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1. UVOD  
 
Vsakič, ko pripravljamo uvodnik v poročilo za preteklo leto, smo v zadregi. V 
zadregi zato, ker v vsakem zaključku zadnjega poročila zapišemo, da upamo, da 
bo zakonodaja na področju mladih končno urejena.  
Tudi letos vas ne moremo prijetno presenetiti in povedati, da je zakonodaja 
pripravljena in da bo naše delo zato, vsaj posredno, lažje.  
Se je pa vseeno zgodilo nekaj pomembnih premikov na tem področju: Urad RS za 
mladino pripravlja besedilo tako zakonodaje kot nacionalnega programa, vedno 
bolj pa so na tem področju postale aktivne lokalne skupnosti. Tako je bila znotraj 
Skupnosti občin Slovenije ustanovljena delovna skupina za mladinsko politiko, ki 
se je hitro in učinkovito lotila dela, da bi lahko v  sprejemljivem času dobili 
zakonodajo na polju mladinske politike, dela z mladimi in mladinskega dela.  

 
Leto 2004 je bilo dinamično: izpeljanih projektov je bilo veliko, še vedno pa ostaja 
veliko idej nerealiziranih – nanje čaka leto 2005! 
 
Leto 2004 se je za mlade v Ljubljani dobro izteklo. Projekte, ki smo jih podprli, so 
njihovi izvajalci tudi uspešno realizirali.  
Ne delamo si utvar, da lahko samo s podporo mladinskih projektov rešimo zagate, 
ki nas in vas pestijo na področju mladinskega dela, verjamemo pa, da je 
prispevek Urada za mladino k izboljšanju okoliščin za kvalitetno mladost v 
Ljubljani postal prepoznaven.  
 
Leta 2005 nas čaka dovolj izzivov, da ga bomo preživeli intenzivno, skupaj z 
vami. Upamo, da bomo v naslednjem poročilu že res lahko zapisali, da je 
zakonodaja na mladinskem področju, ki je podlaga za naše delo, sprejeta. Stvari 
bodo, čeprav se to sliši morda formalistično, potem lažje. Vsebine bodo namreč 
dobile svojo pravno podlago.  
Naj poudarim še nekaj: res je, da je pravna urejenost pogoj za transparentno 
delo institucij. To pa ne bi bilo dobro in  mogoče brez izjemnega potenciala, ki ga 
premore neprofitni mladinski sektor. Zatorej še enkrat hvala za vaše partnerstvo z 
našimi idejami.      

 
 
      Mag. Mateja Demšič 

       Vodja Urada za mladino MOL 
 
 
URAD JE PRIROČEN PRIJATELJ VSEH MLADIH, ORGANIZIRA IN PODPIRA 

CEL KUP DEJAVNOSTI, KATERIH OSNOVNI NAMEN JE URESNIČEVANJE 

POTREB OSEBKOV, STARIH MED 14 IN 27 LET. 
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2. SOFINANCIRAMO! 
 
Sofinanciranje mladinskih neprofitnih 
organizacij, ki izvajajo aktivnosti za 
ljubljansko mladino, je v letu 2004 
potekalo na naslednje načine: 
1. letno sofinanciranje na podlagi 

pogodb z izvajalci, ki so bili 
izbrani za sofinanciranje preko 
javnih razpisov, 

2. triletno sofinanciranje na podlagi 
večletnih pogodb z izvajalci, ki so 
bili v preteklih letih izbrani za 
večletno sofinanciranje preko 
javnih razpisov, 

3. letne pogodbe za izvajanje 
informativne dejavnosti za mlade 
z izvajalci, ki so bili izbrani s 
strani strokovne komisije za to 
področje, 

4. letna pogodba na osnovi direktne 
proračunske postavke za 
Mladinski svet Ljubljane, 

5. ad hoc sofinanciranje na podlagi 
izpolnjevanja posebej za to 
določenih meril.  

 
 
2.1 Letno sofinanciranje na podlagi 

pogodb z izvajalci, ki so bili 
izbrani za sofinanciranje preko 
javnih razpisov 

 
V letu 2004 smo izvedli dva razpisa za 
sofinanciranje mladinskih dejavnosti. Prvi 
je bil tradicionalni razpis za sofinanciranje 
mladinskih aktivnosti. Drugega smo 
izvedli prvič, saj smo prvič razpolagali z 
denarjem, namenjenim za mladinske 
mednarodne aktivnosti.    
 
Nekaj suhoparnih podatkov, ki so 
zaznamovali oba razpisa: 

2.1.1 Javni razpis za sofinanciranje 
programov in/ali projektov v MOL za leto 
2004 in/ali za leta od 2004 do 2006 
 
 

 
 
 
 
Področje Mladinske dejavnosti 
 
Na Javni razpis za sofinanciranje 
programov in/ali projektov v MOL za leto 
2004 in/ali za leta od 2004 do 2006 s 
področja Mladinska dejavnost (Uradni list 
RS, št. 8/04) je prispelo 184 vlog 114 
organizacij, od tega 171 popolnih. 
Predlagateljem smo poslali pozive za 
dopolnitev devetih vlog, od tega jih je 
bilo 8 vrnjenih v roku. En predlagatelj ni 
poslal dopolnitve v roku, zato je bila 
njegova vloga zavržena.  
 
Strokovni pregled popolnih vlog ter 
ocenitev na podlagi pogojev in meril v 
skladu s 181. členom Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Ur. l. RS 47/03 in 
Ur. l. RS 67/03) je opravila strokovna 
komisija za področja Mladinska 
dejavnost, Preprečevanje zasvojenosti, 
Socialno varstvo, zdravstveno varstvo, 
Projekt Ljubljana zdravo mesto: 

- mag. Mateja Demšič – 
predsednica,  

- Biljanka Beovič Mejavšek, 
- Ana Gazvoda, 
- Nada Glušič. 

 
Komisija je ocenila 179 vlog (97,3 % od 
vseh prispelih), od tega je za 
sofinanciranje izbranih 93 vlog (50,5 % 
vseh prispelih) 67 organizacij. Za 
sofinanciranje od 2004 do 2006 je 
izbranih 11 projektov (11,8 % od vseh 
izbranih). Strokovna komisija ni izbrala 
86 vlog (46,7 % vseh prispelih) 64 
organizacij, ker niso izpolnjevale pogojev 
oz. meril ali ker niso prejele zadostne 
ocene, na podlagi katere bi bile 
predlagane v izbor. Pet vlog (2,7 % vseh 
prispelih) 4 organizacij je bilo zavrženih 
zaradi prepozno vložene vloge, 
nepravilnega pravnega statusa, prepozne 
oddaje dopolnitve k prijavi ter 
nepravilnega obrazca.    



Poročilo 2004  Urad za mladino MOL  

 

 
 
 

 
 

7 

 

 
Skupna vrednost sofinanciranja znaša 37.498.000 SIT, kar predstavlja 
povprečno 403.204 SIT na podprt projekt.  
 

Razmerje projektov na javnem razpisu 2004 po izboru 
strokovne komisije 

50%47%

3%
podprti
zavrnjeni
zavrženi

 
 
Celotna vrednost vseh prijavljenih 
projektov v letu 2004 znaša 344.816.256 
SIT, pričakovana vrednost sofinanciranja 
vseh projektov je bila 119.605.106 SIT  
(34,7 % od celotne vrednosti). 
 
Celotna vrednost podprtih projektov v 
letu 2004 znaša 190.208.450 SIT, 
pričakovana vrednost podprtih projektov 
je bila 62.788.805 SIT (33,0 % od 
celotne vrednosti), razdelili smo 
37.598.000 SIT (59,7 % od pričakovane 
vrednosti in 19,7 % celotne vrednosti 
podprtih projektov).  
 

2.1.2 Javni razpis za sofinanciranje  
mladinskih mednarodnih aktivnosti v 
letu 2004  

 
Na Javni razpis za sofinanciranje 
mladinskih mednarodnih aktivnosti v letu 
2004 (Uradni list RS, št. 93/04) je 
prispelo 36 vlog 26 organizacij, od tega 
35 pravočasno. Petim organizacijam smo 
poslali pozive za dopolnitev petih vlog, od 
tega so bile vse vrnjene v roku.  
 
 
Strokovni pregled popolnih vlog ter 
ocenitev na podlagi pogojev in meril je 
opravila strokovna komisija v sestavi:  

- mag. Mateja Demšič–predsednica,  
- Nina Prešlenkova, 
- Sabina Dobrajc, 
- Matic Bizjak. 

Komisija je ocenila 35 vlog (97,2 % od 
vseh prispelih), od tega je za 
sofinanciranje izbranih 18 vlog (50 % 
vseh prispelih) 18 organizacij. Strokovna 
komisija ni izbrala 17 vlog (47,2 % vseh 
prispelih) 8 organizacij, ker niso 
izpolnjevale pogojev oz. meril ali ker niso 
prejele zadostne ocene, na podlagi katere 
bi bile predlagane v izbor.     
 
Skupna vrednost sofinanciranja znaša 
2.915.000 SIT, kar predstavlja povprečno 
161.944 SIT na podprto aktivnost.  
 
Celotna vrednost vseh prijavljenih 
projektov v letu 2004 znaša 47.991.168 
SIT, pričakovana vrednost sofinanciranja 
vseh projektov je bila 7.591.623 SIT 
(15,8 % od celotne vrednosti). 
 
Celotna vrednost podprtih projektov v 
letu 2004 znaša 20.874.873 SIT, 
pričakovana vrednost podprtih projektov 
je bila 3.695.223 SIT (17,7 % od celotne 
vrednosti), razdelili smo 2.915.000 SIT 
(78,8 % od pričakovane vrednosti in  
13,9 % celotne vrednosti podprtih 
aktivnosti).  
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2.2 Triletno sofinanciranje na podlagi večletnih pogodb z izvajalci, ki so bili v  
preteklih letih izbrani za večletno sofinanciranje preko javnih razpisov 

 
Od leta 2000 obstaja tudi možnost sofinanciranja mladinskih programov za obdobje 3 let, 
saj smo želeli s tem zagotoviti večjo finančno stabilnost programov. Za tovrstno 
sofinanciranje se odločamo predvsem v primerih, ko je program ključnega pomena v 
lokalni skupnosti ter je razvojno naravnan in se izvaja več let skupaj . V letu 2004 so bili 
sofinancirani naslednji triletni projekti:   
 
Izvajalec Projekt 2002 2003 2004 

Center za pomoč mladim Kukavičja jajca 400.000 416.000 435.136 

YHD SOT 24,5 300.000 312.000 326.352 

ŠKUC GLBT knjižnica 350.000 364.000 380.744 
Mestna zveza prijateljev 
mladine Ljubljana TOM telefon 0 400.000 418.400 

TIN Ljubljana PUM 0 1.500.000 1.569.000 

Skupaj SIT:   1.050.000 1.092.000 3.129.632 
 
Z letom 2004 smo na javnem razpisu za triletno sofinanciranje izbrali še 
naslednje programe mladinskih organizacij: 
 
Društvo katoliških pedagogov Slovenije Človek za druge 
Društvo Ključ Vijolica 
Društvo Mladinski ceh Mladinska akademija 
Društvo Legebitra Legebitrina svetovalnica 

Društvo za nenasilno komunikacijo Individualno svetovalno delo z mladimi, ki povzročajo nasilje 

Društvo za nenasilno komunikacijo Individualno svetovalno delo z mladimi, ki doživljajo nasilje 

Društvo za nenasilno komunikacijo Preventivne delavnice 

Društvo za spodbujanje ustvarjalnosti 
Izida Ustvarjalne počitnice 

KUD Anarhiv Škratova čitalnica 

KUD Mreža Usposabljanje prostovoljcev za delo v mladinskem centru 
Menza pri koritu  

Zavod Janeza Smrekarja OE Skala Polnočni bus 

Skupaj SIT 6.550.000 
 
Seznam vseh sofinanciranih programov in projektov v letu 2004, ki so bili izbrani 
na obeh javnih razpisih, je v prilogi.  
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2.3 Letne pogodbe za izvajanje informativne dejavnosti za mlade z izvajalci, ki 
so bili izbrani s strani strokovne komisije za to področje 

 
L'MIT (Ljubljanska mreža info točk za mlade) je mreža šestih 
nepridobitnih organizacij pod okriljem MOL, ki zbira in brezplačno 
posreduje informacije zainteresiranim mladim in mladinskim 
organizacijam v Ljubljani. 

