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P o s v e t i l o

Zbornik je izšel ob 10. obletnici de-
lovanja Mladinskega sveta Ravne 
na Koroškem in predstavlja trajen 
arhivski zapis aktivnega delovanja 
organizirane mladine v obdobju 
2011–2021 na Ravnah na Koro-
škem in tudi širše.
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M i n i l o  j e  1 0  l e t

Kot bi bilo včeraj, se spominjam, kako 
smo v sejni sobi Občine Ravne na Koro-
škem 22. avgusta 2011 slovesno izpe-
ljali ustanovni zbor članstva Mladinske-
ga sveta Ravne na Koroškem. Nastala je 
nova organizacija in v javnosti se je prijela 
njena kratica MSR. V njej se je izmenjalo 
precej mladih funkcionarjev in aktivnih 
članov, zlasti pa je v ravenskem okolju ta 
organizacija pustila pečat resnosti in so-
čutja za Koroško. 

Doba desetih let je za mladinsko de-
javnost precejšnje obdobje, mladinski 
svet pa je postal tako vpeljan v lokalno 
skupnost na Ravnah, da se zdi njegova 
prisotnost že kar samoumevna. Z zborni-
kom predstavljamo kontinuiteto razvoja 
naše mladinske organizacije, za katero 
lahko rečemo, da je v zadnjem obdobju 
precej zaznamovala družbeno dejavnost 
na Ravnah, v koroški regiji, po Sloveniji in 
tudi čez mejo. 

MSR je v začetni fazi poskrbel, da so 
mladi v občinskih normativnih podlagah 
dobili svojo domovinsko pravico. Poskr-
beli smo za pripravo prve strategije za 
mlade na Ravnah. Sledili so projekti, ki so 
utrdili ime in verodostojnost organizaci-
je v javnosti. Mladinski svet je izdal tudi 
sploh prvo občo študijo o nujnosti izgra-
dnje 3. razvojne osi na Koroško. Bili so 
vzponi in padci, na napakah smo se učili in 
želeli biti boljši. Glavni motor našega dela 

Aljaž Verhovnik, foto: osebni 
arhiv
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je bilo prostovoljstvo. Želja po razvoju, napredku in kvalitetnem bivalnem 
okolju za mlade nas je vedno gnala naprej.

V zadnjem obdobju je ravenski mladinski svet prevzel težko breme, 
ko si je s projektom Mladinske iniciative za 3. razvojno os zadal cilj, da 
bi se ta tisočkrat prelomljena obljuba dejansko uresničila in mladim ro-
dovom prinesla optimistično prihodnost na Koroškem. Opravili smo na 
stotine prostovoljskih ur, terenskih akcij, dogovarjanj z različnimi odlo-
čevalci na državni in lokalni ravni; s strokovnjaki, z gospodarstveniki in 
mediji, da smo dočakali prvi resen korak, ko se je oktobra 2020 pričel 
graditi severni krak 3. razvojne osi. Mladi smo s tem pokazali, da smo 
resen partner v družbi!

Mladinski svet je vedno iskal odgovore na aktualna in tudi težko 
rešljiva vprašanja. Izvedli smo obnovo pozabljene trim steze in jo poime-
novali kar Mladinska pot. Poskrbeli smo, da se je na filmskem traku za 
vedno ohranil zapis o mladih nekoč in danes. V lokalni skupnosti smo bili 
močno prisotni z aktivnostmi na področju športa in spodbujanja zdrave-
ga načina življenja med mladimi.

Vsakoletne načrte smo večkratno presegli – tudi v času kovid krize 
smo se prilagodili in pripravili aktualen program. V MSR so se v desetih 
letih zamenjale mnoge generacije mladih, a vsi, ki so kadarkoli bili del 
zgodbe mladinskega sveta, so to ponotranjili in duh prostovoljstva ter 
aktivizma ponesli na druga življenjska področja. Lahko rečemo, da je delo 
v mladinskem svetu način življenja in tudi velika šola za prihodnost.

Iskrena hvala vsem, ki so in še delujejo v mladinskem svetu, ter 
vsem, s katerimi smo imeli priložnost sodelovati! Ponosni smo na svoje 
delo, ki ga želimo prikazati v pričujočem zborniku. 

Mladi smo za Ravne!

Aljaž Verhovnik, 
predsednik 
Mladinskega sveta Ravne na Koroškem
v obdobju 2011–2021
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B e s e d a  Ž U P a n a

Ustanovitev Mladinskega sveta Ravne 
pred 10 leti je bila vesela in dobra novica. 
Ravenska mladina se je združila in začela 
uresničevati zelo koristne in zanimive 
projekte v naši občini. Mladinska pot 
Ravne, film o mladih, čiščenje Grajskega 
parka so le nekatere izmed vaših aktiv-
nosti. Tako ste mladi izkazali svojo pripa-
dnost kraju in posluh za realne potrebe, 
ki jih čutite in ste jih vsaj delno tudi sami 
pripravljeni rešiti.

