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Mag. Dolores Kores, direktorica Urada RS za mladino 

Spoštovane/i predstavnice/ki občin in lokalnih skupnosti, 

Na Uradu RS za mladino si zelo prizadevamo okrepiti razvoj mladinskih politik, 
mladinskega dela in mladinskega organiziranja na lokalni ravni. Zato vidim vaše 
sodelovanje v projektu Europe Goes Local (EGL) kot pomemben dejavnik pri 
uresničevanju teh ciljev. 

EGL in projekt Rastimo skupaj sta v zadnjih letih tudi z vašo pomočjo postavila 
trdne temelje in naredila premike, ki so bistveno izboljšali stanje organiziraosti 
mladinskega dela ter standardov mladinskih politik na lokalni ravni. Vaša odločitev 
ZA sodelovanje  v projektu EGL in s tem pri uresničevanju javnega interesa v mladinski 
sferi na lokalni ravni bo pripomogla k vzpostavitvi dialoga in plodnega partnerstva vseh 
relevantnih deležnikov, k boljši povezanosti z mladimi in k spodbujanju in podpori socialne 
vključenosti mladih z manj priložnostmi. Mladi vam bodo za ta korak hvaležni, saj bodo tudi 
v zreli dobi obdobje svoje mladostne vključenosti videli in prepoznali kot pomemben del 
svojega dozorevanja. 

Strateško partnerstvo  deluje v 24 članicah EU in izvaja  Europe Goes Local
mednarodne in nacionalne aktivnosti v podporo razvoju mladinskega dela na 
lokalni ravni od leta 2016.  V Sloveniji je usmerjeno predvsem v podporo 
uslužbencem občin, ki so pristojni za področje mladine. 

Ponudba lokalnim 
skupnostim v letu 2021

Po letu 2020, ko smo občinam prvič v tej obliki ponudili nabor aktivnosti in jih navkljub epidemiji v 
precejšnjem številu izvedli, tudi letos pripravljamo vrsto dogodkov in podpornih mehanizmov,  
ki pomagajo do kakovostnega mladinskega dela in učinkovitih mladinskih politik. 

Pred vami so primeri dobrih praks, ki jih lahko obiščete in iz prve roke izveste, kako so nastale. 
Na voljo je individualna podpora občinam, ki odgovarja na specifične potrebe in izzive. 
Udeležiti se je mogoče tudi različnih usposabljanj in srečanj tako v Sloveniji kot v tujini, 
katerih dodana vrednost je izmenjava izkušenj in mreženje.

Pri vsaki aktivnosti boste našli njen naslov in kratek opis, ter področje, na katerem so vam 
lahko v podporo. Aktivnosti so za občine brezplačne, v kolikor pri aktivnosti ni opredeljeno drugače. 
Izvedene bodo v živo, na daljavo, ali kombinirano.

Vabljeni, da možnosti pregledate, razmislite o ciljih vaše občine na področju mladinskega dela in 
mladinskih politik v letu 2021 in v , izberete aktivnosti, ki so vam lahko na tej poti v podporo.vprašalniku

V primeru preveč prijav si organizatorji pridržujemo pravico izbora po načelu prvih prijavljenih 
(do zapolnitve mest) in uravnotežene porazdelitve aktivnosti med več občin.

Prijave so odprte do 19. marca 2021. Prijavljene bomo kontaktirali, ko se bo približeval čas 
za posamezno aktivnost. 

Z vprašanji se lahko obrnete na Polono Siter Drnovšek ( ), polona.siter@movit.si
ki koordinira aktivnosti Europe Goes Local.

Med večje dosežke partnerstva v Sloveniji štejemo

uvedbo orodja za beleženje mladinskega dela  (trenutno ga Logbook
 uporabljajo v devetih občinah in njihovih 27 mladinskih centrih),  

   letno srečanje – konferenco občin (prva je bila leta , druga 2020 2019 v Brežicah
    na spletu, gostilo jo je , letošnja bo v Ljubljani),Novo mesto

      prevod in izdajo ,Evropske listine o lokalnem mladinskem delu

        vzpostavitev letne partnerske ponudbe aktivnosti za občine.