 
V letu smo za izvajanje informacijske dejavnosti v okviru L'MIT namenili skupaj 
9.142.040 SIT. 

 
 

Organizacija Naziv centra oz. točke Sofinanciranje 
Društvo ŠKUC Info center ŠKUC 4.571.020 SIT 
CSD Ljubljana Moste-Polje Info točka Fužine 914.204 SIT  
Knjižnica Otona Župančiča Info točka Središče za mlade 914.204 SIT 
Mladinsko-informacijski center Info točka MIC 914.204 SIT 
KUD Anarhiv Škratova info točka 914.204 SIT 
Združenje DrogArt Info točka DrogArt 914.204 SIT 
Skupaj  9.142.040 SIT 
 
 
Kratek opis skupnih aktivnosti (poleg vsakodnevnega informiranja 
mladih), izvedenih v letu 2004: 

   

• Koncept informiranja mladih v 
MOL v okviru L'MIT, ki je bil 
prvič izdelan junija 2003, smo 
marca ustrezno spremenili in ga 
izdali za leto 2004.  

• Baza podatkov, ki je dostopna 
tudi preko spletne strani L'MIT 
(www.lmit.org), je rezultat 
obsežnega (tudi prostovoljnega) 
dela vseh članic L'MIT. V njej so v 
obliki seznama organizacij 
opredeljena področja: aktivizem, 
delo in zaposlovanje, duhovnost, 
formalno izobraževanje in 
štipendije, kultura, nastanitve in 
prenočišča, neformalno 
izobraževanje in usposabljanja, 
počitnice in potovanja, 
prostovoljno delo, razvoj 
mladinskega dela, Slovenija v 
mednarodnem prostoru, 
svetovanje in pomoč, zdravje. V 
letu 2004 smo se člani mreže 

dogovarjali o nadgradnji obstoječe 
baze oz. izdelavi vsebinsko in 
tehnično bolj dovršene, končnega 
dogovora pa še nismo sprejeli, saj 
smo se odločili, da bomo počakali 
na planirano bazo podatkov oz. 
portal za mlade, na kateri  dela 
Urad RS za mladino. V zvezi s tem 
smo tokom maja in junija v 
sodelovanju z MOL – Urad za 
mladino, izvedli anketiranja 
mladih in mladinskih delavcev 
(preko organizacij, ki jih 
sofinancirajo) o uporabi interneta 
oz. podatkovnih baz za mlade in 
najpogostejših iskanih vsebin. 
Anketa je bila od srede maja do 
srede junija postavljena tudi na 
spletni strani L'MIT.  

            Spletna stran L'MIT – ww.lmit.org 
Spletna stran je namenjena 
predstavitvi L'MIT in organizacij 
članic, vsak mesec predstavlja 
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novosti v obliki sporočilnika 
Namig, služi za promocijo 
projektov L'MIT (sprotno smo 
predstavljali aktualne projekte 
natečaj Kaj me osreči..., Odprimo 
vrata ... in glave, Ljubljana 
mladim ...), na njej je baza 
podatkov mladinskih in drugih 
izbranih organizacij s 13. področij 
... in se sprotno (praktično 
dnevno) posodablja. V letu 2004 
smo drugič zapored pripravili tudi 
rubriko Poletje 2004, v kateri smo 
od junija do septembra posebej 
izpostavili brezplačne in za mlade 
ugodne možnosti preživljanja 
poletnih počitnic. 

• Mesto Ljubljana mladim – 
enostavno mladi... (poseben 
projekt brezplačnih vstopnic za 
mlade za Kopališče Kodeljevo) 
Projekt je potekal že peto leto 
zapored, omogočila ga je Mestna 
občina Ljubljana, Oddelek za 
predšolsko vzgojo, izobraževanje 
in šport (Urad za mladino, Služba 
za šport).  
Info center ŠKUC je prevzel 
oblikovanje in tisk vstopnic ter 
promocijo in distribucijo le teh. V 
letošnjem letu je bila naklada 
3.000 (viden upad glede na to, da 
smo v štirih letih s 3.000 prišlo do 
5.000 v lanskem letu), vstopnice 
pa so mladi lahko koristili na 
Kopališču Kodeljevo v juliju in 
avgustu, med ponedeljkom in 
petkom od 9. do 19. ure.  
Promocija projekta je potekala 
tokom junija preko dopisov 
ustreznim organizacijam v 
Ljubljani, poslanega obvestila 
medijem, sporočilnika Namig (ki 
je med drugim poslan na 
ljubljanske osnovne in srednje 
šole) in spletne strani L'MIT. 
Okoli 1.000 vstopnic smo mladim 
razdelili preko organizacij, ki v 

poletnem času zanje izvajajo 
raznovrstne aktivnosti in 
organizacijam, ki  izvajajo 
programe za socialno ogroženo 
mladino z namenom zajeti tudi 
depriviligirano mladino. Vse 
organizacije smo obenem še 
obvestili, da lahko zainteresirani 
mladi posamezniki dobijo 
vstopnice še na vseh šestih info 
točkah L'MIT. 

• Odprimo vrata... in glave, projekt 
brezplačnih ustvarjalnih in 
izobraževalnih delavnic za mlade 
(24. – 27. avgust, 6 lokacij – 
organizacije članice L'MIT) 

 
            Izvedene so bile naslednje       

delavnice: 
 Spoznajmo likovne tehnike Na 

delavnici so ustvarjali v različnih 
likovnih tehnikah - risanje, 
grafika, grafiti in se pri tem učili 
oblikovanja, ilustracije in 
kreativnega razmišljanja. 

 Spletno oblikovanje Na delavnici 
so se učili izdelave spletnih strani 
s programoma Photoshop in  
Dreamweaver.  

 Naredi svoj nakit, Na delavnici so 
izdelovali (in predelovali) 
raznovrsten nakit iz več vrst 
materialov (žica, perle, fimo 
masa, usnje, tekstil...) 

 Afriški ples, Na delavnici so se 
seznanili z osnovami tradicionalnih 
in sodobnih afriških plesov iz 
različnih delov zahodne Afrike.  

 Tolkalska delavnica, Na delavnici 
so se seznanili z osnovami 
afriškega ritma, spoznali 
tradicionalni afriški inštrument 
Djambee in se naučili nekaj 
osnovnih afriških ritmov.  

 Mala šola DJjevstva! Na delavnici 
so se uvedli v delo DJja.  
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2.4. Letna pogodba na osnovi direktne proračunske postavke za Mladinski svet 
Ljubljane  
 
Mladinski svet Ljubljane je v letu 2004 
največji poudarek pri svojem delovanju 
namenil neformalnemu izobraževanju. Za 
predstavnice in predstavnike organizacij 
članic, ki se redno udeležujejo 
mednarodnih srečanj, forumov ter drugih 
tovrstnih aktivnosti, so organizirali tečaje 
tujih jezikov, izobraževanje retorike, 
moderiranja ter oblikovanja spletnih 
strani. 
 
Glavna dejavnost je bila tudi v letu 2004 
skrb za povezovanje s partnerskimi 
organizacijami; z Mestno zvezo 
tabornikov Ljubljana je bil izveden 
tradicionalni Taborniški feštival, kjer 
mladinske organizacije s področja Mestne 
občine Ljubljana mladim predstavijo 
svoje programe in aktivnosti. Že drugo 
leto zapovrstjo je bil  v soorganizaciji z 
Društvom Interes, Inštitutom za 
evropske študije in Dijaško organizacijo 
Slovenije, v sodelovanju z Oddelkom za 
etnologijo in kulturno antropologijo 
Filozofske fakultete, in ob podpori Urada 
Vlade RS za informiranje organiziran 
natečaj izbiranja najboljšega eseja in 
pesmi na temo ''Živim v EU''. Skupaj z 
Mladinskim cehom so izvedli posvet o 
participaciji mladih v družbi, mreži info 
točk za mlade L'MIT pa pomagali pri 
izdaji njihove predstavitvene zloženke ter 
svetovalne publikacije "KAM 2004", ki ga 
izdaja časopisna hiša Delo s podporo in 
strokovnim pregledom šolskega 
ministrstva in v sodelovanju s Centrom 
za proučevanje organizacij in človeških 
virov pri Fakulteti za družbene vede 
Univerze v Ljubljani. Priročnik služi kot 
pomoč učencem zadnjega leta osnovnih 
šol pri izbiri nadaljnjega izobraževanja na 
srednješolski ravni. 
 

Na področju mednarodnega sodelovanja 
velja izpostaviti predvsem srečanje s 
predstavniki nevladnih mladinskih 
organizacij in občinskih uprav iz Bosne in 
Hercegovine. Namen srečanja je bil 
predstavitev struktur in načina 
(so)oblikovanja mladinske politike v 
Mestni občini Ljubljana.  
 
Sodelovali so na razgovoru o ustanovitvi 
Mreže lokalnih mladinskih platform v 
Evropi, na katerem so poleg Mladinskega 
sveta Ljubljana sodelovali še mladinski 
sveti iz  desetih drugih evropskih držav. 
Sodelujoče organizacije so se v Istanbulu 
zbrale z namenom spodbuditi ustanovitev 
Evropske mreže lokalnih mladinskih 
platform. Mreža naj bi omogočala osnovo 
za mednarodna sodelovanja in mladinsko 
delo.  
 
Mladinski svet Ljubljane se je udeležil 
twinning projekta »Pobratenja mest 
2004«, soorganizatorja sta bili mesti 
Pesaro in Ljubljana. V okviru tega 
projekta so poleg predstavnikov 
Mladinskega sveta Ljubljana Pesaro 
obiskali tudi mladi vključeni v 
prostovoljno delo. V sklopu projekta so 
se mladi in delegacija mesta Ljubljane 
srečali z Luco Cerisciolijem, županom 
Pesara ter tamkajšnjim mestnim 
svetnikom, in predstavili možnost 
participacije in soodločanja mladih kot 
sestavnega dela oblikovanja evropskih 
politik. Predstavniki Produkcijske šole in 
Mladinskega kluba Jarše pa so predstavili 
svojo kreativnosti s projekcijo dveh 
filmov, ki so jih posneli popolnoma sami. 
Prav tako so predstavili L'mit (Ljubljansko 
info mreža za mlade), Mladinski hotel 
Celica in Mladinski ceh. 
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3. IZOBRAŽUJEMO! 
 
Naloga Urada za mladino je 
zagotavljanje in izboljšanje pogojev za 
delovanje in razvoj neprofitnih 
organizacij na področju mladinskega 
dela. Do sedaj smo na podlagi analiz 
in ocene stanja izvedli tri seminarje, 
kjer so se udeleženci spoznali z 
vsebinami iz strateškega načrtovanja, 
projektnega vodenja, trženja in 
tržnega komuniciranja, zbiranja 
sredstev ter metod uličnega dela in 
animacije. 
 