Mladinski svet Ravne je dokaz, da 
mladi lahko prispevate in tudi želite ak-
tivno prispevati k boljšemu življenju v 
svojem domačem kraju. Kljub temu da 
sta vaši prioriteti šolanje in začetek sa-
mostojne življenjske poti, ste izkazali 
voljo in znanje za urejanje pomembnih 
zadev. Mladinski svet je v tem 10-letnem 
obdobju igral aktivno vlogo pri združeva-
nju mladine in tudi vplival na odločanje 
in ravnanje lokalne skupnosti. Strategija 
razvoja mladinske dejavnosti je ravno po 
vaši zaslugi živa in se uresničuje. Mladin-
ski svet je oblika participacije in aktivno-
sti mladih, ki si jo lahko želi vsaka lokalna 
skupnost. 

Vsekakor je bila izjemno pomembna 
vaša aktivnost glede 3. razvojne osi na 
Koroško. Ravno mladi ste odločno in od-
ločilno povzdignili glas, da Koroška regija 

Tomaž Rožen, foto: osebni  
arhiv



12

potrebuje osnovno sodobno cestno infrastrukturo. Na svojih ramenih 
ste čutili breme odseljevanja in doživeli usodo odrezanosti Koroške od 
ostalega dela Slovenije. Temu ste se pogumno uprli in z organizacijo 
Mladinske iniciative ZA 3. razvojno os organizirali odločilne aktivnosti. 
Trdim lahko, da brez vašega angažmaja v letu 2021 gradnja ceste še ne 
bi potekala. Z odmevnimi akcijami, kot so bili protest na Ravnah, zapora 
ceste v Mislinji in aktivna vloga v koordinacijskem odboru, ste odločno 
in konstruktivno gradili pot do začetka gradnje 3. razvojne osi. Skupaj 
vemo, koliko ovir v določenem času je bilo potrebno premagati. In za ta 
prispevek se vam ob vaši obletnici še posebej zahvalim. 

Čestitam vsem, ki ste bili v tem obdobju aktivni in ste vodili Mla-
dinski svet Ravne. To je organizacija, na katero je Občina Ravne na Koro-
škem ponosna. Gre za aktivacijo mladih, ki želijo ustvarjati svoj kraj in ne 
le nemo opazovati delo drugih. Verjamem, da je vaša dosedanja preho-
jena pot izvrstna popotnica za nadaljnja desetletja vašega uspešnega 
delovanja. Ob obletnici se naj vam zahvalim za vse vaše prispevke in če-
stitam za res odlično opravljeno delo. 

Dr. Tomaž Rožen,
župan Občine Ravne na Koroškem



Ustanovitev in 
premagovanje 
prvih  
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1 .  U s t a n o v n i  z B o r

Pomladi leta 2011 so se na Ravnah na Koroškem pričeli aktivni po-
govori med mladinskimi organizacijami o ustanovitvi mladinskega sveta 
lokalne skupnosti. Idejo za ustanovitev je na Ravne prinesel Mladi forum 
SD Mežiške doline, katerega predsednik Aljaž Verhovnik je k ustanovitvi 
povabil Društvo tabornikov Rod koroških jeklarjev, tedaj mlado društvo 
hokejistov Fužinarja Ravne in drugi takrat delujoči politični podmladek 
Lokalni odbor SDM Ravne na Koroškem. 

Pobudniki ustanovitve so poleti 2011 opravili več pogovorov o 
ustanovitvi organizacije, dogovorili vsebino statuta mladinskega sveta 
ter se odločili, da bo ustanovitev Mladinskega sveta Ravne na Koroškem 
potekala v okviru Ravenskih dni, in sicer 22. avgusta 2011. Ustanovni 
zbor je bil sklican ob 18. uri v prostorih velike sejne sobe Občine Ravne 
na Koroškem. 

Še pred tem sta bila pripravljena osnutek statuta novonastajajoče 
organizacije in znak Mladinskega sveta Ravne na Koroškem, katerega 
podrobneje predstavimo v VI. poglavju. Mladinskega sveta se je prejela 
kratica MSR.

Zanimivo je dejstvo, da v tistem času na Koroškem ni bilo aktivno 
delujočega mladinskega sveta v kateri koli od dvanajstih koroških lokal-
nih skupnosti. Pred tem je bil sicer v Slovenj Gradcu že ustanovljen mla-
dinski svet, a ta v letu 2011 ni bil dejaven. 

Na ustanovnem zboru dne 22. avgusta 2011 je bila občinska sejna 
soba polna mladih in med njimi je bilo prisotnih nekaj gostov, zlasti lo-
kalnih politikov. Srečanja se je udeležil tudi tedanji podpredsednik Mla-
dinskega sveta Slovenije Tadej Beočanin. Zbor se je pričel z izvolitvijo 
delovnega predsedstva, ki je izpeljalo ustanovni zbor članstva. Slovesen 
podpis Listine o ustanovitvi Mladinskega sveta Ravne na Koroškem je 
pomenil osrednje simbolno dejanje ustanovitve. Ob tem so se vsi usta-
novitelji slovesno zavezali, da bodo skrbeli za demokratičen razvoj zdru-
ženja, katerega cilj bo opozarjati in reševati problematiko mladih v Občini 
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Ravne na Koroškem, ter da bodo vsi ustanovitelji spoštovali dobro ime in 
čast mladinskega sveta ter tudi organizacij, ki so včlanjene vanj!

