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KDO?
Mladinski kulturni center Maribor

S KOM?
Debatno društvo Univerze v Mariboru 

KDAJ?  8. januar 2018 – 7. april 2019

O ČEM?
EU državljanstvo, zavest o EU in demokracija; doseganje 
ravni politike/dialoga z odločevalci; mladi (sodelovanje, 
mladinsko delo, mladinska politika)

ZA KOLIKO?  16.830,00 €

KAJ?
Mladi v Mladinskem kulturnem centru Maribor so s pro-
jektom želeli nasloviti nizko volilno udeležbo, nezaintere-
siranost za politična vprašanja, pomanjkanje politične pi-
smenosti, nekritičnost do informacij ipd. ter to spremeniti 
pri mladih, ki so volilno pravico šele pridobili in so pred 
njimi prve lokalne volitve v jeseni 2018. Opažajo, da mla-
di imajo željo po participaciji, tudi v klasičnih oblikah, kot 
so volitve, vendar menijo, da nimajo dovolj informacij oz. 
znanj, da bi lahko konstruktivno sprejeli neko odločitev. S 
projektom so želeli povečati zavedanje o volitvah in teži, 
ki jo ima vsak volivec v demokratičnem sistemu. 

V projektu je sodelovalo preko 40 mladih povprečne sta-
rosti med 17 in 18 let. MKC Maribor se je povezal z Deba-
tnim društvom Univerze v Mariboru in za mlade pripravil 

sklop enodnevnih izobraževalnih delavnic, na katerih so 
jih informirali o temah volilnega procesa, demokracije, 
političnega sistema na lokalni, nacionalni in evropski rav-
ni ter drugih temah, ki so jih udeleženci izpostavili sami. 
Izvedli so delavnice na temo zbiranja informacij, kritič-
nega razmišljanja, argumentacije in debate, pri čemer 
so udeležencem predstavili tako teoretične osnove kot 
praktično preizkušnjo, udeleženci pa so se seznanili tudi 
s programi kandidatov za župana. 

V nadaljevanju projekta so se lotili oblikovanja doku-
menta s točkami oz. temami, ki so jih kasneje predstavili 
županskim kandidatom. Teme so udeleženci oblikovali 
skupaj s svojimi vrstniki v šolah, na katere so tudi prenesli 
nekaj na delavnicah pridobljenih znanj, s čimer so dobili 
pester nabor tem, ki zadevajo mlade na različnih področ-
jih. Končni dokument so oblikovali udeleženci skupaj z 
MKC Maribor in člani debatnega društva.

Ko so bili kandidati za župana znani, so organizirali pred-
volilno soočenje mladih in županskih kandidatov, na 
katerem so jim mladi predstavili dokument in se z njimi 
pogovarjali o njihovih vizijah in programih za naslednji 
mandat. Po soočenju so spremljali, ali so kandidati njiho-
ve predloge upoštevali v svojih programih, ter informacije 
in spoznanja širili med vrstniki in preko socialnih omrežij.

Dolgoročni vpliv tega projekta se kaže pri volilnih nava-
dah, saj so si prizadevali, da udeleženci projekta izobliku-
jejo navado »vestnega volivca«. Realni vpliv pa ima pro-
jekt na prepričanje mladih o delovanju politike in volilnem 

#JEZIKZAVOLITVE
procesu. Samo razumevanje teh tem prispeva k 
politični kulturi med udeleženci. Kandidati za žu-
pana so preko projekta spoznali mlade in njiho-
ve dejanske ideje in želje ter so lahko to vedenje 
vključili v svoje programe ali programe kasnejših 
kandidatur. Mladi so s pomočjo projekta izvedeli, 
kje lahko najdejo te programe in kako jih brati, 
kar jim bo lahko v pomoč pri županskih volitvah 
v kasnejših obdobjih.

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Projekt izhaja iz dobro prepoznanih potreb in 
odnosa mladih do politične participacije in se 
dobro povezuje s cilji programa Erasmus+, hkrati 

pa zelo dobro sovpada s cilji ključnega ukrepa. 
Čeprav je načrtovan primarno za lokalno raven, 
so v program vključene smernice strukturirane-
ga dialoga na evropski ravni. Projekt na smiseln 
način vključuje mlade iz različnih okolij, ki prido-
bljeno znanje razširjajo naprej med svoje vrstni-
ke, projekt pa je tudi močno usmerjen v krepitev 
kompetenc mladih in dolgoročne učinke na nji-
hov odnos do volitev in do pomembnosti sood-
ločanja ter na odnos županskih kandidatov do 
mladih. Preko uporabe socialnih omrežij je bil 
doseg projekta še večji, preverjali pa so tudi smi-
selno zastavljene kazalnike uspešnosti projekta.

SREČANJE MLADIH IN 
ODLOČEVALCEV NA 

PODROČJU MLADINE