Urad za mladino se je odločil, v letu 
2004 pripravi izobraževanje, ki bi 
ponudilo mladinskih delavcem in 
delavkam v organizacijah, ki jih Urad 
sofinancira, možnost, da pridobijo 
znanja in veščine upravljanja s 
prostovoljci v njihovih organizacijah. 
Potreba po usposobljenih ter 
zadovoljnih  
 
 
 

 
 
 
prostovoljcih in njihovih mentorjih 
izhaja tudi iz zahtev razpisa za 
sofinanciranje mladinskih projektov 
MOL, zato se je Urad odločil, da 
organizacijam pomaga pri 
usposabljanju odgovornih oseb za 
prostovoljno delo. Na podlagi poziva 
za trenerje sta bila izbrana Rafo Pinosa 
in Jože Gornik, ki naj bi vodila 
izobraževanje.   
 
Zaradi premajhnega števila prijavljenih 
udeležencev smo se odločili, da izvedbo 
izobraževanja prestavimo v naslednje 
leto.  
 
Smo pa organizirali predstavitev 
možnosti za koriščenje finančnih sredstev 
v okviru Strukturnih skladov EU. Te je 
predstavnikom in predstavnicam okrog 
30 mladinskih organizacij iz Ljubljane na 
nekajurnem srečanju predstavila 
Damjana Karlo iz Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve.

 

4. MEDNARODNO POVEZUJEMO! 
 
Udeležili smo se dveh konferenc/delavnic, 
ki sta bili povezani s temo nasilja in 
mladih.  
Network of major european cities:  
Prva delavnica se je odvijala v okviru 
EUROCITIES  - Network of major 
european cities. Udeleženci in udeleženke 
so prišli iz naslednjih evropskih mest: 
Rotterdam, Birmigham, Camden, 
Copenhagen, Den Haag, Bari, Brno, 
Helsinki, Gera, Oslo, Glasgow, Leeds, 
Malmo, Antwerpen, Praga in Ljubljana.  
 
 
 
 

 
 
Delavnica je potekala na predlog Security 
Network- delovne skupine za varnost v 
mestih EUROCITIES.  
 
Osredotočena je bila na vprašanje, kako 
izboljšati politike na področju urbane 
varnosti s posebnim poudarkom na 
nasilju med mladimi. Poskušala je 
ugotoviti, kateri izmed predstavljenih 
modelov, bi bil lahko uporabljen kot 
model dobre prakse.  
Ob koncu predstavitev so se udeleženci 
strinjali, da bi lahko kot primeri dobre 
prakse, ki bi jih  bilo mogoče aplicirati v 
večini mest, bili naslednji:  
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Šola brez nasilja – Den Haag: 
predstavljena je bila srednja šola Johan 
de Witt, ki jo obiskujejo predvsem mladi 
iz socialno depriviligiranega okolja, ki 
večinoma izhajajo imigrantskega okolja. 
Vodstvo šole se še posebej posveča 
dijakom, njihovim staršem in njihovim 
kulturnim navadam. Šola je neke vrste 
varni prostor v soseski, ki je sicer ena 
nevarnejših v Haagu. Gre za 
interdisciplinarni in celosten pristop do 
učnega procesa in dijakov samih.  
Primer alternativnega kaznovanja – 
Leeds:  
Gre za mladoletnike, ki so zgrešili 
kaznivo dejanje, za katere bi jih, če bi bili 
polnoletni, lahko obsodili na najmanj 14 
zapora. Program je sestavljen od 
vsakodnevnih aktivnosti (delavnice, 
psihosocialna pomoč, »zaupnik«). Vsak 
mladostnik, ki ima možnost, da izbere 
tak način kazni, je med 19. in 7. uro 
zjutraj opremljen s sledilno napravo. V 
tem času mora namreč biti doma. Sama 
metoda je v bistvu način socialne 
rehabilitacije.  
 
Primer Uncle – Birmingham 
Birmigham kot eno najproblematičnejših 
področjih v Veliki Britaniji je uvedlo 
projekt varnostnika na šolah, ki ni le 
navaden varnostnik, ampak nekdo, ki je 
za  to bil posebej usposobljen (konfliktni 
management, psihologija …) in na nek 
način predstavlja  zaupnika na določeni 
šoli. Varnostnik ima svojo pisarno, 
njegove kompetence so enake tistim, ki 
jih ima policija.  
Predstavljenih je bilo 21 projektov. 
Ljubljano smo predstavili s projektom 
Društva za nenasilno komunikacijo in 
sicer projekt, ki se ukvarja z nasilnimi 
mladimi.  
Ljubljana je, sodeč po primerjavi stanja, 
zelo varno mesto. Ne beležimo nasilja, 
povezana z etnično pripadnostjo in 
uradno, po policijskih podatkih, ni t. i. 
mladinskih band, čeprav predvsem 
nevladne organizacije zadnje čase 
opozarjajo tu na ta problem. Vse to pa ne 
pomeni, da se nam mladostniško nasilje 

ne more zgoditi, če ne bomo vložili več 
truda v preventivo.  
 
Junija pa je v Strasbourgu potekala 
konferenca: Mladi kot partnerji v 
preprečevanju  nasilja, v organizaciji 
Sveta Evrope - Direktorata za mladino in 
šport Sveta Evrope,  Direktorata za 
izobraževanje (šolsko, univerzitetno in 
neformalno), Oddelka za socialno politiko 
Sveta Evrope, Kongresa regionalnih in 
lokalnih oblasti pri Svetu Evrope, 
Parlamentarne skupščine Sveta Evrope in 
sekretariata Integriranih projektov. 
Zaključki konference bodo predstavljeni 
na ministrski konferenci Človeško 
dostojanstvo in socialna kohezija: 
odgovor mladinske politike na nasilje 
(Budimpešta, september, 2005).  
Uvodno predavanje je predstavil prof. 
Frederic Lapeyre iz Katoliške univerze v 
Louvainu (B): Nasilje in mladi: žrtve, 
storilci in strukturni vzroki nasilja. 
Predavatelj je izpostavil tezo, da mladi 
niso problem, ampak, da kot problem 
lahko opišemo le rizične posameznike. 
Nasilje med mladimi tako ni samo njihova 
odgovornost, ampak je odgovornost 
globalne družbe, ki zamuja s socialno 
integracijo, odprtim dialogom med 
generacijami. Mladi, zaradi pomanjkanja 
omenjenih faktorjev, izberejo tudi nasilje 
kot socialno komunikacijo. Meni,da 
socialno depriviligirano okolje ne sme biti 
tolerirani vzrok nasilja posameznika/ce. 
Omogočiti mladim aktivno participacijo, 
ki je v bistvu socialna integracija dolgega 
trajanja (vključevanje mladih v projekte, 
ki imajo dolgoročen značaj).  
Ronni Abergel, predstavnik Mreže mladih 
proti nasilju je opozoril, da smo vsi, če 
smo v »pravi« situaciji, zmožni nasilja. 
Po raziskavah, nasilje najbolj skrbi 
generacijo med 54 in 65 leti, čeprav je 
največ žrtev nasilja med 16 in 24 leti. 
Nasilje med mladimi je predvsem 
komunikacijska nit razočaranih mladih 
ljudi.  
Naj izpostavimo še  pomembno 
predavanje dr. Paula Sota: Socialna 
integracija mladih in preprečevanje 
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nasilja v urbanem okolju. Leta 2003 je 
bila opravljena raziskava v mestih 
Neaplju, Barceloni, Derbiju, Amsterdamu, 
Sofiji (romska četrt) in  Moskvi. Mesta so 
bila izbrana po principu sever-jug; zahod-
vzhod. Raziskava je imela namen 
ugotoviti osnovne razloge nasilja in 
obstoječe preventivne in represivne 
pristope. Poskusila je odgovoriti na 
vprašanje, kako je mladinska politika 
vpeta v probleme in rešitve v zvezi z 
nasiljem.  
Zaznani vzorci nasilja so bili: nasilje 
doma, droge in prostitucija, rasistično 
nasilje, nasilje starejših in oblasti (»vsi 
mladi so enaki«). Pokazalo se je, da 
mladi, ki so zajeti v raziskavi, predvsem 
pogrešajo spoštovanje starejše 
generacije do njih samih in da prav 
zaradi pomanjkanja le-tega, svoje 
razočaranje izražajo tudi z nasiljem.  
Raziskovalci so na koncu poudarili, da je 
nujno, če želimo preprečiti nasilje med 
mladimi in nad njimi, upoštevati: civilna-
zasebna-javna partnerstva, mlade kot 
enakopravne in enakovredne partnerje, 
investicije v znanje in mlade, pregledno 
vpetost mladih v vse stopnje 
projektov/programov za mlade.  
Za opolnomočenje mladih je potrebno 
upoštevati: mlade kot vir znanja in 
sodelovanja in ne kot problem, mreženje 
projektov, dialog, ki naj sloni na 
spoštovanju: od integracije v projektu do  
prepoznanja mladih, mladim prepustiti 
sodelovanje v prostoru (ulica, 
izobraževalni sistem).  
Predstavitvi, ki sta sledili, sta se ukvarjali 
z vzgojo mladih navijačev v športnem 
duhu z namero preprečiti nasilje na 
športnih dogodkih. To so teme, ki so v 
Sloveniji skoraj popolnoma neznane.  
Drugi dan konference je bil posvečen 
evalvaciji projektov in največ pozornosti 
smo dali implementaciji Listine o 
participaciji mladih na lokalnem in 
regionalnem življenju (Svet Evrope, 
Kongres lokalnih in regionalnih oblasti, 
1992-2002; revidirana ) 
Listina, ki jo uporabljamo tudi na Uradu 
za mladino MOL, je temeljna opora 

delovanja z mladimi na lokalnem nivoju. 
Na voljo je na Uradu za mladino, prav 
tako tudi dodatni materiali iz konference.  
Poudarimo naj, da smo si brezplačno 
pridobili literaturo (udeleženka MOL je 
sodelavka Direktorata za mladino in šport 
na področju interkulturalnega učenja) s 
področja preprečevanja nasilja:  
• Gavan Tirley: Youth work with boys 

and Young men as means to prevent 
violence in everyday life 

• Les jeunes et l'exclusion sociale dans 
les quartiers defavorises: s'attaquer 
aux racines de la violence 

• Youth against violence – report 
• Learning form violence – Report 1 
• Learning form violence – Report 2 
• Outh promoting Human Rights and 

socail Cohesion 
• La prevention de la violence dans le 

sport 
• Facets of interculturality in Education 
• Violence against young women in 

Europe 
• Learning from violence – the Youth 

dimension 
 

Obiski – Sodelovanje med mesti 
 
UCUE v Madridu 
V Madridu je julija potekalo 
tradicionalno srečanje mladih iz 
glavnih mest držav članic EU. 
Organizator je bila  Zveza prestolnic 
držav Evropske unije (UCUE) 
Ljubljano so zastopali:  Manca 
KRAŠEVEC, Mestna zveza tabornikov,  
Metka REBOLJ, Produkcijska šola Jarše in  
Tine ŠUŠTERŠIČ, Mladi forum ZLSD. 
Dva udeleženca je izbral Mladinski svet 
Ljubljane kot krovna organizacija 
mladinskih organizacij v Ljubljani, eno 
udeleženko pa Urad za mladino MOL.  
Srečanja se je udeležilo 14 delegacij in 
sicer iz Helsinkov, Amsterdama, Bruslja, 
Madrida, Rima, Dunaja, Berlina, Talina, 
Rige, Vilne, Prage,  Budimpešte, Varšave 
in Ljubljane. 
Izbira udeležencev/nk je bila v večini 
delegacij naključna, tako da je celotna 
skupina 39 mladih (skupaj s 



Poročilo 2004  Urad za mladino MOL  

 
 
 
 

 
 

15 

spremljevalci 49) zelo različna, vendar 
kljub temu kompatibilna. Srečanje se je 
lotilo različnih tem od programov EU za 
mlade,  ekonomskih vidikov  evropskih 
integracij,  strategije integracij 
imigrantov v Madridu, participacije 
meščanov in meščank v procesih 
soodločanja v mestni skupnosti  do 
problematiziranja  nemobilnosti mladih in  
okorelosti ter nekompatibilnost evropskih 
izobraževalnih sistemov.  
 V program je bil vključen tudi izjemno 
zanimiv del, ki je v praksi poskrbel 
integracijo mentalno prizadetih in 
zdravih. Udeleženci/ke so  dan preživeli z 
ljudmi z motnjami v razvoju in z njimi 
sodelovali v različnih športnih igrah.  
 
