
Ana Pirih: Predlogi ukrepov mladih na jeseniškem Dialogu mladih 2.0 in mnenja 
predstavnikov Občine Jesenice, ki najbolj neposredno pokrivajo področje mladih 

 
Na jeseniškem srečanju Dialoga mladih 2.0 so mladi obravnavali različna področja, razpravljali o 
problematikah, ki jih zaznavajo v svojem lokalnem okolju ter skušali najti možne rešitve, ki so jih 
tekom popoldanskega srečanja tudi predstavili lokalnim odločevalcem.  
 
Predlogi, oziroma ukrepi ki so jih mladi napisali in predstavili, so bili zanimivi. Nekateri so naleteli 
na poslušna ušesa in bodo z dograjevanjem ideje, predvsem pa vztrajanjem pri projektu lahko 
postali uresničljivi. Določeni žal šele takrat, ko se izboljšajo finančni pogoji.  
 

O tem, katere tematike so obravnavale skupine na jeseniškem srečanju mladih in kakšne 
ukrepe so predstavili, pa v naslednjih komentarjih.  
 
Eva Leskovšek 

»Naša skupina je obravnavala področje politike izobraževanja. Osredotočili smo se na 
neformalno izobraževanje mladih. Pripravili pa smo projekt, ki bi se imenoval Tržnica 
znanja, kjer bi se podjetja, institucije, organizacije, banke,… predstavili na enem mestu 
in tako morda omogočili tudi boljšo aktivacijo mladih v lokalno skupnost.« 
 
Sanja Despotović 

»V moji skupini smo obravnavali zaposlitveno problematiko. Pripravili smo predlog 
financiranja mentorstva, ki bi se izvajal znotraj vseh možnih podjetij. Mentorstvo v 
podjetju bi pomenilo, da bi tisti, ki so tik pred upokojitvijo dobili »vajenca«, katerega bi 
uvajali v delo.  Le ta pa bi kasneje, v času upokojitve mentorja, to osebo na delovnem 
mestu zamenjal in nadaljeval delo v tem podjetju. S tem mislimo, da bi se stroški 
podjetja zmanjšali, prav tako stopnja nezaposlenosti. Računali pa smo tudi na to, da bi 
bila možna predčasna upokojitev za tiste, ki so na tej poti.«  
 
Miha Rezar 

»Moja skupina je obravnavala področje mladinskega organiziranja, kar kot tematika tudi 
sodi v pristojnost Mladinskega sveta Jesenice. Ukvarjali smo se z ukrepom, ki ga mladi in 
m+organizacije v mladinskem sektorju zagovarjamo že nekaj let. To pa so novi mladinski 
prostori, hostel in ostala infrastruktura oziroma kapacitete, ki spadajo zraven. Želim si, 
da bi se nekaj konkretnega naredilo na tem področju. Pogovarjamo se že kar nekaj let, 
debata je stara mogoče celo 20 let. Mislim, da se zadeve lahko konkretno lotimo, uredimo 
projektno dokumentacijo in potem čakamo na ugodne finančne razmere, da se projekt 
realizira.«  
 

Andraž Kos 

»Mi smo obravnavali vprašanje participacije mladih. Pripravili smo ukrep za javni spletni 
komunikacijski kanal. Želja je, da bi občina začela komunicirati z mladimi na način, ki je 
mladim domač – preko spleta (Facebook-a). Predlagali smo, da bi na občini določili 
zaposlenega, ki bi preko Facebook-a komuniciral z mladimi in njihove ideje in predloge 
formaliziral v obliko predlogov in ukrepov, ki bi se lahko obravnavali na občinskem svetu. 
Ta zaposleni pa bi tudi obvestil mlade, kaj so svetniki povedali na predlagan ukrep. S tem 
bi lahko prišlo do boljše komunikacije med mladimi in občino, bili bi obveščeni kaj kdo 
dela, mladi pa bi bili bolj odzivni in hkrati tudi slišani. Ne bi imeli občutka, da se vse 
dogaja mimo njih.« 
 