Predstavitev dobrih praks – Občina na obisku

Občine vabijo na obisk, na katerem bodo predstavile svoje dobre prakse. Če boste 
v  označili, da vas zanima katera od praks, se vam bomo oglasili z dogovorom vprašalniku
o natančnem terminu. Aktivnost bosta izvedla Mreža MaMa in Mladinski svet Slovenije.
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Plac za mlade 
v Domžalah

V letu 2016 so v Centru za mlade Domžale v 
sodelovanju z Občino Domžale vzpostavili 
dnevni center za druženje mladih, ki so ga 
poimenovali Plac za mlade. Na obisku bodo 
prikazali, kako jim je uspelo od ideje do 
opreme in kako so sodelovali mladi.
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Organiziranje 
mladinskega dela v 
Ljubljani in 
podpora Mestne 
občine

Mestna občina Ljubljana bo na obisku 
predstavila Razpis za sofinanciranje projektov 
in programov, vzpostavitev mreže ljubljanskih 
mladinskih centrov in delovanje in podporo 
Javnemu zavodu Mladi zmaji.
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Moja skupnost – 
sodelujem! 
Participativni 
proračun Občine 
Brežice

Participativni proračun je lahko orodje za 
neposredno delo z mladimi. Na obisku bodo 
prikazali, kako so v Občini Brežice načrtovali in 
izvedli postopke participativnega dela 
proračuna za leti 2020 in 2021.
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Vključevanje 
mladih v občinske 
razpise v Mestni 
občini Koper v 
okviru Zavoda za 
mladino, kulturo in 
turizem skozi 
participativni 
proračun 

Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper in 
Mestna občina Koper sodelujeta pri delu 
participativnega proračuna, saj zavod del 
sredstev razpiše za fizične osebe na področju 
mladine, kulture in turizma. Na obisku bodo 
predstavljeni razpisi in način participacije 
občanov pri oblikovanju programov in vsebin 
preko razpisanih sredstev.
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Participativni 
proračun Mlada 
Pobuda v občini 
Tolmin in njegova 
promocija med 
mladimi

Občina Tolmin je uspešno izvedla 
participativni proračun Mlada Pobuda. Za 
promocijo participativnega proračuna med 
mladimi so ustvarili kreativno kampanjo na 
družbenih omrežjih in spletno stran. 
Predstavniki Občine Tolmin ter Zavoda za 
kulturo, šport in mladino Občine Tolmin bodo 
predstavili dobro prakso izvedbe 
participativnega proračuna ter komuniciranja 
z mladimi.
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Oblikovanje 
Mladinskega sveta 
Brda in izzivi pri 
pisanju strategije 
za mlade ter 
povezovanje z 
mladimi na 
podeželju v 
obdobju epidemije

Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport 
Brda, skupaj z novoustanovljenim Mladinskim 
svetom Brda, sta mesece epidemije izkoristila 
za postavljanje temeljev mladinske politike v 
Brdih. Kako smo prišli do odgovorov, 
razmišljanja mladih, ki so ključni pri pisanju 
strategije in kako vzpostavljamo sodelovanja z 
mladimi pri oblikovanju skupnih projektov na 
podeželju, vam bodo s strani Občine Brda in 
Mladinskega centra zaupali v poletnih 
mesecih, ko boste obiskali najzahodnejšo 
slovensko občino, občino Brda. 
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Priprava in 
izvajanje Lokalnega 
programa za 
mladino, strategije 
za mlade in razpis 
za sofinanciranje 
mladinskih 
programov in 
programov za 
mlade v Mestni 
občini Celje

Mestna občina Celje je na pobudo Celjskega 
mladinskega centra in Mladinskega sveta Celje 
začela pripravo strategije na področju mladine. 
Pripravljena in sprejeta naj bi bila do konca 
leta 2021. Sodelujeta tudi pri oblikovanju 
javnega razpisa za mladino. 