Ključna odločitev na ustanovnem zboru je bila sprejem sklepa o 
ustanovitvi Mladinskega sveta Ravne na Koroškem. Soglasno so ga po-
trdili prisotni delegati ustanovnih članic mladinskega sveta. Ta je potrdil 
tudi osnutek pripravljenega statuta, ki je v 1. členu določil:

»Mladinski svet Ravne na Koroškem je na ravni Občine Ravne na 
Koroškem ustanovljena organizacija, v katero se združujejo mladinske 
organizacije, in sicer kot društva ali zveze društev ali kot sestavni del 
druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politič-
ne stranke, s tem da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena 
avtonomija delovanja v mladinskem sektorju (v nadaljevanju mladinske 
organizacije). Povezovanje mladinskih združenj in organizacij temelji na 
načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnem spošto-
vanju avtonomnosti vsake članice Mladinskega sveta Ravne.«1 

Za prvega predsednika in hkrati tudi zakonitega zastopnika je bil iz-
voljen Aljaž Verhovnik. Prvi upravni odbor so poleg slednjega sestavljali 
še podpredsednik Jani Prednik, generalni sekretar Matevž Klobučar ter 
člani Gregor Matavž, Jan Klančnik in Luka Šart. V prvi sestav nadzornega 
odbora so bili izvoljeni Jurij Martinc, Staš Lebar in Vid Vaukan. 

Ustanovni zbor si je do konca leta 2011 zastavil cilje delovanja; zlasti 
utrditev položaja v lokalni skupnosti in skrbi za prepoznavnost. Temu so 
sledile programske aktivnosti. Šport je bil že od vsega začetka pomem-
ben člen programskih aktivnosti organizacije. To je bila tudi pobuda mno-
gih športnikov, članov nove mladinske organizacije. Tako je prvi program 
dela Mladinskega sveta Ravne na Koroškem kot eno glavnih aktivnosti 
planiral organizacijo sejma športnih aktivnosti, na katerem bodo športni 
klubi mladim predstavili svoje poslanstvo in mlade povabili v članstvo. 
Več o tej akciji v rubriki 11. Med programske aktivnosti so prisotni na 

1 Statut Mladinskega sveta Ravne na Koroškem, sprejet 22. 8. 2011.
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ustanovnem zboru umestili še izobraževanje članstva, s poudarkom na 
predstavitvi poslanstva in nalog mladinskega sveta lokalne skupnosti, 
ter posvetili pozornost ureditvi celostne grafične podobe organizacije in 
skrbi za prepoznavnost v lokalnem okolju. 

Prvi predsednik mladinskega sveta Aljaž Verhovnik je v svojem na-
govoru prisotnim izpostavil: 

»Danes smo na Ravnah priča zgodovinskemu dogodku, saj smo prvi na 
Koroškem ustanovili mladinski svet. /…/ Pred nami je težka naloga. Spe-
ljali smo zgolj formalnost in ustanovili naše združenje, sedaj pa nas ča-
kajo pomembne naloge. S programom, ki smo ga že sprejeli, želimo do-
seči v prvem obdobju prepoznavnost v naši lokalni skupnosti in utrditev 
v okolju. MSR želi postati krovna mladinska organizacija v Občini Ravne 
na Koroškem. Tako bomo zastopali mladino v vseh pogledih. Naša na-
loga bo opozarjanje na položaj mladih v občini, skrb za njihov socialni 
položaj in odziv na vse vrste aktivnosti, ki se tičejo mladih. Podajali pa 
bomo tudi lastne pobude in predloge. Delovanje MSR bo prostovoljno 
...«2  

Glede drugih konkretnih aktivnosti je predsednik Aljaž Verhovnik 
napovedal ustanovitev štirih komisij, ki bodo poskrbele za pripravo pro-
gramskih aktivnosti. Te so bile na kasnejši prvi seji upravnega odbora 
tudi ustanovljene. 

Ob koncu ustanovnega zbora so mladinci napovedali svojo prvo ak-
cijo, ki je v pri nekaterih medijih (sprva, verjetno zaradi nerazumevanja) 
dvignila nekaj prahu. Šlo je za kasneje imenovano Akcijo park, sprva pro-
movirano pod sloganom I (love) Ravne. Že 25. avgusta je mladinski svet 
sprožil akcijo za neokrnjen in čist Grajski park na Ravnah na Koroškem. 
Tam se je, zlasti ob koncu tedna, pojavljala težava kopičenja večje količi-
ne smeti in s tem tudi nepravilno odlaganje le-teh. Zato so se mladi od-
ločili, da poskušajo sami vplivati na vrstnike in problem odpraviti. Akcija 
se je z leti bolj ali manj uspešno razvijala.

