
Komentar po lokalnem srečanju DIALOG MLADIH 2.0: Vključujemo! na Jesenicah 

 
Sobotno srečanje oz celodnevni dogodek Dialog mladih 2.0, lokalno srečanje sicer nacionalnega 
projekta Mladinskega sveta Slovenije in Mladinske Mreže Mama, se je na Jesenicah zgodil s 
koordinacijo ZŠJ – Mladinskega centra Jesenice, Mladinskega sveta Jesenice in ob podpori Kluba 
Jeseniških študentov. 

Z namenom aktiviranja čim več mladih, ki si želijo v jeseniški občini konkretnih sprememb v 
prid mladih generacij, smo obveščali preko različnih kanalov: plakatov, Interneta in Facebooka, 
preko telefona, z osebnimi kontakti, z objavami preko različnih medijev (Jeseniške novice, Radio 
Triglav, ATM TV)… S pozivom za podporo pri vključevanju mladih iz njihovih sredin smo se obrnili na 
krajevne skupnosti, različna društva (kulturna, gasilska, športna, humanitarna…), na Srednjo šolo 
Jesenice in Gimnazijo Jesenice.  

Pa vseeno ne moremo reči, da smo uspeli zmotivirati večje število mladih kot običajno že do 
sedaj. Tako se je Dialoga udeležilo 33 mladih (želja je bila 50), slabo polovico jih je na srečanje 
napotil Zavod RS za zaposlovanje z območja UE Jesenice. Ostali so bili najaktivnejši člani KJŠ, 
predstavnika vodstva Mladinskega sveta Jesenice, nekaj aktivnih mladih MCJ in le peščica ostalih 
vabljenih.  

Vsekakor pa je kvantiteto nadomestila kvaliteta predstavljenih vsebin in motivacija mladih s 
strani treh trenerk  Mladinskega sveta Slovenije ter zavzeto delo teh 33 mladih! Skozi 
celodnevne aktivnosti, analizo obstoječega stanja in »brainstorminga« možnih izboljšav, so pripravili 
veliko dobrih idej, kako izboljšati aktivno udeležbo mladih v družbi in položaj mladih na različnih 
področjih v lokalni skupnosti, nekaj izoblikovanih ukrepov pa so popoldne predstavili lokalnim 
odločevalcem.  

Z namenom, da bi prisluhnili predlogom mladih in jih komentirali glede na svoje videnje 
možnosti uresničenja le teh, smo povabili predstavnike Občine Jesenice, ki pokrivajo področje 
mladine, vse občinske svetnike in politične stranke v občini, in pa zastopnike Gorenjske na 
državnem nivoju. 

S strani Občine Jesenice so v debati sodelovali:  
− podžupanja Vera Pintar, 
− podžupan Miha Rebolj, 
− Petra Dečman, vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, 
− Barbara Toman, višja svetovalka na oddelku za družbene dejavnosti, 
− Brigita Džamastagić, vodja oddelka za finance, plan in analize, 
− Zoran Kramar, predsednik Odbora za družbene dejavnosti pri Občini Jesenice, 

od ostalih vabljenih pa še:  
− Tomaž Stare, občinski svetnik, 
− mag. Drago Perc, direktor Zavoda RS za zaposlovanje – območna služba Kranj, 
− Alenka Pavlič, poslanka v državnem zboru, 
− mag. Stevo Ščavničar, direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske - RAGOR Jesenice, 

državni svetnik - zastopnik lokalnih interesov Zgornje Gorenjske. 
 
Kaj lahko povemo oz sklenemo po jeseniškem Dialogu mladih: dogodek je bil eden od možnosti in 
korakov na poti aktivnejšega vključevanja mladih v lokalno skupnost, delček pri gradnji dialoga med 
mladimi in Občino Jesenice in pa ena od priložnosti, da mladi predlagajo ukrepe za lokalno 
strategijo za mlade. Zbrane ideje mladih in predloge ukrepov bomo lokalni soorganizatorji 
zapisali, združili z ugotovitvami pomladnega obsežnega anketiranja mladih in z zapisi mladih v 
knjige želja. V januarju bomo vso jeseniško mladino še enkrat pozvali na komentiranje in 
dopolnitev zapisanega, zatem pa bomo »katalog želja« predali Občini Jesenice. 

Vsekakor pa se je potrebno zavedati, da ozek krog še tako aktivnih mladih ne more biti tako slišan 
in upoštevan v dialogu z odločevalci, kot bi bilo to možno ob široki aktivni podpori ostalih mladih, 
bodisi posameznikov kakor tistih, ki delujejo v okviru različnih društev, organizacij... 

 
Lili Tkalec, vodja MCJ in lokalni koordinator Dialoga mladih 2.0. 

 