Mladi iz Ljubljane v Pesaru 
Decembra je potekala izmenjava s 
pobratenim italijanskim mestom 
Pesarom, ki ga večina pozna po 
košarkarskem klubu Scavolini in kot 
rojstni kraj skladatelja Rossinija.  
Ljubljano je zastopalo 18 udeležencev in 
udeleženk (k sodelovanju so bile 
povabljene vse nevladne mladinske 
organizacije in javni zavodi, s katerimi 
sodelujemo na področju sofinaciranja 
projetkov iz naslednjih organizacij:  
ŠOTOROVCI, ŠKUC-L'mit (Ljubljanska 
info mreža za mlade);  Zavod za Fair play 
v športu, CSD Moste Polje-  CONA 
Fužine; Gimnazija Poljane,  Društvo 
tabornikov Zmajev rod, Mladi forum 
ZLSD, Klub Ljubljanski grafiti, Taborniško 
društvo Beli sokol, Mestna zveza 
tabornikov, Zavod za gluhe in naglušne in 
Mladinski klub Jarše. 8 predstavnikov je 
prispeval tudi Mladinski svet Ljubljane.  

 
Delegacijo so spremljali mestni svetniki 
in svetnice: ga. Maja Čepič, dr. Stane 
Pejovnik, predsednik odbora mestnega 
sveta za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport ter g. Miha 
Koprivšek. 
Program je bil zastavljen v pozitivni smeri 
izmenjave dobrih praks dela z mladimi na 
lokalnem nivoju. To je bil eden izmed 
osnovnih razlogov izbire udeležencev in 
udeleženk iz MOL. 
Predstavljen program s strani ljubljanskih 
organizacij je vseboval praktične izkušnje 
dela  posameznikov – prostovoljcev in 
prostovoljk z mladimi v njihovih 
organizacijah. Produkcijska šola in 
mladinski klub Jarše so pripravili v sklopu 
izmenjave pripravili zanimiv film s 
sporočilom proti ksenofobiji. 
Ker se vseskozi soočamo s težavo med-
društvenega  komuniciranja (nekatere 
organizacije se med sabo ne poznajo), je 
iz tega vidika bila izmenjava za MOL 
izjemno koristna. 
Čeprav ni bilo sorodnih organizacij, so se 
mladi Ljubljane in Pesara (študentje in 
dijakinje umetniške gimnazije) hitro 
povezali in ustvarili stike, ki so morda 
neformalni, vendar dolgoročno izjemno 
pomembni za mlade in njihovo mobilnost 
ter širjenje znanj. 
Več jih je izrazilo željo, da bi bolj 
natančno spoznali sistem 
kooperativ/zadružništva, ki ga je Italija 
razvila tudi na socialnem/zdravstvenem 
področju. 
Tradicionalno dobri odnosi med mestoma 
lahko prispevajo  k razvoju mladinskega 
dela tako v Pesaru kot v Ljubljani.

 
 

 

KNJIGE, KONTAKTI IN PODROBNEJŠA POROČILA SO NA VOLJO 

NA URADU ZA MLADINO MOL 
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5. RAZISKUJEMO! 
 
 
5.1 Raziskava o preživljanju prostega 
časa mladih v Ljubljani dr. Alenke Gril iz 
Pedagoškega inštituta, ki smo jo na 
kratko predstavili v lanskoletnem 
poročilu, je bila zaključena, povzetek 
raziskave pa posredovan vsem 
mladinskim organizacijam in 
zainteresiranim inštitucijam v Ljubljani. 
Raziskava je odgovarjala na vprašanja ali 
se različno stari mladostniki med seboj 
razlikujejo v načinu preživljanja prostega 
časa, ali učno neuspešni mladostniki v 
osnovnih in srednjih šolah ter mladi 
brezposelni drugače preživljajo prosti čas 
od svojih vrstnikov, kakšne so razlike v 
strukturi prostega časa mladostnikov, ki 
ga običajno preživljajo na različnih 
lokacijah v mestu (na ulicah, v lokalih, na 
športnih terenih, v kulturnih in 
alternativnih kulturnih prostorih).  

 
Urad za mladino je konec leta 2003 
predlagal temo za naslednjo mladinsko 
raziskavo, ki naj poskuša najti odgovore 
na vprašanje o potrebah mladinskih 
organizacij v Ljubljani, z naslovom  
5.2 Potrebe mladinskih organizacij v 
Mestni občini Ljubljana. 
Leta 2004 je dr. Vesna Leskošek s 
sodelavkami, dr. Blanko Tivadar, Dr. 
Metko Čeplak Mencin in Metko Kuhar s 
Fakultete za družbene vede,  začela z 
delom na raziskavi. Raziskava, ki je že 
zaključena,  je dala zanimive in uporabne 
rezultate. V celoti jo lahko dobite na 
Uradu za mladino. Za oris pa vam bomo 
predstavili prioritete potreb mladinskih 
organizacij v MOL, ki izhajajo iz 
ugotovitev raziskave: 
Prva prioriteta so dejavnosti, ki jih 
organizacije izvajajo za mladino, temu pa 
sledijo prostori, kadri, mednarodno 
povezovanje in informacije o družbenih 
procesih, ki vplivajo na mlade. 
Pomembna je še tehnična oprema in želja 
po dolgoročnem financiranju in s tem  

 
 
 
 
 
večji stabilnosti. Pomembna je tudi 
promocija.  
 
Mladinske organizacije v MOL menijo in 
predlagajo:  
 
1. Urad naj vzpodbuja razvoj dejavnosti, 

ki so bolj javnega značaja, kot so 
javne kampanje, akcije ozaveščanja, 
javnega zagovorništva. Vzpodbuja naj 
večjo udeležbo mladih v javnem 
življenju. 

2. Vzpodbuja naj razvoj dejavnosti, ki bi 
bile usmerjene v resno izključene 
skupine, ki se soočajo z 
diskriminacijo, manjšimi možnostmi, 
so deprivilegirane ali se soočajo z 
revščino. 

3. Pri prostorih in prostorski 
infrastrukturi je nujno poskrbeti za 
tiste organizacije, ki nimajo bazične 
infrastrukture, kot je voda, stranišča 
in ogrevanje, kar predstavlja 
minimum pogojev za delovanje.  

4. Poskrbi naj za spisek razpoložljivih 
večjih prostorov za bolj množične 
dejavnosti organizacij. Prostori naj bi 
bili zastonj ali pa za minimalne 
zneske, ki bi pokrile stroške.  

5. Ker so NVO neprofitne organizacije, bi 
moral MOL bolj nadzorovati 
neprofitnost, saj nekatere NVO 
izkoriščajo potrebe drugih tako, da 
jim zaračunavajo profitne najemnine 
za večje prostore. Urad za mladino 
naj organizira posvet o etiki delovanja 
NVO, ki so jo omenjale nekatere 
organizacije 

6. Metelkova mesto, Križanke in prostori 
ob Tromostovju so privlačni za mnoge 
organizacije. To jim omogoča 
povezovanje z ostalimi. Vendar mora 
v tem primeru MOL poskrbeti za 
mestno obrobje, kamor se NVO ne 
usmerjajo. Večina je nakopičena blizu 
središču mesta. Zato predlagamo, da 
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je kakšen razpis usmerjen v 
vzpodbujanje delovanja na mestnem 
obrobju. 

7. V zvezi s kadri so potrebe organizacij 
zelo različne. Razlikujejo se po 
oblikah zaposlitve in profilih, ki jih 
potrebujejo. Tudi na tem področju naj 
Urad za mladino MOL vzpodbuja 
povezovanje in omogoča informiranje, 
saj mnogo organizacij ponuja tisto, 
kar druge potrebujejo.  

8. Urad za mladino naj razmisli o 
kritikah, ki se nanašajo na 
vrednotenje plačila dela. Določi naj 
enotne standarde za posamezna dela, 
ki bodo predstavljali pošteno plačilo 
za delo.  

9. Urad za mladino MOL naj ima občasne 
razpise za financiranje opreme ali pa 
naj opremo vključi v redne razpise. 
Če za to nima dovolj sredstev, naj 
vzpodbuja takšno doniranje, ki bo 
vključevalo novo opremo in ne le 
zastarelih in amortiziranih 
računalnikov. Ena od možnosti je 
morda tudi ustanovitev 
izposojevalnice dražje tehnične 
opreme. 

10.  Podobno kot pri prostorih je tudi pri 
izobraževanju potrebno organizirati 
izmenjavo informacij. Ugotovili smo 
že, da na večino potreb odgovarjajo 
kar organizacije same. Med obema 
skupinama bi bilo potrebno 
posredovati informacije. Urad za 
mladino naj razmisli o medmrežnih ali 
drugih načinih informiranja o 
potrebah in ponudbi. 

11. Mreženje na lokalnem in nacionalnem 
nivoju dobro teče in posebnih 
pripomb ni bilo, prav tako ne 
posebnih pričakovanj do urada. 
Težave nastanejo pri mednarodnih 
mrežah, kjer je potrebno plačati 
članarino, kotizacijo za udeležbo na 
konferencah, seminarjih ali sestankih 
in kjer nastanejo večji stroški 
potovanj. Urad naj premisli, kako 
lahko na te potrebe odgovori. 
Vsekakor lahko ponudi informacije o 
tem, kakšne organizacije ali mreže na 

mednarodni ravni obstajajo in kako se 
vanje vključevati. 

12. Urad je dobro prepoznaven, njegova 
vloga pa ocenjena zelo pozitivno. 
Nekoliko kritike se je nanašalo le na 
premalo jasna pravila pri financiranju. 
Pričakujejo pa bolj dejavno vlogo pri 
informiranju in povezovanju. 

13. L'MIT je bil deležen več kritike in sicer 
zaradi pričakovanj, da bo bolj aktiven 
in bo bolj posegal v povezovanje 
organizacij. Večina ni zadovoljna le s 
paketom informacij, pričakuje več od 
tega, čeprav so informacije zelo 
koristne. 

14. Mladinski svet je najmanj 
prepoznaven in večina meni, da je 
koristen le za podmladke političnih 
strank. Ker ga tako razumejo se vanj 
niti ne vključujejo. Če je to napačen 
vtis in Mladinski svet deluje širše, 
potem je potrebno o tem informirati 
organizacije in jim povedati, kaj lahko 
od sveta pričakujejo. 