2 Govor prvega predsednika MSR Aljaža Verhovnika na ustanovnem zboru MSR, 22. 11. 

2011. Original hrani arhiv MSR. 
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Ustanovna listina, vir: arhiv MSR
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2 .  v l o G a  k o M i s i j  P r i  r a z v o j U  
d e l o v a n j a  M l a d i n s k e G a  s v e t a

1. septembra 2011 je mladinski svet dobil svoje prostore na Čečov-
ju 12a v souporabi z Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Mežiške 
doline. Zanimiva in naključna kombinacija, ki je v praksi funkcionirala. 
Občasno je mladinski svet v isti stavbi uporabil tudi sejno sobo Četrtne 
skupnosti Čečovje. Kasneje se je mladinski svet preselil v t. i. Društveni 
center na Prežihovi ulici 7 na Ravnah, kjer souporablja prostore z drugimi 
nevladnimi organizacijami.

Upravni odbor Mladinskega sveta Ravne na Koroškem se je na prvi 
seji na sedežu organizacije sestal 4. septembra 2011. Vsebinsko je do-
delal pobudo za ustanovitev komisij. Ustanovljene so bile Komisija za iz-
obraževanje in mladinski turizem, Komisija za socialo in trajnostni razvoj, 
Komisija za šport in kulturo in Komisija za mladinsko politiko. Zanimivost 
pri delovanju teh komisij je bila, da so se vanje lahko vključili tudi nečlani 
mladinskega sveta. Sicer so komisije sestavljali predstavniki vseh mla-
dinskih organizacij, ki so bile vključene v MSR. 

Komisije so imele kratko obdobje delovanja, saj se je v praksi izkaza-
lo, da so glavnino del opravili predsedniki komisij; problem je bil namreč s 
sestajanjem in sklepčnostjo. Ne glede na to, so komisije doprinesle po-
membne programske predloge pri delovanju MSR ne samo v letu 2011, 
temveč tudi v prihodnjih letih. Komisije so s sklepom upravnega odbora 
prejele nalogo, da v letu 2011 izvedejo vsaj en projekt, cilj katerega je 
prepoznavnost organizacije. 

komisijo za izobraževanje in mladinski turizem je vodil Simon 
Planšak. Ta si je za prvo nalogo zadala izobraževanje članstva o pos-
lanstvu delovanja mladinskega sveta. Dejstvo je, da je bil MSR leta 2011 
na Ravnah in tudi širše popolna novost. To se je nenazadnje pokazalo tudi 
pri sami registraciji organizacije na Upravni enoti Ravne na Koroškem, 
kjer dotlej niso poznali pravne oblike delovanja »mladinski svet« in je re-
gistracija predstavljala kar nekaj administrativnega »proučevanja«. Zato 
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je bilo prvo neformalno izobraževanje o tem, kaj sploh je mladinski svet, 
organizirano že novembra 2011. Komisija je izoblikovala idejo »QR kode«, 
to je oznake ob turistično zanimivih objektih na Ravnah, ki bi obiskovalce 
preko pametnega telefona napotila na centralno spletno predstavitev 
teh znamenitosti. Idejo je mladinski svet prijavil na evropski razpis, kjer 
pa žal ni bil uspešen. Ne glede na to, se je iz te ideje v letu 2012 konkret-
neje oblikoval odmeven projekt Mladinske poti. V začetku delovanja je 
komisija namenila veliko pozornosti tudi aktivnostim v Grajskem parku. 
Razvijala je idejo za postavitev razstave, nameščene v parku, s katero bi 
obiskovalce opozorili na problematiko smetenja ob koncu tedna. Pobuda 
je pri pristojnih soglasodajalcih naletela na birokratske ovire in je bila v 
naslednjih letih realizirana v prilagojeni obliki. 

Vodenje komisije za mladinsko politiko je prevzel Jani Prednik. 
Ta je imela v svojem obstoju eno srečanje, kot glavno nalogo pa si je za-
dala pomoč novoustanovljenim društvom in organizacijam pri njihovih 
prvih korakih ter načrtovanje aktivnosti glede priključitev novih članic 

Podpis ustanovne listine mladinskega sveta v mestni hiši na Ravnah na Koro-
škem, 22. 08. 2011 Foto: arhiv MSR
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kandidatk mladinskemu svetu. Člani komisije so razpravljali o pogojih za 
priključitev novih organizacij v MSR in kot enega ključnih zavzeli stali-
šče po skupno organiziranem projektu, s katerim bi se pokazala resnost 
delovanja organizacije kandidatke. Rezultat idej je bil kasneje realiziran 
na seji upravnega odbora, ko je bil sprejet poseben pravilnik za pristop 
novih organizacij v MSR. 

Gregor Matavž je prevzel vodenje komisije za socialo in trajno-
stni razvoj. Ta se je med vsebinskimi nalogami osredotočila na dogaja-
nje v Grajskem parku in pričela snovati akcijo Ni nam vseeno. 