Andraž Lavtižar 

» V naši skupini smo obravnavali stanovanjsko politiko. Predlagali smo, da bi bila prazna 
občinska stanovanja na voljo tudi mladim po dostopnejši ceni – predvsem tistim, ki 



zaključilo šolanje in si želijo odseliti od staršev. Na žalost smo naleteli na »zid«, ker naj bi 
bila stanovanja, ki so v lasti občine, polna. Druga ideja pa je bila, da bi mladi imeli 
možnost prejemanja subvencije za najemanje stanovanj, ki so v lasti fizičnih oseb – neka 
subvencija na občini sicer obstaja, vendar je na voljo samo tistim, ki izpolnjujejo nekatere 
kriterije – katere, pa točno nismo izvedeli.«  
 
 
Za mnenje o tem, kateri od predstavljenih ukrepov so ključni in jim lahko lokalna politika 
prisluhne, pa smo povprašali povabljene lokalne odločevalce.  
 
Vera Pintar, podžupanja Občine Jesenice 

»Mislim, da se pri ukrepu za komunikacijo med občino in mladimi, morda tudi pri ukrepu 
na temo izobraževanja, da kaj narediti. Lahko se kaj naredi tudi pri stanovanjski politiki. 
Kar se pa tiče zaposlovanja, pa ni vse na občini, saj je to potrebno rešiti sistemsko, kar pa 
lahko traja malo dlje. Tudi ideja mladinske infrastrukture je za sprejeti. Jaz vem, da se 
mladi, če nimajo svojega prostora, težko združujejo in jih težko tudi dobiš skupaj. Je pa 
nujno potrebno, da so skupaj zato, da lahko uveljavijo svoje ideje, ker le v množičnosti je 
moč. Tako da, če je to gibanje množično, se ga sliši. Če je pa to samo na plečih treh, se ga 
pa ne bo slišalo.«  
 
Petra Dečman, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve Občine 
Jesenice 

»Danes sem zelo pozitivno presenečena in hkrati vesela, da se je to srečanje zgodilo in da 
je tudi izpadlo tako kot je, s konkretnimi predlogi in razdelanimi idejami. Tako, da po 
mojem mnenju najhitreje uresničljiv ukrep bi lahko bil tisti o povezovanju 
gospodarstvenikov z mladimi – Tržnica učenja. Ta se mi zdi, da bi bila na kratek rok, 
najhitreje uresničljiva ideja. Dobra se mi tudi zdi ideja mentorstva, ki se jo bo sicer 
predstavilo kot nacionalni ukrep, dobro pa je, da se le-to predstavi tudi 
gospodarstvenikom, kot tudi Obrtni zbornici.«  
 
Zoran Kramar, predsednik Odbora za družbene dejavnosti pri Občini Jesenice 

»Od vseh petih predlogov, ki so bili izpostavljeni danes, vidim da lahko Občina Jesenice 
predvsem podpre prostorsko rešitev in pomoč občine pri organizaciji dejavnosti mladih na 
Jesenicah. Tukaj ne vidim nobenih problemov, vrata so odprta. Se je pa potrebno 
dogovarjati, dobiti sogovornika tudi na strani mladih, kajti čim več mladih bo podprlo 
ideje sovrstnikov, toliko prej bo tudi ideja uslišana na strani Občine.« 
 
Ob zaključku srečanja je sledila še pogostitev in ob sproščeni debati je bilo slišati, da so bili nad 
programom dogodka pozitivno presenečeni tako udeleženci srečanja, kot tudi povabljeni 
odločevalci.  

Upam, da bodo mladi stremeli k uresničitvi svojih idej, da vsi ti predlogi ne bi ostali samo »spomin« 
na Dialog mladih 2.0. Predvsem pa, da bodo mladi pri uresničitvi svojih projektov vztrajni in 
odločni, tudi če na začetku ne bo šlo vse po njihovem načrtu. In naj »glas mladih« razširijo po 
mestu, da si tudi ostali upajo in predlagajo kakšen ukrep tistim, ki odločajo. Mogoče je pa lahko 
ravno njihova ideja priložnost za kakšen nov korak  � naprej, na bolje. 
 
Ana Pirih 

 