Na obisku bodo pokazali, kako se razpis za 
mladino in priprava strategije dopolnjujeta ter 
kakšen proces so ubrali pri obeh.  
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Mladi odločevalci v 
Dravinjski dolini in 
priprava strategije 
za mlade v občini 
Slovenske Konjice 

Projekt Mladinskega centra Dravinjske doline 
in Občine Slovenske Konjice, v katerem mladi 
podrobno spoznajo delovanje lokalne 
samouprave, občinskih služb, odborov in 
občinskega sveta. Nato identificirajo svoje 
potrebe in načine, kako bi jih rešili, ter 
simulirajo sejo občinskega sveta in dorečejo 
akcijski načrt. Na ta način so se potem v občini 
lotili priprave strategije za mlade, povečali pa 
so tudi sredstva za mladinske organizacije in 
programe.
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Strategija za mlade 
v Novem mestu in 
večletno 
sofinanciranje 
delovanja 
mladinskih 
organizacij 

Na obisku v Mestni občini Novo mesto boste 
lahko izvedeli, kako so izdelali Strategijo na 
področju mladih do leta 2020 in kakšni bodo 
na tem področju njihovi naslednji koraki ter 
kakšne so prednosti večletnih razpisov za 
sofinanciranje rednega delovanja mladinskih 
organizacij v lokalni skupnosti. Izvedeli boste 
vse o procesu nastajanja strategije za mlade in 
kakšni so učinki večletnih razpisov. 
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Priprava lokalne 
strategije za mlade 
v Sevnici

Občina Sevnica in javni zavod KŠTM Sevnica – 
enota Mladinski center Sevnica sta z 
namenom celovitega in načrtnega urejanja 
področja mladine pripravila lokalno strategijo 
za mlade. Dokument je plod sodelovanja med 
glavnima akterjema in ostalimi drugimi 
vključenimi lokalnimi organizacijami in 
institucijami, pomembnimi za mlade.
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Uporabnost orodja 
Logbook: 
Razvijanje 
kakovosti in 
spremljanje 
učinkov lokalnega 
mladinskega dela

Mestni občini Ljubljana in Novo mesto ter 
Občina Brežice so pobudnice implementacije 
orodja Logbook za beleženje in spremljanje 
učinkov mladinskega dela v slovenske občine 
in mladinske centre. Na dogodku boste s 
strani občine izvedeli, zakaj je orodje Logbook 
ključnega pomena za krepitev kakovosti 
mladinskih programov in mladinskega dela, 
aktivno participacijo mladih ter kakšni so 
kazalniki kakovosti mladinskega dela.

Individualna podpora občinam

Aktivnost je namenjen občinam, ki opredelijo specifične potrebe na področju mladinskega 
dela in mladinskih politik ter imajo jasne cilje, kaj želijo z individualno podporo v letu 2021
doseči. Če boste v  označili, da vas zanima katera od aktivnosti, se vam bomo oglasili. vprašalniku
Z vami bomo opravili razgovor, v katerem bomo še enkrat preveli potrebe in cilje in se na podlagi 
tega dogovorili, katere aktivnosti bi bile najbolj ustrezne. Podprli bomo omejeno število občin.  
Pogoj za izvedbo individualne podpore je aktivno sodelovanje občine (uslužbencev in/ali 
odločevalcev) v izvedenih aktivnostih. Izvajajo Mladinski svet Slovenije, Mreža MaMa in Zavod Movit.
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Delavnica 
posvetovanja med 
mladimi in občino

Namen delavnice posvetovanja z mladimi je 
vzpostavitev dialoga, identifikacija potreb 
mladih, prenos sporočila občini in definiranje 
naslednjih korakov. Posebnosti delavnice so 
prilagojene stanju in potrebam lokalne 
skupnosti.
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Sodelovanje / 
predstavitev na 
sestankih 
občinskega odbora 
/ komisije za 
mladino ali 
podobnega organa, 
ko razpravlja o 
aktualnih 
tematikah

