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Mladinski svet Slovenije

 Neprofitno krovno združenje mladinskih 

organizacij, ki delujejo na nacionalnem 

nivoju. 

 Ključni namen MSS je zagovarjanje 

interesov mladih in spodbujanje 

sodelovanja mladih pri oblikovanju 

politik, ki pomembno vplivajo na njihovo 

življenje in delo.



Trajnostni razvoj v MSS

 Podpredsednik za trajnostni razvoj v kolegiju MSS

 delo na področjih javnih politik z naslednjih področij: okoljska problematika, zdravje mladih
(predvsem zdrav življenjski slog), pravice in diskriminacija mladih, vrednote mladih in odnosi v 
družbi;

 sodelovanje s partnerskimi organizacijami, ki se podrobneje ukvarjajo z navedenimi področji;

 spremljanje priprave in implementacije področne zakonodaje na nacionalni in mednarodni
ravni;

 posvetovanje z organizacijami članicami pri oblikovanju politik

 spodbujanje aktivne participacije mladih in mladinskih organizacij na navedenih področjih;

 skrb za stalen prenos informacij do MSS in njegovih struktur ter organizacij članic MSS;

 udeležba na mednarodnih dogodkih;

 izvajanje zagovorništva na navedenih področjih.



Trajnostni razvoj v MSS

 Delovna skupina za okoljski trajnostni razvoj MSS
 Priročnik Trajnostna priporočila za mladinske 

organizacije:

 Kopno

 Voda

 Hrana

 Energija (elektrika, ogrevanje, internet - digitalni 
odpadki, gospodinjstvo)

 Potrošništvo

 Odpadki

 Transport

 Trajnostna organizacija dogodkov



Mladinski delavci za trajnostne organizacije

 Kaj lahko stori posameznik:

 Lastna poraba energije (ugašanje luči)

 Uporaba energijsko varčnih luči

 Uporaba sončnih kolektorjev

 Izboljšana izolacija doma

 Kaj lahko storijo organizacije:

 Ozaveščanje o posledicah rabe energije

 Zahtevati od vlade, da podpre politiko zelene energije in 
več fleksibilnosti potrošnikov pri izbiri dobavitelja energije

 V pisarni ugašamo luči

 Delo na daljavo/hibridno

 Preklopiti na zelene energetske sisteme/vire



Trajnostni razvoj v MSS

 Mladinski svet Slovenije in Služba Vlade 
RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko: virtualni posvet o trajnostnem 
razvoju z mladimi – Agenda 2030 (april
2020)

 Anketa med udeleženci posveta: mladi
se v celoti strinjajo, da je trajnostni razvoj
za Slovenijo izredno pomemben in da si
država za le-tega ne prizadeva dovolj
oziroma je še prostor za izboljšave. Med 
najbolj prioritetno naslavljanje področja
za trajnostni razvoj so mladi izbrali
trajnostno kmetijstvo, dostojno delo in 
gospodarsko rast ter trajnostno
mobilnost.

http://mss.si/
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/


Trajnostni razvoj v drugih mladinskih org.

 Raziskava v okviru projekta Youth Advocacy of Environment and Health – YAEH!

 Mladi in mladinski delavci

 Večino anketirancev najbolj skrbijo podnebne spremembe, saj verjamejo, da bodo škodljivo

vplivale na njihovo zdravje. 

 Velik poudarek: raba energije, ki ima manjši vpliv na okolje, in varčevanje z energijo

 Nimajo dovolj informacij za učinkovito aktivacijo na tem področju

 Večina anketirancev je spremenila vsaj eno navado, da bi živeli bolj okolju prijazno –

predvsem transport, prehrana, varčevanje z energijo in vodo



Pomembni poudarki

 Mladi imajo (glede na druge starostne skupine) nadpovprečno veliko
splošnega znanja o trajnostnem razvoju, a je to znanje na področju
energetike precej površinsko.

 Mladi so (v stališčih in vedenju) energetsko odgovorni, a najbolj na
področjih, ki od njih zahtevajo manj truda – pomanjkanje znanja?

 Mladi se redko vključujejo v projekte – pomembno je spodbujanje in 
omogočanje akcije.

 Pomen mladinskega dela za vključevanje mladih, njihovo vzgojo in 
znanje.

 Vključevanje mladinskih delavcev – znanje za vzgojo in delo z 
mladimi.

 Pomembno je izpostaviti (ne)znanje mladih o tem področju
kot problem, aktivno državljanstvo mladih in mladinsko delo
kot del rešitve tega problema ter trajnostno družbo kot cilj in 
končno rešitev te problematike. 