 
Konec lanskega leta smo  k 
raziskovalnim projektom dodali novo 
temo, ki je naloga raziskovalce/lk v 
letu 2005:  
5.3 Prostovoljno delo med mladimi v 
MOL.  
Prostovoljno delo razumemo kot 
vrednoto ter način razvijanja 
solidarnosti in človeških potencialov. 
Je tudi pogoj, ki ga morajo prijavitelji 
na javni razpis za sofinanciranje 
projektov v okviru Urada za mladino, 
izpolniti, da je njihov projekt 
sofinanciran. V prejšnjih raziskavah 
smo namreč ugotovili,  da le desetina 
starejših mladostnikov navaja, da 
delajo kot prostovoljci, dijakov in 
osnovnošolcev pa je med prostovoljci 
še manj. Ob tem pa je še zanimiv 
podatek, da  več kot polovica dijakov, 
in okrog 40% starejših ter prav toliko 
mlajših mladostnikov ocenjuje, da 
premalo časa sodelujejo v različnih 
društvih ali klubih.  
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Vprašanja, na katera iščemo 
odgovore v novi raziskavi, so 
naslednja:  
Zakaj se več mladostnikov, zlasti 
srednješolcev ne vključuje v prostovoljno 
delo? Kaj motivira tiste mladostnike, ki že 
delajo kot prostovoljci, kakšen so njihove 
izkušnje, problemi s prostovoljnim 
delom? Kakšen pomen ima prostovoljno 

delo za mlade? Kako mladi zaznavajo 
prostovoljce, prostovoljna društva in 
kakšno vrednost ima zanje prostovoljno 
delo? So mladostniki pripravljeni 
sodelovati, le prostovoljna društva zanje 
niso dostopna? Kakšne probleme imajo 
organizacije, ki izvajajo prostovoljno 
delo? 

 
 
 
 

Glede na dosedanje izkušnje verjamemo, da bomo tudi na ta vprašanja 
dobili odgovore, ki nam bodo pomagali pri delu z organizacijami in pri 
naših usmeritvah.  
Kot rečeno, vse omenjene, dokončane raziskave, lahko dobite ali v 
papirni ali elektronski obliki na Uradu za mladino MOL.  
 
 
 
 
 
 
 

STE VEDELI, DA Z NARAŠČAJOČO STAROSTJO UPADA VKLJUČEVANJE 

MLADIH V ORGANIZIRANE PROSTOČASNE DEJAVNOSTI? IN SOČASNO 

NARAŠČA AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA? DA SI ŽELIJO VEČ 

ŠPORTA, UMETNOSTI, ZABAVE? 
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6. EVALVIRAMO! 
 
Urad za mladino kot sofinancer L'MIT 
(Ljubljanska mreža info točk za mlade) je 
želel na podlagi ocene zunanje evalvacije 
načrtovati razvoj informativne dejavnosti za 
mlade in mladinske organizacije v Ljubljani. 
Vse točke v mreži so podpirale izvedbo 
zunanje evalvacije, saj so pričakovale 
predloge za bolj kvalitetno delo. 
Zanimala so nas razmerja med 
doseženimi cilji, finančnim vložkom Urada 
za mladino in viri v organizacijah v mreži.  
Na podlagi poziva za zunanje evalvatorje 
smo se odločili sodelovati  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
z dr. Albertom Mrgoletom, ki se je poleg 
raziskovanja in teoretske produkcije v 
zadnjih desetih letih največ posvetil 
delovanju v polju prakse neformalnega 
dela z mladimi, zlasti z razvojem novih 
metod in programov za družbeno 
integracijo mladih na obrobju. 
Po pripravi predloga poročila smo se 
skupaj z evalvatorjem dobili tudi 
predstavniki info točk, centra in Urada za 
mladino, ter pretresli zapisane 
ugotovitve. Vsi smo se strinjali, da je 
poročilo dobro osvetlilo probleme na 
področju informiranja mladih in nam dalo 
nov zagon za delo.  

 

 

7. MREŽIMO! 
 
Tudi s pomočjo publikacije Kdo je kdo?, 
male, udarnordeče in (upamo) vedno bolj 
prepoznavne v Ljubljani, pa še širše. 
 
Na Uradu za mladino smo že tretje leto 
zapored 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 so zbrani podatki o 
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 
na povabilo k sodelovanju je bil tudi v 
letu 2004 odmeven, tako da smo v Kdo 
je kdo? 2004 predstavili 68 organizacij, ki 
jih je mesto Ljubljana finančno podprlo 
pri izvajanju projektov za mlade v letu 
2004 . 
 
Publikacija  je na voljo na Uradu za 
mladino MOL, kmalu bo pripravljena Kdo 
je kdo? 2005, v slovenskem in letos prvič 
tudi v angleškem jeziku, saj želimo 
informacije o organizacijah in njihovem 
delovanju predstaviti tudi izven 
Slovenije. 
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8. SODELUJEMO! 
 
8.1 Skupnost občin Slovenije 
Junija 2004 je na skupščini Skupnosti 
občin Slovenije prišlo do pobude o 
ustanovitvi  
Delovne skupine za mladinsko politiko v 
okviru omenjene skupnosti. Vodja 
skupine je Mateja Demšič iz Urada za 
mladino MOL, njeni člani in članice pa 
prihajajo iz različnih lokalnih skupnosti iz 
Slovenije.  
Cilj dela skupine je urejeno zakonodajno 
področje na področju mladih (sprejetje 
zakona o mladini, predlogi amandmajev 
zakonov, ki so posredno ali neposredno 
povezani z mladimi: področje sociale, 
stanovanjske politike, gospodarstva, 
izobraževanja, zdravstva), sprejetje 
nacionalnega programa na področju 
mladine. 
To pomeni, da lahko lokalne skupnosti 
skupaj z usmeritvami nacionalnega 
koordinatorja (Urad RS za mladino) 
izoblikujejo dobro podlago za proaktivno 
mladinsko politiko v RS. Trenutno stanje 
je posledica odsotnosti slednje.  
Zastavljen cilj je mogoče doseči samo z 
natančno izoblikovanimi stališči in z 
enakopravno možnostjo sodelovanja in 
soodločanja predstavnikov lokalnih 
skupnosti v  ustreznih delovnih skupinah 
vlade.   
 
Delovna skupina za mladinsko politiko 
SOS  zato kot prioritetne razume 
naslednje teme:  
1. Priprava in sprejetje Zakona o mladini   

Da bi lahko aktivno sooblikovali 
zakon, je potrebno sodelovanje 
predstavnikov SOS v ustrezni vladni 
delovni skupini in sicer od zgodnjih 
faz priprave zakona naprej. Zakon ne 
sme zanemariti vloge lokalne 
skupnosti pri delu z mladimi in 
mladinskimi organizacijami.  

2. Priprava Nacionalnega programa za  
mlade 
Predstavniki delovne skupine 
pričakujemo, da bomo lahko s svojimi  

 
 
 
 
predlogi sooblikovali Nacionalni 
program za mlade in aktivno 
sodelovali pri sooblikovanju le-tega v 
ustrezni vladni delovni skupini  

3.   Strategija dela Urada RS za mladino 
do 2010 - glede, da je 
namen/ambicija  omenjene 
strategije tudi izdelava priporočil za 
lokalne skupnosti oz. smernice za 
razvoj mladinske politike na lokalni 
ravni je nujno, da predstavniki/ce 
lokalnih skupnosti sodelujejo pri 
oblikovanju le-teh. 

4.    Vprašanje sistemskega 
sofinanciranja mladinskih organizacij 
in aktivnosti za mlade: vloga in 
prispevek lokalne skupnosti in 
finančni prispevek države 

5.    Oblikovanje ožjih delovnih skupin, ki 
bi pregledale obstoječe stanje na 
področju sociale, zdravstva, 
stanovanjske politike, štipendiranja; 
t.j. obstoječo področno zakonodajo, 
ki zajema tudi področje mladih in 
predlagale morebitne spremembe.  

6.    Opolnomočenje mladinskih struktur 
na lokalni ravni: vzpostavitev 
foruma, izmenjava dobrih praks, 
sodelovanje med različnimi lokalnimi 
skupnostmi  

7. Mednarodno sodelovanje (projekti za 
mlade EU – Program Mladina, 
izobraževanja) 

 
 
Menimo, da je prav sodelovanje lokalnih 
skupnosti pri nekaterih vsebinskih točkah 
priprave mladinske zakonodaje in tudi 
nacionalnega programa za mlade eno 
izmed tistih, ki lahko zagotovi takemu 
zahtevnemu projektu uspeh in učinkovito 
implementacijo.  
Urad za mladino RS se je na naše pobude 
že odzval in bo organiziral več regijskih 
posvetov na  temo priprave mladinske 
zakonodaje.  
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8.2 Četrtne skupnosti v MOL 
 
V okviru Urada za mladino smo februarja 
2004 začeli z iniciativo povezovanja 
mladinskih organizacij s četrtnimi 
skupnostmi v Ljubljani.  
 
Menimo, da so četrtne skupnosti 
pomembna vez med lokalno skupnostjo 
ter mestno upravo. Njihova prednost je, 
da so najbližje meščanom in meščankam 
in zato lahko najbolje na terenu 
zaznavajo njihove potrebe. Iz izkušenj pa 
vemo, da je sodelovanje na ravni 
mladinskih organizacij s četrtnimi 
skupnostmi šele v povojih. 
 
Ko smo se projekta lotili, smo 
predvidevali, da mladinske organizacije 
ne poznajo dovolj dobro spektra 
delovanja četrtnih skupnosti, v katerih 
imajo sedež ali delujejo, prav tako pa 
predvidevamo, da četrtne skupnosti ne 
poznajo delovanja mladinskih organizacij. 
Da bi se o tem prepričali, smo naslovili 
na 16 četrtnih skupnosti in okoli 60 
mladinskih organizacij vprašalnik, v 
katerem smo jih povprašali o že 
obstoječem medsebojnem sodelovanju.  
 
Na tem mestu povzemamo nekaj 
primerov dobre prakse, ki so jih 
zapisale mladinske organizacije kot način 
sodelovanja s četrtnimi skupnostmi: 
 sofinanciranje mladinskih projektov 

vključevanje v organe četrtne 
skupnosti (npr. člani mladinske 
organizacije so četrtni svetniki ali 
člani odborov, ki pokrivajo področje 
mladine) 

 
 
 
 mladinske organizacije dobijo od 

četrtne skupnosti prostore v 
brezplačno uporabo (npr. za občasne 
sestanke, dvorano za večje 
aktivnosti), 

 mladinske organizacije so vabljene 
na sestanke četrtnih skupnosti, kjer 
predstavijo svoje aktivnosti 

 s pomočjo četrtne skupnosti je ena 
organizacija postavila informativno 
stojnico, kjer so obveščali o 
aktivnostih tako same četrtne 
skupnosti kot organizacije 

 četrtna skupnost je eni organizaciji 
pomagala pri ugotavljanju lastništva 
površin in svetovala glede lokacij, na 
katerih so se kasneje izvajale 
mladinske aktivnosti   

 
Četrtne skupnosti pa so v preteklosti že 
sodelovale z mladinskimi organizacijami 
na naslednje načine: 
 finančna pomoč pri izpeljavi 

projektov 
 skupna organizacija prireditve 
 možnost brezplačne uporabe 

prostorov 
 pomoč pri adaptaciji prostorov 
 novoletna obdaritev otrok in mladih  

 
 

Želimo si, da bi ti primeri služili kot 
spodbuda za nadaljnje in še bolj 
poglobljeno sodelovanje. Bolj podrobne 
informacije so na voljo na Uradu za 
mladino.  
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9. FINANCE URADA ZA MLADINO MOL V LETU 2004 
 
 
Sredstva Urada za mladino so bila razporejena v šest različnih postavk glede na vsebino 
financiranja. Poraba sredstev in njihov namen so na kratko predstavljeni v naslednji 
tabeli: 
 

 
Naziv postavke 

Višina 
porabljenih 
sredstev v 

SIT 

 
Namen porabe sredstev 

Mladinski projekti in 
programi 40.608.416

- izplačilo sredstev triletnim  programom, ki so bili 
izbrani na javnih razpisih za sofinanciranje v letih 
2002in 2003  
- izplačilo sredstev projektom in programom, izbranih 
na javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih 
dejavnosti v letu 2004 

Mladinski svet Ljubljane 4.661.000 - sistemska postavka sofinanciranja dejavnosti 
Mladinskega sveta Ljubljane 

Mreža informacijskih točk za 
mlade 9.650.839

- sofinanciranje delovanja L'MIT (Ljubljanska mreža info 
točk za mlade), v kateri je 6 različnih mladinskih 
organizacij 

Mednarodno sodelovanje 
mladih in mladinskih 
organizacij 

2.254.240 - izplačilo sredstev za mednarodne mladinske 
aktivnosti, izbrane na javnem razpisu v letu 2004 

Podpora mladinskim 
organizacijam 521.304

- ponatis brezplačnih vstopnic za kopališče Kodeljevo, 
plačilo moderiranja na informativnem srečanju Urada 
za mladino za izvajalce mladinskih projektov, izplačilo 
za izvedbo zunanje evalvacije  

Promocija 689.581 - plačilo tiska brošur Kdo je kdo? 2004 in nabava 
promocijskih daril 

Skupaj 58.385.380  
 
 
  



Poročilo 2004  Urad za mladino MOL  

 
 
 
 

 
 

23 

10.  POBUDE IZVAJALCEV MLADINSKIH PROJEKTOV IN 
PROGRAMOV  Uradu za mladino MOL, sofinanciranih v 
okviru javnega razpisa v letu 2004 

 
Vsi izvajalci projektov in programov, ki so bili v letu 2004 izbrani za 
sofinanciranje na javnem razpisu Urada za mladino MOL, so v zaključnem 
poročilu projekta oz. programa neobvezno odgovarjali na vprašanje o 
sodelovanju z Uradom za mladino MOL. Na Uradu se vsako leto pogovorimo o 
vaših predlogih. Letos smo se odločile, da vam s povratno informacijo sporočimo, 
kako bomo v zvezi z nekaterimi ukrepale. 
 
