru v svetu". Konferenco sta s pozdravnim nagovorom odprla županja 
Viktorija Potočnik in minister za zunanje zadeve RS dr. Dimitrij Rupel. 
Urad za mladino je že v pripravah na konferenco predlagal, da naj programski del 
konference nagovori tudi problem mladih in nasilja. V ta namen smo v Ljubljano povabili 
gospoda Ronnija Abergela, svetovalca Danskega sveta za preprečevanje nasilja in 
kriminala. Gospod Abergel je za vse mladinske organizacije pripravil delavnico in 
predavanje o prevenciji nasilja in o delu z nasilnimi mladostniki.  
Prav tako je predstavil delo svoje organizacije, katere poslanstvo je, da skupaj z dansko 
vlado oblikuje preventivne strategije, ozavešča, razvija nove pristope prevencije pred 
nasiljem. Eno najpomembnejših točk njihovega dela so mladi. Za prisotne na 
predavanju so bile predvsem zanimive metode preprečevanja nasilja: izobraževanje, 
znotrajvrstniško sodelovanje in izobraževanje, ozaveščanje, opolnomočenje mladih, 
mediacija, svetovanje žrtvam in storilcem.  Posebne predstavitve je bila deležna 
Evropska mreža mladih proti nasilju, katere soustanovitelj je g. Abergel in sodeluje tako s  
Svetom Evrope kot z EU.  
Obiskal več mladinskih organizacij, kjer se ukvarjajo z delom za preprečevanja nasilja 
nad in med mladimi (CSD Fužine, Produkcijska šola Jarše…). Vzpostavljeno sodelovanje 
trenutno uspešno poteka. Ker je predavatelj s seboj prinesel kar nekaj koristnih 
materialov, so vam ti na voljo na Uradu za mladino.  
 

 Mladi kot aktivni dejavniki v lokalni skupnosti (Krakov, Poljska marec 
2002):  

Organizator konference je bil Svet Evrope, namen pa evalvacija morebitnega 
napredka na področju delovanja mladih od leta 1992, ko je bila sprejeta Deklaracija o 
participaciji mladih v lokalnih in regionalnih skupnostih ter možne nove oblike 
mladinskega delovanja in emancipacija mladinskega delovanja izven znanih okvirov. 
Konferenca je bila med drugim tudi del širšega projekta Sveta Evrope » Making 
Democratic Institution work« . Projekt je multidisciplinarne narave in zajema 
najpomembnejša področja javnega življenja Evrope.  
Teme, ki so prevladovale na konferenci, so bile naslednje:  

• Kako olajšati participacijo mladih 
• Odprtost ustaljenih struktur do sprememb in novih iniciativ 
• Kako lahko mladi vplivajo in sodelujejo v procesu odločanja 
• Mladi in nasilje: kdo bo koga? 
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 Sodelovanje med nevladnimi mladinskimi organizacijami in lokalnimi 
strukturami (Neum, BIH, oktober 2002) 

Organizator Svet Evrope-Direktorat za mladino in šport 
Predstavnica Urada za mladino MOL je pripravila del treninga za mlade iz lokalnih 
skupnosti v BiH: Kako vzpostaviti lokalne mladinske strukture? Predstavili smo delovanje 
mladinskih organizacij v Ljubljani, možnosti vzpostavitve mladinskih struktur na lokalnem 
nivoji in prednosti mreženja organizacij .  
 
 

 Konferenca Integracija in imigracija v glavnih mestih Centralne Evrope 
(Dunaj, Avstrija, oktober 2002) 