Predsednik komisije za šport in kulturo je postal Matevž Klobu-
čar. Komisija je zagrizla v pripravo predstavitve športnih klubov in s tem 
povezanih aktivnosti na Ravnah in tudi širše. Namen akcije je bil promo-
cija športa med mladimi. Iz pobude se je izoblikovala organizacija sejma 
športnih aktivnosti, katerega častni pokrovitelj je bil tedanji predsednik 
Republike Slovenije dr. Danilo Türk. K sodelovanju se je pritegnilo vse 
osnovne in srednje šole na Ravnah. Zanimivo je, da je MSR v okviru tega 
dogodka razvil pobudo za izgradnjo hokejskega igrišča na asfaltu na Rav-
nah. V tistem času je bil Hokejski klub Fužinar na Ravnah zelo aktiven, 
zato je bila ta pobuda realna.

Komisija je razpravljala tudi o ustanovitvi mladinskega gledališča na 
Ravnah, žal pa ideja nikoli ni zaživela. Pestra je bila razprava o pobudi za 
pridobitev prostora za risanje grafitov na Ravnah. Komisija je naletela na 
nemalo birokratskih ovir in tudi na težave o sprejemljivosti te lokacije. 
Zato ideja nikoli ni bila realizirana.  

Že na tretji seji upravnega odbora mladinskega sveta 27. novembra 
2011 je prišlo do razprave o aktivnosti delovanja komisij. Upravni odbor 
je ugotavljal, da so v komisijah praviloma najaktivnejši posamezni čla-
ni, ki so hkrati tudi člani upravnega odbora. Komisije so sicer oblikovale 
nemalo dobrih idej, a težave so bile v realizaciji le teh in tudi sklepčnos-
ti komisij. Zato je upravni odbor predlagal poenostavitev delovanja in 
posledičen razpust komisij. Odtlej so bili vsi zainteresirani člani komisij 
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vabljeni na seje upravnega odbora, kjer se je aktivno oblikovala politika 
delovanja organizacije. Projekti, ki so jih zasnovale komisije, so se nada-
ljevali tako, da je upravni odbor imenoval vodje projektov z nalogo skrbeti 
za njihovo realizacijo. To ne pomeni, da mnoge ideje, ki so jih zasnovale 
komisije, v nadaljevanju delovanja niso bile realizirane! Mladinski svet se 
je organizacijsko postavil na noge in vsebina je pričela dobivati obliko.

3 .  v  k o M a j  Š t i r i H  M e s e c i H  P r v e G a 
l e t a  r e a l i z i r a n i H  k a r  n e k a j  
a k t i v n o s t i

Obdobje po delovanju komisij, ki se je začelo s sklepom na 3. seji 
upravnega odbora novembra 2011, je prineslo kar nekaj novih program-
skih aktivnostih. Mladinski svet je pripravljal dopolnitve občinskega 
odloka o javnem redu in miru, s katerim bi zagotovili pogoje za grafitar-
ski zid ter nadzor nad smetenjem Grajskega parka. Na to temo je bilo 
pripravljeno tudi omizje s pristojnimi službami policije, centra za socialni 
delo, občine, tudi s šolami in seveda z mladinskimi organizacijami. Pro-
dukt tega omizja je bila novinarska konferenca, o kateri je Večer 17. 12. 
2011 poročal z naslovom Najprej ozaveščanje, potem globe. Mladinski 
svet Ravne na Koroškem si prizadeva za čistejši grajski park.

Prizadevanja MSR za 
izgradnjo hokejskega 
igrišča na asfaltu na 
Čečovju leta 2011. 
Vir: arhiv MSR
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Ob koncu leta 2011 je MSR pripravil tudi svoj prispevek k Čarob-
nemu decembru na Ravnah. Prisrčno idejo peke palačink so MSR-jevci 
podkrepili z vsebinskim sporočilom Zvij palačinko, namesto jointa! Prip-
ravljene so bile še promocijske zloženke naše organizacije.  

4 .  o d M e v i  n a  P r v e  a k c i j e  i n  U r e d i t e v 
n o t r a n j i H  r a z M e r i j

Ob ustanovitvi nove organizacije se je v javnosti pokazal problem 
nepoznavanja poslanstva in namena mladinskega sveta. Organizacija je 
zbudila kar nekaj zanimanja v medijih, zlasti zaradi tega, ker sta bila gonil-
na sila ustanovitve politična podmladka. Za politično javnost je bilo ne-
običajno, da so se podmladki različnih polov zmožni povezati za skupne 
interese mladih. Med organizacijami ustanoviteljicami je bilo čutiti na eni 
strani različno politično usmerjenost, na drugi pa apolitičnost. Vendar je 
to še bolj spodbujalo funkcionarje MSR k aktivnemu delovanju, kar je raz-
vidno iz mnogih zapisnikov, ki so nastali že v začetnem obdobju. 