Izboljšanje sodelovanja: 
 

1. Sofinanciramo! 
 

a. Predlagamo, naj bodo izplačila odobrenih sredstev za triletne programe  izplačana v 
mesečnih obrokih 

Tehnično možno, vendar vsako izplačilo zahteva poročilo. Kdor želi tak način sofinanciranja naj sporoči 
do konca leta, če to želi. 
 

b. Želimo si pridobiti finančna sredstva tekom leta, ko so razpisi že mimo. Je to mogoče? 
Žal za taka izplačila nimamo več zakonske podlage. 
 

c. Obrazci za prijavo in poročila (predvsem finančni del) so precej obsežni. Predlagamo 
poenostavitev. 

Obrazce smo v tem letu poenostavili, kolikor je bilo mogoče. Poročila so zasnovana po načelu, da 
lahko iz njih pridobimo največ informacij o izvedenem projektu, ki so osnova za presojo o upravičenosti 
izplačila.   
 

d. Kakšno fazno poročilo manj bi bilo dobrodošlo. 
V primeru enkratnega dogodka, ki ga sofinancira Urad za mladino, je bila doslej vedno praksa, da so 
nas izvajalci obvestili, če želijo izplačilo v enkratnem znesku. Posledično so tako napisali samo končno 
poročilo. Poročilo je osnova za izplačilo sredstev. 
 

e. Višja finančna podpora bi nam pomagala, da bi projekt izvedli bolj kvalitetno. 
Naša sredstva so žal omejena s proračunom MOL. Na voljo imamo dva možna pristopa: podpora 
večjemu številu projektov z manjšimi finančnimi sredstvi ali podpora manjšemu številu projektov z 
izdatnejšimi sredstvi. Druga možnost ne omogoča nikakršnega razvoja še neuveljavljenih mladinskih 
organizacij, ki zelo težko pridobivajo začetna sredstva. Naša vloga je »sofinancerska«, saj pričakujemo, 
da bodo organizacije same poiskale  preostali del sredstev, potrebnih za izvedbo dejavnosti.   
   

f. Pomoč UM pri iskanju drugih potencialnih sofinancerjev bi nam zelo prav prišla. 
Priporočila so referenca organizaciji, in po izvedenem projektu tudi vodji projekta. Do sedaj smo že 
organizirali predstavitev možnosti pridobivanja finančnih sredstev v okviru Strukturnih skladov EU, 
izvedli pa smo tudi izobraževanje za pridobivanje sponzorskih sredstev. V tem letu načrtujemo, da se 
bomo povezali s CNVOS in raziskali možnosti za predstavitev drugih programov sofinanciranja iz 
sredstev, ki ne prihajajo nujno iz lokalne skupnosti oz. države.   
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g. Prvo izplačilo sofinanciranja naj bo prej (bolj v začetku projekta). To bi nam olajšalo 
delo. 

V pogodbi so zapisani skrajni roki za oddajo poročil, kar pa nikakor ne pomeni, da ne bi mogli oddati 
poročil že pred skrajnim rokom oddaje. Tak način oddaje poročil na Uradu še celo spodbujamo, saj to 
pomeni tudi hitrejše izplačilo sredstev. Sicer smo zavezani zakonu,tako da so izplačila možna 30 dni po 
prejetju in potrditvi poročila, ki je osnova za izplačilo. Čeprav se zavedamo finančnih zadreg 
organizacij, predvsem na začetku izvajanja projektov, pa nam žal zakon ne dovoljuje izplačil v naprej. 
To pomeni, da izplačujemo le na podlagi predloženih računov za že opravljene aktivnosti oz. nabavo 
materiala.   
 

h. Mladinske organizacije naj imajo možnost aktivnega sodelovanja pri pripravi razpisanih 
vsebin javnega razpisa 

MSL kot krovna organizacija je med drugim dolžna sodelovati in s tem sooblikovati smeri razvoja 
mladinske politike v mestni upravi. Predlagamo, da se povežete z njimi. Razpisne vsebine so načeloma 
pripravljene tako široko zato, ker želimo podpreti čim več po metodah različnih aktivnosti. S tem 
zagotavljamo pluralnost izbire za mlade. 
 

i. Želimo imeti boljši vpogled v sistem točkovanja pri izboru vlog na javni razpis 
Vašo sugestijo smo upoštevali v letošnjem javnem razpisu za sofinanciranje, kjer so merila zelo 
natančno ovrednotena s točkami.   
 

j. Opozarjanje na roke (npr. za oddajo poročil) naj bo dva tedna pred iztekom roka 
Opozarjanje na roke preko elektronske pošte je že naša ustaljena praksa. Ponavadi je opozorilo 
poslano približno teden dni pred rokom, vendar lahko upoštevamo predlog v letošnjem letu.  
 

k. Posebna pomoč naj bo namenjena izvajalcem projektov, ki so prvič sofinancirani z vaše 
strani 

Menimo, da je predlog dober in bomo posebno pozornost namenili tistim, ki se prvič podajajo v labirint 
birokratskih opravil. 
 

l. Vloga Urada bi morala biti povezovalna in sicer tako, da bi pri dodeljevanju sredstev 
dajali prednost projektom, za katere bi prosilo več društev z isto prijavo in projektom. S 
tem bi spodbujali povezovanje sorodnih društev in interesov. 

Eden od pogojev za sofinanciranje je tudi sodelovanje in mreženje med društvi. V preteklosti smo že 
razmišljali o t. i. skupinskih prijavah, kjer za en projekt zaproša več društev z eno samo prijavo. Zaradi 
tehničnih omejitev nam to ni uspelo. 
 
 

2. Izobražujemo! 
 

a. Predlagamo posvet za mladinske delavce na področju vzgojnih modelov dela z mladimi, 
dodatna izobraževanja za prostovoljce 

Vsak vsebinski predlog za dodatna izobraževanja bomo poskušali izvesti v tekočem letu. V drugi 
polovici tega leta načrtujemo vsaj eno izobraževanje za mladinske delavce in delavke.   
 

b. Želimo si aktivnega sodelovanja izvajalcev projektov pri izvedbi usposabljanj, ki jih 
organizirate 

Do neke mere to že upoštevamo, predvsem tam, kjer so bili izvajalci usposabljanj tisti, ki so organizirali 
projekte za mlade na lokalni ravni. Ta način dela bomo ohranili tudi v prihodnje, saj vas bomo vabili na 
soustvarjanje izobraževanj. Verjamemo, da je na tem področju med vami velik potencial znanja, ki ste 
ga z drugimi pripravljeni deliti.  
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3. Povezujemo! 
 

a. Želimo več povezovanja s sorodnimi mladinskimi organizacijami, izmenjavo izkušenj za 
premagovanje sorodnih težav 

Kot vsako leto, bomo tudi v letošnjem letu bomo pripravili brošuro Kdo je kdo?, ki predstavlja veliko 
pomoč organizacijam pri spoznavanju novih partnerjev. Organizacije imajo možnost spoznati in začeti 
sodelovati med seboj tudi na naših informativnih dnevih in izobraževanjih. Letos načrtujemo tudi 
posamezna srečanja organizacij, ki izvajajo sorodne aktivnosti. Seveda pa je povezovanje sorodnih po 
vsebini odvisno tudi od samoiniciativnosti teh.  
 
 

4. Informiramo! 
 

a. Urad naj nam pomaga področju informiranja in obveščanja ciljne publike o dejavnostih 
organizacije 

Urad preko L'MITa posreduje informacije, ki so pomembne in zanimive za mlade, zato so najboljši 
naslov za ta namen info točke ali info center.  
 

b. Želimo si pomoči pri iskanju medijske pozornosti za promocijo mladinskih projektov 
Na enega izmed prihodnjih srečanj bomo povabili novinarja, ki bo osvetlil možnosti strategije 
sodelovanja z mediji.  
 

c. Predlagamo, da Urad postavi lastno internetno stran 
MOL je v procesu prenavljanja mestnih spletnih strani, kjer naj bi bil Uradu namenjen poseben prostor.  
 

d. Želimo si več povratnih informacij o delovanju in projektih Urada 
Na Uradu bomo ohranili prakso letnih poročil o delu, letos pa uvajamo poskusno elektronsko polletno 
poročilo, ki ga bodo dobile sofinancirane organizacije.  
  
 

5. Spremljamo! 
 

a. Predlagamo udeležbo predstavnic UM na aktivnostih, ki jih podpiramo, ter posledično 
tovrstno spremljanje izvedbe 

Že nekaj let se udeležujemo aktivnosti, na katere smo povabljeni. Ugotavljamo, da je to izjemno 
pozitiven pristop do naših partnerskih organizacij, zato bomo po najboljših močeh v letošnjem letu 
obiskali organizacije, s katerimi se do sedaj še nismo srečali.    
 

b. Predlagamo, da Urad izvede zunanjo evalvacijo projektov, saj bi nam to pomagalo pri 
izboljšanju izvedbe projekta v prihodnje 

V lanskem smo imeli zelo dobre izkušnje z zunanjo evalvacijo L'MITa, ki je imela motivacijski učinek, 
zato smo veseli te pobude s strani organizacij. Del sredstev bomo namenili plačilu zunanjih 
evalvatorjev. Za začetek se bomo osredotočili na podprte triletne programe.  
 

c. Vlogo Urada vidimo v podpiranju še neuveljavljenih društev, ki se zavzemajo za pestro in 
kvalitetno ponudbo mladinskih dejavnosti.  