Na Službo za mednarodne odnose MOL je pred časom prišla pobuda Mednarodne 
organizacije za migracije (MOM) po sodelovanju predstavnikov MOL na mednarodni 
konferenci Integracija in imigracija v glavnih mestih Centralne Evrope, ki se je odvijala 
med 14. in 17. oktobrom na Dunaju. Namen konference je bil predvsem izmenjava 
dobrih praks in pogledov na integracijsko ter imigracijsko politiko kot jo vodijo lokalne 
oblasti glavnih mest Centralne Evrope (Budimpešta, Praga, Bratislava, Varšava in 
Dunaj). Pomembno je poudariti, da je Dunaj kot glavni organizator in gostitelj 
konference v večletni praksi multikulturnega mesta imel možnost sodelujoče seznaniti z 
različnimi metodami, ki jih v njihovi mestni upravi uporabljajo ob spopadanju s problemi 
integracije migrantov.  
Udeleženci (okrog 100) smo sodelovali na mnogih plenarnih sejah ter delovnih skupinah, 
kjer smo se seznanjali s temeljnimi vprašanji, ki so pomembno povezana z vsebinami 
integracijske politike glavnih mest. 
Pri pripravi gradiva za predstavitev stanja v Sloveniji, ki jo je imel g. Mirko Vavpotič, 
namestnik direktorja Urada za priseljevanje in begunce, smo ugotovili, da je MOL do 
neke določene mere aktivna pri (finančnem) podpiranju predvsem projektov nevladnih 
organizacij, ki imajo za cilj nuditi pomoč (pravno, finančno, prostočasne aktivnosti, 
zdravstvena oskrba) pribežnikom. Trenutno tovrstne aktivnosti MOL niso koordinirane in je 
stvar posameznega Oddelka znotraj mestne uprave, kako zavzeto se angažira v tej 
smeri.  
Sicer pravno-formalno MOL ni zakonsko obvezana spremljati problematike in se aktivno 
vključevati v razrešitev le-te, vendar je potrebno poudariti, da je Ljubljana kot glavno 
mesto prostor koncentracije tako legalnih kot ilegalnih migracij. V zvezi s tem bi bilo 
potrebno razmišljati o osnovanju konsistentne politike znotraj MOL.  
 
 

 Zaključni simpozij ob izteku mednarodnega leta prostovoljstva (Mollina, 
Španija, januar 2002) 

 
Nekaj največjih organizacij na področju mednarodnega prostovoljnega dela  je 
organiziralo zaključni simpozij ob izteku mednarodnega leta prostovoljstva, ki ga je 
iniciiral UNESCO, ki je kot zaključno dejanje skupka akcij, ki so bile ob tej priložnosti 
izvedene prejšnje leto. Potekal je od 22. do 27. januarja v Malagi (Španija).  
Na simpoziju smo delegati sodelovali na zaključnih debatah o prostovoljskih aktivnostih, 
možnostih njihove razširitve in reflektirali vlogo nevladnih organizacij pri izvajanju 
prostovoljnega dela. Cilj simpozija je bil tudi oblikovanje končnih priporočil za agencijo 
Združenih narodov (United Nations Volunteers), ki se je specializirala za prostovoljno delo 
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na kriznih območjih v državah tretjega sveta. Priporočila so predstavljala osnovo za 
končno poročilo o poteku kampanje ob mednarodnem letu prostovoljstva na letošnji 
generalni skupščini Združenih narodov.  
 
 
 

  Neprofitni management: možnosti za slovensko-moldovsko sodelovanje 
(Kišinjov, Moldova, maj 2002, in Ljubljana) 

  
Fondacija Soros (program East-East) je podprla projekt sodelovanja med slovenskimi in 
moldavskimi mladinskimi strukturami, ki sta ga oblikovala Center za neprofitni 
management in Moldovski mladinski svet. Cilj projekta je bil prispevati k povezovanju 
med mladinskimi organizacijami v obeh državah, saj imata obe določene podobne 
specifike in bi se lahko marsičesa naučili eni od drugih.  
Projekt je potekal v dveh fazah. V prvi fazi smo štirje predstavniki mladinskih struktur iz 
Slovenije (Sonja Čandek – Center za neprofitni management, Polona Erlah – Center za 
pomoč mladim, Boštjan Kovačec – Zavod Voluntariat in Nina Prešlenkova – Urad za 
mladino MOL) od 6. do 11. aprila 2002 obiskali predstavnike mladinskih organizacij v 
Chisinau in Baltiju. Aktivno smo sodelovali tudi pri izvedbi dvodnevne delavnice, kjer smo 
skupaj z ostalimi tridesetimi predstavniki moldovskih mladinskih struktur izmenjali izkušnje 
na naslednjih področjih dela: predstavitev nevladnega in vladnega sektorja, strateško 
planiranje v nevladnih organizacijah, možnosti sofinanciranja na lokalnih nivojih, 
obstoječa zakonodaja na področju mladinskega dela, sodelovanje nevladnega in 
vladnega sektorja pri delu z mladimi, krepitev nevladnega sektorja, razvoj lokalnih 
skupnosti, upravljanje s človeškimi viri, mladi in prostovoljno delo, povezovanje in 
izmenjava informacij. 
Drugi del projekta je med 14. in 19. majem 2002 potekal v Sloveniji, kjer so nas obiskali 
predstavniki desetih mlodovskih mladinskih nevladnih organizacij. Ob tej priložnosti smo 
jih podrobno seznanili z delom Urada za mladino.   
 