Nastanek ravenskega mladinskega sveta je z nekaj članki (ki so med 
člani MSR sprožili mešane občutke) spremljal častnik Večer: »Povezo-
vanje skupine mladih v mladinski svet Ravne sproža kar nekaj polemik. 
Prvi del se opira na izhodišče ustanovitve sveta in s tem na povezova-
nje političnih podmladkov strank ter na združevanje ožjih skupin mla-
dih brez upoštevanja dosedanjih mladinskih povezav. /…/ Ker pri mla-
dih običajno prevladujeta politična abstinenca in nezainteresiranost za 
politično (so)odločanje ter politično udejstvovanje na sploh, je tovrstni 
aktivizem spodbuden, še zlasti ob povezovanju na videz nezdružljivih 
strankarskih polov. Mladi tudi z ustanovitvijo sveta aktivno pristopajo 
h krojenju lastne usode, kar je za razliko od godrnjanja, kaj vse bi zanje 
moral storiti nekdo drug, pozitivna sprememba.«3

Večer je kritično ocenjeval tudi prvo akcijo mladinskega sveta, ki je 
spodbujala k čiščenju grajskega parka, saj pri tem ni imel popolnih infor-
macij. Mladinski svet s prvo akcijo namreč ni samo osveščal obiskoval-
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cev parka s sporočilom »ohranimo čist Grajski park«, temveč je v okviru 
Ravenskih dni tudi sam izvedel čistilno akcijo. O tem pa mediji niso po-
ročali.4 

Ta situacija je dodatno povzročala težavne začetne okoliščine de-
lovanja, s katerimi so se mladinci morali soočiti. Zlasti je bil mladinski 
svet pod drobnogledom zaradi svojih političnih ustanoviteljev. Kasneje 
je s svojim delom dokazal, da zna presegati politične delitve in izvedel je 
mnoge aktivnosti, ki jih je javnost podprla. Zlasti se je pokazalo, da znajo 
mladi celo bolj kot starejši ohraniti trezne glave, kadar gre za različnost, 
in prevzeti odgovornost za kontinuiteto delovanja, dobro ime organiza-
cije in njene projekte.

 

3
   Lesjak Tušek, P. (3. 9. 2011). Aktivizem in formalizem. Večer, str. 23.

4 Akcija za čisti park se je pričela praktično ob ustanovitvi mladinskega sveta. Ne glede na 

začetno nerazumevanje nekaterih medijev, je akcija zaradi vztrajnosti mladinskega sve-

ta dosegla uspeh. Od začetne pobude za čist park, izvedbe čistilne akcije in tudi omizja 

je akcija aprila 2016 dosegla vrhunec. Takrat so akterji MSR v parku postavili panoje, na 

katerih je poudarjen čist in neokrnjen park, hkrati pa so prijazno povabilo obiskovalcem 

parka, da vzamejo vedro, v katerega odložijo smeti in ga po uporabi vrnejo na izhodiščno 

mesto. Akcija je koordinirana s komunalnim podjetjem in občino. Potrebno je poudariti, da 

namen mladinskega sveta nikoli ni bil iz parka kogarkoli preganjati, temveč obiskovalcem 

parka, zlasti mladim sovrstnikom, sporočiti, da moramo obiskovalci za seboj pospraviti 

smeti in ohraniti park čist. Akcija je po večletnem vztrajanju dosegla namen, saj se v 

parku v zadnjem obdobju ta problem, vsaj tako pereče kot nekaj let nazaj, ne pojavlja več!

Akcija Ni nam vseeno za čistočo Grajskega parka, leto 2011. Vir: arhiv MSR
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Če se vrnemo v kronologijo prvega leta sestankov, zasledimo, da 
se je upravni odbor od septembra do konca leta 2011 sestal trikrat, v 
vmesnem obdobju pa je potekalo več sestankov že prej omenjenih komi-
sij. MSR je v prvih štirih mesecih delovanja organiziral kar nekaj program-
skih aktivnosti. Kmalu se je pokazala (ne)resnost delovnih lastnosti 
določenih funkcionarjev MSR in njihova kontinuiteta dela. Zato so neka-
teri posamezniki po nekaj mesecih odstopili s svojih funkcij in prepustili 
mesto drugim. Verjetno niso pričakovali, da bo dinamika dela mladinske 
organizacije tako intenzivna, zlasti pa so bili prostovoljno delo, aktivno-
sti in sestanki osredotočeni na prosti čas med vikendi in med tednom 
popoldne, čemur pa se v korist mladinske organizacije niso bili priprav-
ljeni vsi odreči. 

Zakon o mladinskih svetih5  kot temeljna pravna podlaga za nasta-
nek ravenskega mladinskega sveta je bil sprejet že leta 2000. Ta je do-
ločil pojem mladinski svet lokalne skupnosti ter da se vanj združujejo 
mladinske organizacije, ki imajo 90 odstotkov članstva v starosti do 29 
let in morajo imeti sedež znotraj lokalne skupnosti. Poleg temeljnega za-
kona je pomen mladinskih svetov lokalnih skupnosti utrdil tudi Zakon o 
javnem interesu v mladinskem sektorju6 , ki je že po sami vsebini dolo-
čil, da imajo lokalni mladinski sveti status delovanja v javnem interesu. 
Ta pravna podlaga omogoča pridobivanje javnih sredstev za izvajanje 

Vedra iz parka. Foto: arhiv MSR
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mladinskih programov. Gledano specifično na okolje v Mežiški dolini je 
sedežni princip prinašal nekaj težav pri vključevanju novih mladinskih or-
ganizacij v MSR, saj so mnoge mladinske organizacije takšne, da imajo 
sedež v eni občini, delujejo pa tudi širše. 