Po izkušnjah vemo, da je vsaj 10 %  vseh prijaviteljev na vsakoletni javni razpis novoustanovljenih. 
Vsem tem nudimo maksimalno podporo, če seveda za to izrazijo interes. To je za enkrat edini način 
prepoznavanja novih organizacij na tem področju. Seveda pa smo na voljo tudi vsem tistim, ki nas sami 
obračajo, čeprav njihove aktivnosti niso sofinancirane s strani Urada. 
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6. Sprejemamo druge pobude! 
 

a. Želimo si, da nam pomagate pri izposoji opreme in prostorov 
Neformalno poskušamo pomagati pri iskanju prostorov za izvajanje dejavnosti organizacij. Na tem 
mestu prosimo vse, ki razpolagate s prostori, da nam sporočite. Tisti pa, ki imate prostorske težave, se 
obrnite na nas, da bi lahko skupaj poskušali najti rešitev. Pomagamo lahko tudi z Mnenjem o delu 
organizacije, ko ta zaproša za znižanje najemnine v prostorih, ki so sicer v lasti MOL ali pa zaproša za 
dodelitev prostorov, ki so v lasti MOL.  
 

b. Večkrat ne vemo, na koga na Uradu se lahko obrnemo za pomoč 
Na Uradu se lahko obrnete na katerokoli od sodelavk in vse vam bomo poskušale pomagati.  
 

c. Predlagamo izvedbo enkratnega dogodka od dnevu mladih, na katerega bi povabili vse 
mlade, ki so bili vključeni v sofinancirane programe, ter njihove izvajalce 

Zelo smo veseli pobude. Tako prireditev želimo izvesti v drugi polovici leta, pri tem pa se bomo povezali 
s krovno mladinsko organizacijo Mladinskih svetom Ljubljane.   
 

d. Bi se dalo zagotoviti razstavne prostore za izdelke, ki so jih mladi pripravili v okviru 
sofinanciranih projektov? 

Ena izmed možnosti so razstavni prostori MOL-a na Magistratu in Kresiji. Željo nam morate sporočiti v 
začetku koledarskega leta. Druga možnost sta stopnišče in hodnik Oddelka za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport. Tu bomo z veseljem gostili priložnostne razstave.  
 

e. Žal nam je, da v urnik aktivnosti nismo uspelo dodati predavanja, na katerem bi se 
udeležencem predstavil Urad za mladino 

Z veseljem se udeležujemo aktivnosti, na katere smo povabljeni, vendar vas prosimo, da se za našo 
predstavitev z nami dogovorite dovolj zgodaj.  
 

f. Vloga Urada naj bo še bolj aktivna – delovali bi lahko tudi direktno z mladimi in ne samo 
preko organizacij 

Naša naloga je opolnomočiti organizacije, da bodo z dobrimi projekti in programi mladim nudile oporo, 
koristne informacije in aktivnosti, ki so vsem dostopne. O usmeritvi neposrednega dela z mladimi nismo 
razmišljali, ker bi v tem primeru postali vaša neposredna konkurenca, ki bi bila nesorazmerno močna. 
Namesto tega se zavzemamo za pluralnost pristopov, ki so zagotovljeni samo s podpiranjem večjega 
števila organizacij, ki imajo različne vsebine delovanja ter različne ciljne publike.  
 

g. Menimo, da bi morali bolj usklajeno delovati z republiškim Uradom za mladino, predvsem 
na področju oblikovanja skupne mladinske politike glede mladinskih centrov in ostalih 
mladinskih dejavnosti. 

Tudi sami si želimo uspešnega sodelovanja z Uradom RS za mladino, zato smo prevzeli pobudo v 
okviru Skupnosti občin Slovenije, da bi se lahko aktivno in enakopravno, kot predstavniki lokalnih 
skupnosti, vključili v pripravo mladinske zakonodaje in nacionalne strategije na področju dela z mladimi. 
Trenutno čakamo odziv Urada RS za mladino na naše pobude.  
 

h. Želimo si, da bi MOL preko Urada za mladino ugotovil, da potekajo nekateri programi v 
javnem interesu. 

Za tovrstna prepoznavanja ima na našem področju pristojnosti Ministrstvo za šolstvo in šport. 
Predlagamo, da se obrnete direktno na njih. Pri nas lahko dobite potrdila o opravljanju dejavnosti v 
interesu lokalne skupnosti (npr. v primeru javnih del).  
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11. OB KONCU  
  
 
Ljubljana združuje gotovo največje 
število mladih ljudi v vsej državi, ne 
samo, ker je glavno mesto, ampak ker je 
pomembno študijsko in kulturno središče 
Slovenije. Prav vsak mladi posameznik in 
posameznica sta pomembna. Ne delamo 
si utvar, da lahko poskrbimo za vsakega. 
Vseeno pa poskušamo preko aktivnih 
mladinskih organizacij nagovoriti mlade 
in jim ponuditi čim več brezplačnih 
aktivnosti, ki jih lahko izkoristijo  v 
prostem času. Da bi bile te aktivnosti 
mogoče, je potrebno še bolj okrepiti 
vsebinsko-programsko delovanje 
mladinskega nevladnega sektorja.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Urad za mladino MOL je in bo ostajal 
zaveznik organizacij, ki izboljšujejo 
kvaliteto bivanja, lajšajo težave in so 
opora mladim v mestu. Naša naloga je, 
da jih za to čim bolje opremimo z 
izobraževanji, logistično podporo in 
finančnimi sredstvi. Trenutno vse to 
izvajamo v najboljši meri glede na 
sredstva, ki jih imamo. Ta pa seveda ne 
zadoščajo za vse realne potrebe, ki jih 
mladinske organizacije v mestu imajo.  
Preostane nam samo to, da obljubimo, da 
bomo poskušali pridobiti še več sredstev 
in tako omogočiti še širšo ponudbo za 
mlade v Ljubljani.  
Ob koncu se še enkrat iskreno 
zahvaljujemo mladinskim organizacijam, 
ki z nami sodelujejo in predvsem hvala 
za vaš entuziazem! 
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12. PRILOGE 
 
 

Priloga št. 1    

12.1 Vloge, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2004 
in/ali za leta od 2004 do 2006 
    

Prejemnik Projekt/program 1/3 letni Dodeljeno 

Center za socialno delo Ljubljana Moste - Polje Izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev v 
skupnostnih programih za mlade 1 700.000 SIT 

DIH, Društvo za integracijo homoseksualnosti Zadihajmo skupaj 1 270.000 SIT 

Dijaški dom Ivana Cankarja Kreatorij DIC 1 400.000 SIT 
Društvo Afriški Center Afričan  Ljubljani 1 300.000 SIT 
Društvo Humanitas Medkulturne delavnice 1 500.000 SIT 

Društvo katoliških pedagogov Slovenije Človek za druge 3 650.000 SIT 

Društvo KLJUČ, Center za boj proti trgovini z ljudmi Vijolica 3 600.000 SIT 

Društvo MEPI - Mednarodno priznanje za mlade Zagotavljanje kontinuiranega delovanja 
programa MEPI in razvoj (širitev) programa 1 

400.000 SIT 

Društvo MIK Črnuče Razgibajmo mlade Črnučane 1 400.000 SIT 
Društvo MIK Črnuče Delovni tabor Drežnica 1 350.000 SIT 
Društvo mladinski ceh Usposabljanje trenerjev  1 350.000 SIT 
Društvo mladinski ceh Mladinska akademija 3 500.000 SIT 
Društvo mladinski ceh Okoli sveta za strpnost doma 1 300.000 SIT 

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine Kjer je volja je pot 
1 

150.000 SIT 

Društvo prijateljev istospolno usmerjenih prijateljev - 
LEGEBITRA Legebitrina svetovalnica 3 500.000 SIT 

Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine Usposabljanje animatorjev in mlaldinskih 
voditeljev 1 350.000 SIT 

Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja Delavnice za otroke in mladostnice - žrtve 
nasilja 1 250.000 SIT 

Društvo ŠKUC Stop homofobiji 1 310.000 SIT 
Društvo ŠKUC Odprimo vrata… in glave 1 500.000 SIT 
Društvo ŠKUC 20 let 1 300.000 SIT 
Društvo ŠKUC 4. parada ponosa 1 250.000 SIT 

Društvo študentov medicine Slovenije Projekt VIRUS 1 500.000 SIT 

Društvo tabornikov Savski rod Delo z mladimi po metodi stopnjevanega 
samoizobraženja 1 

300.000 SIT 
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Društvo tabornikov, rod Črnega mrava Izobraževanje za mladinsko timsko delo 1 300.000 SIT 
Društvo tabornikov, rod Močvirski tulipani Celoletni program za popotnice in popotnike 1 250.000 SIT 

Društvo tabornikov, rod Samorastniki Samorastniška večerna akademija znanj 
1 

300.000 SIT 

Društvo tabornikov, rod Sivega volka Motivacijski vikend 1 58.000 SIT 

Društvo ustvarjalnih programov -DUP Info za mlade in delavnice "Mi za ulico, ulica za 
vas" 1 700.000 SIT 

Društvo za doživljajsko pedagogiko Slovenije 
Smeri neba - izobraževanje prostovoljcev 1 450.000 SIT 

Društvo za doživljajsko pedagogiko Slovenije 
Vitraž doživljajske pedagogike 1 350.000 SIT 

Društvo za doživljajsko pedagogiko Slovenije Kažipot 
1 650.000 SIT 

Društvo za izobraževanje in povezovanje otrok MOZAIK Tujci med nami 1 600.000 SIT 

Društvo za izobraževanje in povezovanje otrok MOZAIK Kamenček - ulično delo 1 800.000 SIT 

Društvo za izobraževanje in povezovanje otrok MOZAIK Izobraževanje za multikulturnost - usposabljanje 
mladinskih delavcev in prostovoljcev 1 500.000 SIT 

Društvo za izobraževanje in povezovanje otrok MOZAIK Evalvacija in informiranje o prostovoljnem in 
mladinskem delu 1 500.000 SIT 

Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko Vzgoja za življenje 1 450.000 SIT 

Društvo za nenasilno komunikacijo Individualno svetovalno delo z mladimi, ki 
povzročajo nasilje 3 400.000 SIT 

Društvo za nenasilno komunikacijo Individualno svetovalno delo z mladimi, ki 
doživljajo nasilje 3 400.000 SIT 

Društvo za nenasilno komunikacijo Preventivne delavnice 3 700.000 SIT 

Društvo za razvoj mladinske kulture Noise festival 2004 
1 

250.000 SIT 

Društvo za spodbujanje ustvarjalnosti IZIDA Ustvarjalne počitnice 3 600.000 SIT 

Gasilska zveza Ljubljana, Mladinska komisija   
1 

300.000 SIT 

Gimnazija Poljane Prostovoljno delo dijakov na socialnem področju 1 280.000 SIT 

Klub štipendistov Ljubljana Predstavitev štipendistov MOL 2004 1 200.000 SIT 

KOMISP, Zveza študentskih zvez in društev za mednarodno 
sodelovanje in izobraževanje 

Izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev 
mednarodnih študentskih organizacij za delo 1 400.000 SIT 

Kulturno društvo CODEEP Večdnevne likovne delavnice 1 500.000 SIT 
Kulturno društvo Galerija GT Moja ideja je uresničljiva  1 500.000 SIT 
Kulturno društvo Gmajna Delavnica Taktnični mediji 1 400.000 SIT 

Kulturno umetniško društvo ANARHIV 
Škratova čitalnica 3 800.000 SIT 

Kulturno umetniško društvo ANARHIV Kamera revolta 
1 

350.000 SIT 
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Kulturno umetniško društvo France Prešeren Trnovo ŠILA, Šolska impro liga  1 400.000 SIT 

Kulturno umetniško društvo France Prešeren Trnovo Mentoristi 1 300.000 SIT 

Kulturno umetniško društvo France Prešeren Trnovo Mladi Prešeren 
1 

200.000 SIT 

Kulturno umetniško društvo MREŽA Usposabljanje prostovoljcev za delo v 
mladinskem centru Menza pri koritu 3 600.000 SIT 

Mestna zveza tabornikov Ljubljana Daleč od doma, pa še vedno lahko sodelujem 1 150.000 SIT 

Mestna zveza tabornikov Ljubljana V mestu in naravi skačemo po travi - dan 
tabornikov 2004 1 170.000 SIT 

