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Škofja Loka v znamenju mladih
Od 6. do 9. maja je bila Škofja Loka gostiteljica že tretje mednarodne konference v sklopu programa Evropa za drža-

vljane 2007–2013. Tokrat je bila namenjena mladim in je nosila naslov Mesto za mlade – mladi za mesto.

Naj spomnimo, občina Škofja Loka 
je na razpisu programa Evropa za 
državljane 2007– 2013, aktivnost Te-
matsko mreženje partnerskih mest 
uspešno kandidirala s projektom 
Majhna evropska mesta – živa, 
kreativna in inovativna mesta za 
življenje in delo. Projekt je vklju-
čeval tri konference, prvi dve sta 
bili organizirani lani. Ena je nosila 
naslov Management naravne in 
kulturne dediščine, druga pa Druž-
bena odgovornost podjetij – vpetost 
v lokalno okolje.

Na odprtju tretje konference, 
ki je bila namenjena mladim, je 
na začetku nekaj besed povedala 
mag. Andreja Ravnihar Megu-
šar, programski vodja konferen-
ce: »Zavedamo se, da se skupni 
cilj mladinske politike vedno bolj 
gosti okoli termina integracija 
mladih v družbo. Kako bi se torej 
lahko mladi čim hitreje, čim bolj 
kakovostno in polno vključili v 
družbo, jo sooblikovali in živeli v 
njej? Kako spregovoriti o mladih 
kot graditeljih družbe prihodnosti 
ali razpravljati o njihovi pasivnosti 
in razlogih za to?«

Konferenco je uradno odprl 
župan Igor Draksler, ki se je ob 
tej priložnosti zahvalil predvsem 
mladim iz vse Evrope, ki so prišli 
v mesto na sotočju dveh Sor delit 
svoje izkušnje. Vse prisotne je 
pozdravil tudi direktor Urada za 
mladino in izobraževanje občine 
Tabor Radomir Kouba, nato pa 
je k ogledu fotografske razstave 
dijakov povabil ravnatelj Gimna-
zije Škofja Loka Jože Bogataj: 
»Vabljeni, da si ogledate, kako je 
videti Škofja Loka skozi oči naj-
stnika. Oko mladih namreč vidi 
drugače, z drugega zornega kota 

osvetli detajle ali ujame trenutke, 
iz katerih veje mladost.«

Plenarni del, delavnice, 
ogledi
Naslednji dan je na plenarnem 
delu konference najprej spregovo-
ril Tine Radinja, ki je bil novembra 
leta 2008 izvoljen za predsednika 
Evropskega mladinskega foruma 
(YFJ) za obdobje dveh let. Poudaril 
je, da se v tej organizaciji na evrop-
skem nivoju zavzemajo predvsem 
za prepoznanje vloge mladinskih 
organizacij kot bistvenih gradni-
kov civilne družbe ter razvoj Evrop-
skega mladinskega foruma kot 
enakovrednega partnerja Evropski 
uniji, Svetu Evrope in Združenim 
narodom na področju mladine.

V nadaljevanju je sledilo pre-
davanje z naslovom Ali evropsko 
sodelovanje pomaga pri integraciji 
v lokalnem okolju?, ki ga je pripravil 
direktor zavoda Movit na mladina 
(nacionalna agencija programa 
Mladi v akciji) Janez Škulj. »Javne 
politike ni brez mladinske politike, 
vendar mladinska politika ne bo 
nikoli dovolj uspešna brez parti-

cipacije mladih,« je med drugim 
dejal Škulj.

Predstavnica ministrstva za šol-
stvo in šport ter hkrati svetnica v 
občinskem svetu občine Škofja 
Loka Lidija Goljat Prelogar pa se 
je spraševala, ali so mladi aktivni 
državljani ali pasivni davkoplače-
valci. Med drugim je spregovorila 
o tem, da se mladi zelo malo vklju-
čujejo v politiko. Poudarila je, da je 
za vključevanje mladih odgovorna 
tako država kot lokalna skupnost, 
da pa se tudi mladi morajo potru-
diti za aktivno državljanstvo. 

Razmišljanje naslednjega pre-
davatelja se je v marsičem dopol-
njevalo s predhodnico. Mednaro-
dni mladinski trener iz Socialne 
akademije Ljubljana Matej Cepin 
se je namreč spraševal, zakaj mladi 
tako pozno odhajajo od doma.

Konstruktivna debata se je raz-
vila med javno tribuno z evropskim 
poslancem Zoranom Thalerjem, 
ki je povedal, da skuša promovi-
rati idejo, kako je mladim treba 
dati priložnost in da vedno apelira 
na mlade udeležence, naj se bolj 
angažirajo in tako preprečijo, da v 

javnem življenju manjkajo cele ge-
neracije. Thaler je dejal, da ravno 
maja podpisujejo pisno izjavo, ki 
govori o potrebi po vključevanju 
in povečanju vloge mladih v EU.

Predsednik Kluba škofjeloških 
študentov Rok Primožič in di-
rektor Zavoda O Matjaž Vouk 
sta predstavila delovanje organi-
zacij. Videli smo, da je delovanje 
zelo bogato in raznoliko na šte-
vilnih področjih. Na koncu sta se 
vprašala, kakšna bo prihodnost 
mladinskih organizacij, saj se z 
napovedano ukinitvijo študent-
skega dela posledično zmanjšu-
je tudi sofinanciranje delovanja 
mladinskih organizacij. Sledila 
je predstavitev primerov dobrih 
praks partnerskih mest Freising, 
Maasmecheln, Tabor, Carlow, Va-
raždin in Medicina. 

Naslednji dan je Marie Ser-
gent, prostovoljka v Škofji Loki, 
predstavila program Mladi v ak-
ciji – Evropska prostovoljna služba. 
V nadaljevanju je ravnatelj Jože 
Bogataj opisoval primere dobrega 
sodelovanja mladih iz Gimnazije 
Škofja Loka z lokalnim okoljem. 
Mojca Bergant je v sodelovanju z 
dijakinjami škofjeloške gimnazije 
predstavila rezultate krajše razi-
skave Kakšno mesto si mladi želijo?. 
Sledile so delavnice in naslednji 
dan, 9. maja, ko praznujemo tudi 
dan Evrope, je bil zaključek konfe-
rence. Udeleženci so se seznanili s 
programom Evropa za državljane, 
nato pa strnili vtise in predvsem 
obljubili, da bodo stkane vezi utr-
jevali tudi v prihodnje. Sledil je še 
obisk Dnevnega centra za otroke 
in mladostnike v Centru za social-
no delo Škofja Loka.
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