Na težave je naletel mladinski svet tudi ob svoji registraciji in potr-
jevanju statuta na teritorialno pristojni upravni enoti na Ravnah. Ta se je 
prvič soočala z ustanovitvijo take organizacije, zato je bila registracija 
dolgotrajna in birokratsko zapletena, mladinski svet pa je moral uradni-
kom pojasniti kar nekaj specifik delovanja mladinskega sveta, preden je 
registracijski organ izdal sklep o pravnomočnosti ustanovitve. MSR je bil 
v sodni register vpisan 29. septembra 2011, čeprav so ustanovni člani 
predložili osnutek statuta registrskemu organu v pregled že poleti pred 
ustanovitvijo.7 

Prvo obdobje delovanja, ki sega od ustanovitve in nekje do sredine 
leta 2012, je bilo za mladinski svet zelo težavno. Organizacija si je mo-
rala v javnosti ustvariti dobro ime in utrditi svoj položaj. Hkrati javnost ni 
poznala njenega poslanstva. Mladinski svet je potreboval nekaj časa, da 
se je lahko dokazal s svojim prostovoljnim delom. Potrebno je bilo urediti 
tudi stabilno financiranje za izvedbo projektov. Rezultati so se pričeli ka-
zati zlasti od leta 2013 dalje, ko je MSR preživel poporodne krče. 

V začetnem obdobju je znotraj mladinskega sveta razumljivo pri-
hajalo do različnih pogledov na delovanje. Zlasti so se kresala mnenja, 
ali naj bo mladinski svet zgolj servis mladinskim organizacijam, ali naj 
se tudi MSR sam aktivira in pripravlja aktivnosti v svojem imenu. Zlasti 
zaradi slednjega je prišlo do sporazumnega izstopa ustanovne članice 
Društva tabornikov Rod koroških jeklarjev. Po tem do večjih nesoglasij v 
MSR ni več prihajalo, saj se je ta pretežno usmeril v izvedbo programskih 
aktivnosti. 

5  Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10. 
6  Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18. 
7  Mladinski svet Ravne na Koroškem je bil ustanovljen 22. 8. 2011.
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5 .  M l a d i n a  d o B i  d o M o v i n s k o  P r a v i c o 
v  P r a v n i H  a k t i H  o B č i n e

Predstavnik mladih v zkŠtM

Mladinski svet Ravne na Koroškem se je moral takoj po ustanovitvi 
soočiti z zahtevno nalogo priprave postopka imenovanja in iskanja pri-
mernih kandidatov za opravljanje funkcije člana sveta Zavoda za kulturo, 
šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne (ZKŠTM), zadolženega za 
mladinske dejavnosti. 

Še preden je bil na Ravnah urejen pravni status delovanja mladine v 
javnem interesu, je ravenski občinski svet na klopi prejel odlok o ustano-
vitvi novega Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti 
(ZKŠTM), ki pa je mlade občinske svetnike, ki so bili hkrati tudi aktivni 
funkcionarji mladinskega sveta, spodbudil v delu, kjer je odlok dolo-
čal sestavo sveta zavoda. Predlog odloka je določal, da je svet zavoda 
enajstčlanski, za vsako vsebinsko področje (šport, kultura, turizem in 
mladinske dejavnosti) pa je predlog odloka predvideval panožno organi-
zacijo, ki bo po enega predstavnika imenovala v svet zavoda. Zanimivo je 
bilo, da je osnutek odloka predvidel za imenovanje panožnih predstavni-
kov vsa tri prej navedena področja, razen pri mladinskih dejavnostih, kjer 
je bil zapisan zelo splošno, da predstavnika mladih imenujejo pač mla-
di. Zato je mladinski svet preko mladih občinskih svetnikov predlagal v 
sprejem amandma, ki bi določil, da predstavnika mladine v svetu ZKŠTM 
imenuje Mladinski svet Ravne na Koroškem. V praksi to pomeni, da MSR 
samo izpelje postopek za imenovanje predstavnika mladih, pri čemer pa 
članstvo kandidata v MSR ni pogoj za imenovanje. 