Ko občinska telesa razpravljajo o tematikah, 
aktualnih za mlade (stanovanjska 
problematika, zdravje, informiranje, 
zaposlovanje, mobilnost, participacija ipd.), 
predstavniki Mladinskega sveta Slovenije 
prispevajo vsebino, izsledke analiz, dobre 
prakse in razmisleke.
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Svetovanje pri 
vzpostavljanju 
organov so-
odločanja za 
področje mladine

Mladinski svet Slovenije svetuje in pomaga pri 
vzpostavljanju organa, ki bo sodeloval pri 
procesih odločanja na lokalni ravni (na primer 
komisija za mladino, odbori, lokalni mladinski 
svet).
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Svetovanje občini 
pri vzpostavitvi 
mladinskega 
centra 

Mreža MaMa, ki je mrežna organizacija 
mladinskih centrov nudi podporo občini pri 
procesu vzpostavitve in ustanovitve  
mladinskega centra ali mladinske dejavnosti, 
ki nudi mladim varen prostor za vključevanje v 
družbo in pridobivanje novih znanj ter 
izkušenj.  
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Podpora občinam 
pri implementaciji 
ukrepov v strategiji 
za mladino

Strokovni sodelavci Mladinskega sveta 
Slovenije skupaj s predstavniki občine naredijo 
pregled ukrepov v strategiji posamezne 
občine ter oblikujejo predloge za realizacijo 
(smiselno, da skupaj z mladimi). V letu 
predsedovanja, ki bo promoviralo tematiko 
participacije, bomo prioritetno podprli občine 
pri ukrepih na področju participacije, 
organiziranja in informiranja mladih.

STRATEGIJE 
ZA MLADINO

Uvajanje orodja Logbook za spremljanje 
mladinskega dela na lokalni ravni

Orodje Logbook je mednarodno priznana platforma za spremljanje in beleženje učinkov 
mladinskega dela na lokalni ravni. V Sloveniji so ga začeli uvajati v letu 2018 in postaja vedno 
bolj razširjeno. Višina finančne participacije občine za uporabo orodja je odvisna od števila 
mladih prebivalcev. Tisti, ki boste v  označili, da vas zanima orodje Logbook, vas bo vprašalniku
Mreža MaMa, ki koordinira uvajanje in podpira uporabnike, kontaktirala za dogovor o predstavitvi. 
Več o orodju Logbook si lahko ogledate na , o rezultatih letne evalvacije 2020 videu
pa preberete . prispevek

Usposabljanja in srečanja

Usposabljanja in srečanja, tako nacionalna, kot mednarodna, omogočajo pridobitev novih 
spoznanj in so predvsem priložnost za izmenjavo izkušenj in mreženje med občinskimi 
uslužbenci, ki so pristojni za področje mladine. Aktivnosti so za udeležence brezplačne ter se 
izvajajo in financirajo v skladu s pravili evropskih programov Erasmus+: Mladi v akciji in 
Evropska solidarnostna enota. Aktivnosti bodo razporejene čez vse leto in izvedene v živo, na 
daljavo ali kombinirano. Če boste v  označili, da vas zanima katera od aktivnosti, vprašalniku
vam bomo pravočasno poslali podrobne informacije in povezavo do prijav.  
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Mladost je norost, po občini skače, 
kjer je most – letna konferenca 
županov in županj, občinskih 
svetnikov in svetnic ter občinskih 
uslužbencev in uslužbenk, 
pristojnih za področje mladine, 
predvidoma novembra 2021.

Kakovostno mladinsko delo 
in politike prispevajo h 
krepitvi lokalnih skupnosti. 
Udeleženci se na konferenci 
seznanijo z novostmi, krepijo 
sodelovanje in povezovanje 
ter izmenjajo izkušnje.
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ZAGOVORNIŠTVO

Uvodno 
usposabljanje o 
mladinskem delu

Udeleženci usposabljanja bodo spoznali, kaj je 
kakovostno mladinsko delo, kako prispeva k 
razvoju občine in katere so oblike podpore 
mladinskega dela na lokalni ravni.