Mestna zveza tabornikov Ljubljana Izobraževalni sklopi - kako delati z mladimi 
1 

380.000 SIT 

Mirovni inštitut Neformalni izobraževalni program - Delavsko 
punkerska univerza 1 

400.000 SIT 

Mlada Slovenija, RO Msi Ljubljana Klofuta klofuti III, skupaj, sistematično proti 
nasilju 1 

200.000 SIT 

Mlada Slovenija, RO Msi Ljubljana Mladinski delavec naj bo! 
1 

200.000 SIT 

Mladi forum združene liste socialnih delmokratov Ljubljana Utrip mladosti 2004 
1 

250.000 SIT 

Mladi forum združene liste socialnih delmokratov Ljubljana Javna tribuna - naraščajoča nestrpnost med 
mladimi 

1 
100.000 SIT 

Mladi liberalni demokrati in demokratke, Mestni odbor 
Ljubljana Sejem rabljenih učbenikov 1 390.000 SIT 

Mladinski klub Jarše Info točka mladinski klub Jarše 1 950.000 SIT 
Mladinski klub Jarše Jarška pomlad 2004 1 400.000 SIT 
Mladinski klub Jarše Balin 1 400.000 SIT 

Mladinski klub Ljubljanski grafiti Ljubljanski grafiti 2004 
1 

300.000 SIT 

Mladinsko-informacijski center Spletna svetovalnica za mlade 1 300.000 SIT 

SEECRAN - Akcijska mreža za otrokov pravice Kam po pravice - zloženka 
1 

300.000 SIT 

Slovensko popotniško društvo ERAZEM Erazem - svetovalno informacijsko središče za 
mlade popotnike 1 400.000 SIT 

STUDIOOSEM, Kreativno društvo Drugačen striparski način 
1 

350.000 SIT 

Športno društvo Šmartno Tacen Aktivne počitnice 
1 

150.000 SIT 

Športno kuturno društvo vzgojiteljev ljubljanskih dijaških 
domov Mesec kulture ljubljanskih dijaških domov 1 400.000 SIT 

TIN Ljubljana Učenje na odru življenja 1 600.000 SIT 
YHD - Društvo za kulturo hendikepa Splet družabnosti 1 140.000 SIT 
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Za in proti, Zavod za kultuo dialoga Debatiram, torej sem! 1 600.000 SIT 

Zavod IZIDA, Informacijski, izobraževalni in svetovalni center Pomoč pri poklicnem odločanju in načrtovanju 
poklicne kariere 1 550.000 SIT 

Zavod Janeza Smrekarja O.E. Skala Polnočni bus 3 800.000 SIT 

Zavod MISSS Ljubljana - sever 1 200.000 SIT 
Zavod RTV Študent Vanzemaljci na vašem pragu 1 400.000 SIT 

Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, dijaška 
skupnost Šola ni samo šola 1 300.000 SIT 

Zavod Teater GROMKI Tečaj intelektualne samoobrambe 1 400.000 SIT 
Zavod Voluntariat Najstniki 2004 1 600.000 SIT 

Zavod Voluntariat Vključevanje mladih v mednarodno prostovoljno 
delo 1 

550.000 SIT 

Zavod Voluntariat Usposabljanje za mednarodno prostovoljno delo 
1 

450.000 SIT 

Zavod za fair play in strpnost v športu Športna poteza  
1 

250.000 SIT 

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Planet Off ali svet je prijazen 1 400.000 SIT 

Zavod za mladinski turizem Legende sveta na ljubljanskem gradu 1 300.000 SIT 

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov Bum prijateljstva 1 500.000 SIT 

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov Usposabljanje mladinskih voditeljev  
1 

200.000 SIT 

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov Aktivna mladost 
1 

400.000 SIT 

Združenje staršev in otrok SEZAM Prostovoljni tabor Fužine 2004 1 550.000 SIT 

Združenje staršev in otrok SEZAM Ulica je naša - mladi za mlade - center enakih 
možnosti1 1 600.000 SIT 

   37.598.000 SIT
    
Priloga št. 2    
12.2 Vloge, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih mednarodnih aktivnosti za leto 

2004 
    
Prejemnik Aktivnost Dodeljeno  

DIH - Društvo za integracijo homoseksualnosti 
Preteklost, sedanjost in prihodnost mednarodnega 
GLBT mladinskega gibanja 170.000 SIT  

Društvo Center za pomoč mladim Deloigra za mladinske delavce 200.000 SIT  
Društvo Mozaik Usposabljanje Your Way to Tolerance 200.000 SIT  

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine Mednarodni tabor za tetraplegike in tetraplegike 200.000 SIT  
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Društvo prijateljev istospolno usmerjenih mladih LEGEBITRA Usposabljanje mladih aktivistov  200.000 SIT  

Društvo študentov mednarodnih odnosov Mednarodna mladinska izmenjava v Latviji 75.000 SIT  

Društvo študentov novinarstva FEJS FEJS fotografska delavnica 100.000 SIT  
Društvo Taka Tuka Mladinska izmenjava Balkan Express 190.000 SIT  

Društvo za neprofitni management 
Študijsko-delovni obisk San Francisca in 
Silicijeve doline 100.000 SIT  

KUD Anarhiv Evropska prostovoljna služba 200.000 SIT  
KUD France Prešeren AŠK Sarajevo 200.000 SIT  

Kulturno umetniško društvo Mreža 
Festival mladinskih kultur 2004 AKC Metelkova 
mesto 200.000 SIT  

Mladi forum ZLSD Vloga in vpliv mladih v evropskih prestolnicah 100.000 SIT  
Mladinsko društvo Interes Obisk institucij EU v Bruslju 100.000 SIT  

SEZAM-Združenje staršev in otrok 

Izmenjava prostovoljcev in predstavitev izvirnih 
metod dela zamejskih Slovencev pri delu z 
mladimi in otroki 150.000 SIT  

ŠOU v Ljubljani 
Workshop for Institutional Implementation of 
Youth Representatives 150.000 SIT  

Zavod TIN Ljubljana Stereotipi 180.000 SIT  
Zavod za gluhe in naglušne Deafness gets Visible  200.000 SIT  
  2.915.000 SIT  
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Priloga št.3 
 
12.3 Mladim moramo dati več možnosti 
Pogovor z Matejo Demšič, Delo, 22. 10. 2004 
 
Kakšno mesto je Ljubljana za mlade? 
Načeloma prijazno. Mladi se počutijo dobro, kar ne pomeni, da razmer ne bi mogli izboljšati. Posebnost 
Ljubljane ni samo veliko več mladih, ki pridejo sem zaradi šole ali študija. Tu se srečuje številna domača 
mladina s tisto, ki tu študira, in številnimi mladimi tujci. Prav ti pa, ki pridejo v Ljubljano študirat, delovat 
kot prostovoljci ali pa samo na obisk, dajejo mestu poseben pečat. Naša naloga je, da se mladi, še 
posebno tisti z manj možnostmi, v mestu ne počutijo zapostavljeni in lahko uresničijo svoje zamisli. Pri 
tem pa smo finančno precej omejeni, saj nimamo zakonske podlage, na podlagi katere bi morala na 
primer vsaka lokalna skupnost namenjati delež proračuna mladinskim dejavnostim. Sprejeta ni bila niti 
nacionalna strategija na področju dela z mladimi. Mestna občina Ljubljana je ena izmed tistih, ki redno 
zagotavlja denar za mladinske projekte. Pri svojem delu se tako zanašamo na lastne podatke, raziskave, 
opravljene v Ljubljani, in na odzive mladinskih organizacij. 
Ali pogrešate pomoč države?  
Pogrešamo jo predvsem pri ureditvi zakonskega področja, kar bi bila lahko dobra spodbuda in koristna 
smernica za delo z mladimi in za mlade. Je pa nujno, da se vsaka lokalna skupnost prilagaja svojim 
potrebam. V Domžale, na primer, za razliko od Ljubljane ne pride vsak oktober trideset tisoč študentov. Z 
namenom, da bi se vsaj lokalne skupnosti povezale med seboj na področju mladinske politike, je 
Skupnost občin Slovenije ustanovila delovno skupino za mladinsko politiko, v kateri lahko primerjamo 
naše delo. Zanimiva je primerjava, koliko denarja iz proračuna namenja posamezna občina za mlade. V 
Ljubljani gre neposredno za mladinske preventivne programe 60 milijonov tolarjev, kar je tisočinka 
proračuna. V okviru MOL so predvidena sredstva za mlade tudi s področja kulture, športa, zdravstva in 
sociale. Prednostne vsebine določa tudi višina sprejetih sredstev, ki so na voljo za projekte in programe 
mladinskih organizacij. 
Kakšne so vsebinske prednosti? 
Strpnost, prostovoljno delo, multikulturno učenje, promocija človekovih pravic, vzgoja za nenasilje, 
neformalno izobraževanje ... 
Se vam zdi, da mladi teh vrednot ne pridobivajo? 
Dokler so v sistemu osnovnega šolanja, še sodelujejo, tudi v raznih krožkih. Po prehodu v srednje šole pa 
se udeležba v takšnih dejavnostih zmanjša in takrat nastopijo tudi z našo pomočjo mladinske organizacije 
s svojimi projekti. Čedalje večji delež mladih je namreč pri takšnih dejavnostih nedejaven. Komercialnih 
ponudnikov je veliko, brezplačnih dejavnosti pa precej manj. Zato vztrajamo pri podpori projektov, ki 
omogočajo brezplačne delavnice oziroma udeležbo z nizkim finančnim prispevkom. 
Glede na raziskavo pedagoškega inštituta mladim primanjkuje tudi časa. So preobremenjeni? 
Ni nujno, da znajo mladi vedno najti čas za stvari, ki jih želijo početi. Ali so preobremenjeni? Fizično 
zagotovo ne. Psihično so na meji. Če te družba, tako v šoli kakor v družini, ves čas obremenjuje z zahtevo 
po uspehu, postaneš preobremenjen. Mlade je veliko bolj strah, kot je treba, oziroma kot je bilo nas, ko 
smo bili v njihovih letih. Nam ni nihče vsiljeval šablon, kaj je to uspeh, kot se danes dela z lansiranjem 
medijskih podob. 
Katere so največje težave mladinskih organizacij v Ljubljani? 
Prva in največja težava so prostori. Zato smo organizirali tudi nekakšno neformalno borzo prostorov 
mladinskih organizacij. Deluje tako, da organizacije svoje prostore za kakšne večje dogodke posodijo 
drugim. Druga težava pa je sistemsko financiranje. Zavedamo se, da sredstva, ki jih organizacije dobijo 
prek javnih razpisov, ne morejo biti dovolj. Glede na denar, ki jim ga lahko namenimo, smo z njihovim 
delom zadovoljni. Rešitve pa ne vidim samo v povečanju sredstev v posamezni občini, ki si jih izborijo 
mladi, temveč v končnem sprejemu mladinske zakonodaje. 
Kje se je zataknilo na tem področju? 
Mladinska zakonodaja se je pripravljala že takrat, ko smo telefonske številke pisali še z 061 (pokazala je 
na pripravljeno gradivo, op. p.). Resolucija je bila torej napisana že pred leti, vendar je ostala v fazi 
delovnega gradiva, torej ni niti zakonska podlaga niti dokument, na katerega bi se pri delu lahko 
sklicevali. Saj ni bilo še niti javne razprave o njej! Že sam postopek bo zahteval veliko časa, saj moramo 
za mnenje vprašati tiste, ki bodo na podlagi mladinske zakonodaje delali, torej mlade in mladinske 
delavce. Upam, da bo tudi naša delovna skupina pri skupnosti občin pospešila sprejemanje zakonov. 
 