 

 Razvoj meril pri evalvaciji in ocenjevanju mladinskih projektov (Rim, Italija, 
junij 2002) 

 
AVSO (Association of Voluntary Service Organisations) je koordinativno telo nacionalnih 
in mednarodnih prostovoljskih organizacij, ki se zavzema za priznanje predvsem 
dolgoročnega prostovoljnega dela in je partner evropskim strukturam (kot npr. Evropski 
komisiji), v katerih zastopa mnenja nevladnih organizacij. Zaposleni na AVSO so me 
povabili, da se udeležim seminarja o razvoju meril pri evalvaciji in ocenjevanju 
mladinskih projektov. Potekal bo od 27. junija do 1. julija v Rimu (Italija).  
Na seminarju bo 30 udeležencev iz nevladnih mladinskih organizacij in struktur Evropske 
komisije (ki so zadolžene za razvoj mladinskih projektov).  
 
 
Vsa gradiva, pridobljena na omenjenih mednarodnih srečanjih, so vsem zainteresiranim 
na voljo na Uradu za mladino.  
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9. POGLED NAPREJ  
 

 Raziskava  
 
Na Uradu za mladino smo leta 2002 predlagali raziskavo o potrebah mladih v mestu. 
Pobuda je bila sprejeta in upoštevana v javnem razpisu za raziskovalne projekte mesta v 
letu 2003. Predstavljamo vam nekaj poudarkov iz utemeljitve potrebe po raziskavi:  
 
Urad za mladino Mestne občine Ljubljana pod okriljem Oddelka za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport deluje že od leta 1996, ko so bili postavljeni osnovni cilji dela 
Urada, ki jim sledimo še danes – izboljšati kvaliteto življenja mladih v MOL v sodelovanju z 
mladinskimi organizacijami, ki izvajajo projekte z in za mlade. Do sedaj je bilo na 
področju mladine izvedenih nekaj raziskav, ki so se večinoma osredotočale na 
določene segmente življenja mladih, njihove vrednote in življenjske stile,  ni pa še bilo 
raziskave, ki bi pokazala, kakšne so potrebe urbane mladine na območju MOL. Glede 
na principe aktivne participacije mladih, ki jih vseskozi promoviramo na Uradu, bi bila 
tovrstna raziskava zelo potrebna, saj se želimo prilagoditi izraženim potrebam mladih in 
tako delovati v medsebojnem sodelovanju in smernicah, ki bodo odražale predvsem 
njihove želje.  
 
Zanimajo nas prostori mladih, ki so izvenšolski. Poseben poudarek pripisujemo 
informiranosti med mladimi in kanalom, ki jih uporabljajo za izmenjavo informacij. 
Zanima nas tudi, ali imajo mladi možnosti za svoje delovanje, izražanje želja in potreb, v 
kolikšni meri so mladim dostopni različni skupnostni resursi, različni mladinski projekti, ki jih 
Urad za mladino sofinancira in kako lahko participirajo v skupnostih, kjer bivajo. 
 
V Strategiji trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana je pod točko 4.7.6 Skrb za 
mlajše  - prednostni ukrepi in projekti med drugim zapisano: 
»Da bi na ravni MOL pripomogli k izenačitvi možnosti za vse mlade, ne glede na 
materialno-kulturne možnosti družin, iz katerih izhajajo, je treba: 

- identificirati najpomembnejše dejavnike družbene ranljivosti mladih; 
- vsestransko spodbujati uveljavljene preventivne programe za mlade v centrih za 

socialno selo in nevladnih organizacijah; 
- razvijati psihosocialne in preventivne programe, ki zmanjšujejo nasilje; 
- spodbujati prostovoljno delo, solidarnost in strpnost med mladimi; 
- ustanoviti mladinski dnevni center in širiti projekte učno-vzgojne pomoči ter 

skupnostne projekte za mlade; 
- razviti programe in projekte v javnih ustanovah, ki bodo pripomogli k 

izenačevanju možnosti za otroke in mladostnike v pedagoškem procesu.   
Da bi se lotili zastavljenih prednostnih ukrepov, se moramo pri tem nasloniti na 
relevantne podatke, ki bi jih pridobili na podlagi izvedene raziskave o potrebah ali o 
prostorih mladih v MOL.  
Mladi med 14. in 25. letom predstavljajo več kot 20% prebivalstva v MOL – pri tem ne 
smemo pozabiti na vse tiste, ki se v mestu izobražujejo in so tu samo zaposleni, ki 
prebivajo v drugih občinah. To je segment prebivalstva, ki ima posebne potrebe, ki pa 
velikokrat nima možnosti in moči, da bi bile zadovoljene. Naloga MOL je, da povpraša 
mlade, kakšne so njihove potrebe in v skladu z željami tudi ukrepa.  (…) 
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• Naše usmeritve v prihodnje  
 