KAKOVOSTNO 
MLADINSKO DELO

Usposabljanje o 
zagovorništvu 
mladinskega dela

Namen usposabljanje nadgraditi uvodno 
usposabljanje mladinskega dela in 
opolnomočiti predstavnike ali uslužbence 
občin, na področju zagovorništva mladinskega 
dela in komuniciranja njegovih učinkov.

ZAGOVORNIŠTVO

Informativni dnevi 
programov 
Erasmus+: Mladi v 
akciji in Evropska 
solidarnostna 
enota

Zavod Movit, nacionalna agencija obeh 
programov, organizira informativne dneve 
pred vsakim prijavnim rokom. Programa sta 
namenjena financiranju mednarodnih in 
lokalnih projektov za večje vključevanje in 
sodelovanje mladih. Prijaviteljice projektov so 
lahko tudi občine.

FINANCIRANJE 

Študijski obiski v 
tujini 

Študijski obiski so uveljavljena in priljubljena 
aktivnost v partnerstvu Europe Goes Local. 
Ponovno bodo na programu takoj, ko se bodo 
začele izvajati mednarodne mobilnosti.

MEDNARODNO 
POVEZOVANJE

KAKOVOSTNO 
MLADINSKO DELO

Posvet 
predstavnikov 
občin in mladinskih 
centrov:  Skupaj za 
lokalno mladinsko 
delo

Posvet med občinami in mladinskimi centri je 
namenjen krepitvi odnosov med občino in 
mladinskim centrom v lokalni skupnosti ter 
izmenjavi izkušenj pri podpori mladinskemu 
delu v posamezni občini. Na posvetu se bodo 
občine in mladinski centri povezali in si 
izmenjali izkušnje. Skupaj bomo ustvarjali 
zgodbe lokalnega mladinskega dela. 
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10. mednarodna 
konferenca mreže 
mest InterCity 
Youth, 30. 11. - 2. 12. 
2021, Ljubljana 

Namen vsakoletne konference je, da na enem 
mestu zbere uslužbence evropskih občin, 
pristojne za področje mladine, politike in vodje 
mladinskih centrov. Tako omogoči vzajemno 
učenje, izmenjavo dobrih praks, izmenjavo 
izkušenj in razpravo o aktualnih temah, 
povezanih z njihovim področjem dela. 
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MEDNARODNO 
POVEZOVANJE

Zavod Movit, v imenu partnerjev projekta Europe Goes Local

Spoštovani/e predstavniki/ce,

verjamemo, da boste v širokem naboru aktivnosti našli takšne, ki lahko 
vašo lokalno skupnost podprejo pri naporih za kakovost življenja mladih 
prebivalcev in stik z njimi.
 
Veselimo se sodelovanja z vami!

Ljubljana, 8. marec 2021

Europe Goes Local
Europe Goes Local v Sloveniji
Evropska listina o lokalnem mladinskem delu
Orodje za uvedbo Evropske listine Changemakers Kit
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https://www.mreza-mama.si/logbook/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/novice/detajl/clanek/konferenca-mladost-je-norost-po-obcini-skace-kjer-je-most-1/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/novice/detajl/clanek/konferenca-mladost-je-norost-po-obcini-skace-kjer-je-most-2/
https://www.europegoeslocal.eu/wp-content/uploads/2019/11/20191108-egl-charter_SI-online.pdf
polona.siter@movit.si
https://www.youtube.com/watch?v=ElBqN9uv3nc&t=70s
https://www.mreza-mama.si/rezultati-letne-evalvacije-v-logbooku-so-tu/
https://www.europegoeslocal.eu/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/razvojni-projekti/europe-goes-local/
https://www.europegoeslocal.eu/wp-content/uploads/2019/11/20191108-egl-charter_SI-online.pdf
https://www.europegoeslocal.eu/changemakerskit/introduction/
https://www.europegoeslocal.eu/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EGL_2021_ponudba_obcine_odziv
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EGL_2021_ponudba_obcine_odziv
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EGL_2021_ponudba_obcine_odziv
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EGL_2021_ponudba_obcine_odziv
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EGL_2021_ponudba_obcine_odziv