 
1. Vzpodbujati in nadgrajevati partnerske odnose z mladinskimi organizacijami;  
2. Sofinancerska vloga je pomembna, vendar je naše strokovno znanje enakovreden 

vložek v sodelovanje z organizacijami; 
3. Prizadevati si za pozitivno percepcijo mladosti in mladih v družbi; 
4. Informacije v javnih medijih o mladih in mladosti so pretežno negativne. To bomo 

poskušali preseči z intenzivnim informiranje mladih o njihovih možnostih in širše 
javnosti o dejavnostih mladih preko obstoječe informacijske mreže;  

5. Ustanoviti poseben sklad za ad hoc projekte mladi za mlade; 
6. Poenostaviti in prilagoditi postopke za pridobitev sredstev neprofesionalnim 

mladinskim delavcem; 
7. Oblikovati Strategijo dela Urada za mladino MOL do 2006; 
8. Pri oblikovanju strategije ter vseh ostalih pomembnih dokumentov vključiti v proces 

mlade, mladinske delavce, strokovne delavce na področju mladine, raziskovalce 
mladine in zainteresirano javnost; 

9. Omogočiti mreženje organizacij ter iniciirati mreže organizacij s podobno specifiko 
dela, kar bo osnova za kvalitetno povezovanje in izmenjavo informacij. Za 
centralno vlogo bomo predlagali organizacije z dolgoletnimi pozitivnimi izkušnjami, 
ki bi prevzele vlogo ko-ordinatorjev; 

10. Spodbuditi medresorsko povezovanje v okviru MOLa na področju mladine ter 
pospešiti sodelovanja med različnimi službami in uradi, ki se dotikajo področja 
mladine (Urad za preprečevanje zasvojenosti, Služba za izobraževanje, Služba za 
socialno varstvo, Služba za šport,…) 

11. Ustvariti pogoje za kvalitetno izmenjavo informacij med akterji na področju 
mladine (npr. mailing-lista); 

12. Oblikovati vsebinsko zasnovo Mladinskega hotela na Metelkovi; 
13. Spremljati dogajanje na nacionalnem in mednarodnem nivoju mladinskega dela; 
14. Pripraviti javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov na področju MOL; 
15. Omogočiti izobraževanje za mladinsko delo.  
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10. OB KONCU 
 
 
Radi bi opozorili, da se v Ljubljani dnevno zadržuje okoli 70.000 mladih med 14. in 27. 
letom. Mnogi med njimi so prepuščeni lastni iznajdljivosti ter zakonom ulice. Mladinski 
projekti, ki jih preko javnega razpisa sofinancira Urad za mladino, so usmerjeni prav na to 
ciljno populacijo. Organizacije, ki jih izvajajo (neprofitna društva, zavodi, ustanove ter 
podmladki političnih strank), so dragoceni partnerji mestu pri zmanjševanju ter 
preprečevanju nasilja med mladimi, razvijanju prostovoljnega dela, vzgoji za strpnost, 
solidarnost ter informiranja in svetovanja mladim. Glede na finančni prispevek MOL v 
tovrstne projekte, smo lahko z delom mladinskih organizacij več kot zadovoljni. Zavedati 
se moramo, da bi se brez njih tempirana bomba problemov povezanih s fenomenom 
mladih na ulici, kaj hitro sprožila.  Ob tej priložnosti se vsem mladinskim delavcem in 
delavkam, ki z veliko mero entuzaizma ter predanosti vsakodnevno skrbijo za 
kvalitetnejše življenje mladih v Ljubljani, lepo zahvaljujemo. Vemo, da uspehi, ob takem 
potencialu, ne morejo izostati.  
 
 
 
 
 
 

Za vse pobude, vprašanja in ideje nas lahko kontaktirate: 

 
 
 
 
 
 

Mestna občina Ljubljana 
Mestna uprava 

Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport 
Urad za mladino 

Resljeva 18 
1 000 Ljubljana 

Tel: 01/ 3064044 ali 01/ 3064042 
Faks: 01/ 3064012 

E-pošta: mladina@ljubljana.si 
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