Ta predlog amandmaja je med starejšimi občinskimi svetniki sprožil 
nekaj temperamentne razprave, zlasti pa je bila vidna reakcija starejših 
na to, da so se mladi povezali in to ne glede na politične barve. Kljub burni 
razpravi je bil na seji občinskega sveta s tesno večino amandma izglaso-
van in to je bila prva mini zmaga mladinskega sveta pri oblikovanju mla-
dinske politike v občini. 
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A dosežek je imel tudi odgovorne posledice. MSR se je moral resno 
spoprijeti z načinom imenovanja predstavnika v svet ZKŠTM. Kmalu po 
ustanovitvi je bilo potrebno pripraviti poseben pravilnik, ki bo določil po-
stopek imenovanja in mladinci so pokazali odgovornost do priložnosti, ki 
so jo dobili. Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je namreč 28. sep-
tembra 2011 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kultu-
ro, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem8  in zato je 
upravni odbor MSR že 27. novembra 2011, na svoji tretji seji, obravnaval 
sprejem Pravilnika o imenovanju predstavnika mladih v svet ZKŠTM. Tako 
je upravni odbor pripravil objektiven in vnaprej znan postopek za izbor 
predstavnika mladih v svet ZKŠTM. 

Upravni odbor se je že na naslednji seji 21. januarja 2012 soočil z 
novim izzivom glede imenovanja predstavnika mladih v svet ZKŠTM. 
Kolegij predsednika MSR je na svoji seji sicer že predlagal kandidata za 
predstavnika mladih v svetu javnega zavoda, vendar je ta izhajal iz vrst 
društva tabornikov, ki pa so ob izstopni izjavi 1. februarja 2012 poda-
li tudi umik kandidature svojega člana v svet javnega zavoda. Zato je 
moral mladinski svet postopek imenovanja prvega predstavnika mladih 
ponoviti. Upravni odbor je izrazil željo, da kandidat ne bi prihajal iz vrst 
političnih podmladkov, temveč iz nepolitične organizacije mladih.  

Prvi postopek imenovanja predstavnika mladih v svet javnega za-
voda je bil tako ponovljen na korespondenčni seji 30. januarja 2012, ko 
je bil za prvega predstavnika mladih v svet ZKŠTM izbran Matic Knuplež. 
Ta je funkcijo opravljal do 10. februarja 2013, ko ga je nasledil Rok Šater. 
Šater je funkcijo opravljal do 29. maja 2014, ko je bil na to mesto ime-
novan Andraž Lečnik. 9. aprila 2018 ga je nasledil Danijel Jelušić, ki to 
funkcijo opravlja še danes. 

Imenovanje predstavnika mladih je bilo vedno pod pritiskom politike, 
zato je bilo še toliko pomembneje, da se je mladinski svet držal predpi-

8  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske 

dejavnosti Ravne na Koroškem. Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2011.
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sanega postopka v pravilniku, predstavnik mladih pa je moral biti prvi, ki 
je na seji sveta zavoda zastopal interese mladih in ne političnih strank. 
Zlasti ob prvem imenovanju, ko sta bila v mladinskem svetu še zelo ak-
tivna oba politična podmladka, je bilo okoli imenovanja precej razprave, 
vendar je bila odločitev na koncu sprejeta z večinskim konsenzom in z 
željo, da MSR strne svoje vrste ter zastopa interese mladih in ne parci-
alne interese organizacij članic v MSR. Te okoliščine so se v obdobju po 
imenovanju prvega predstavnika spremenile na bolje, ko se je MSR pričel 
dokazovati tudi s konkretnimi aktivnostmi za mlade, ki so bile vidne v na-
ravi, politični podmladki pa so usahnili - MSR je kljub na trenutke težkim 
okoliščinam zmogel kontinuiteto delovanja. 

odlok o mladini

Ravenski občinski svetniki so na pobudo mladinskega sveta šele 15. 
maja 2012 sprejeli Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju 
mladinske dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem. Ta odlok je mladinske 
organizacije na Ravnah postavil na stran javnega interesa in zagotovil 
formalne pogoje za njihovo sodelovanje pri odločanju o pomembnih od-
ločitvah, povezanih z mladimi, ter omogočil sofinanciranje programov 
mladinskih organizacij. 

Odlok je tudi določil, da ima Občina Ravne na Koroškem posebno 
komisijo sedmih članov za mladinska vprašanja, ki jo sestavljajo štirje 
predstavniki mladinskih organizacij (od katerih po dva imenujeta mla-
dinski svet in KMKC Kompleks), preostali trije pa so predstavniki lokal-
ne skupnosti. Predsednik komisije mora prihajati iz vrst mladih. Komisija 
ima nalogo izvajanja sodelovanja med mladimi in občino ter na splošno 
spodbujati zagotovitev pogojev za razvoj mladinskih dejavnosti v lokal-
nih skupnosti, kot so npr. strateški in razvojni programi. Skrb komisije je 
tudi formalni nadzor nad izvajanjem ukrepov strategije za mlade.

strategija za mlade

Mladinski svet Ravne na Koroškem je bil pobudnik in avtor prve stra-
tegije za mlade na Ravnah. Že 21. aprila 2013 je upravni odbor mladin-
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skega sveta pripravil pobudo, da bi se po zgledu nekaterih slovenskih 
občin tudi na Ravnah pripravilo strategijo za mlade. 

Strategija za mlade je konkretneje pričela nastajati s sklepom 
upravnega odbora dne 20. oktobra 2013. Projekt je koordiniral tedanji 
podpredsednik MSR Andrej Grobelnik. MSR se je že ob začetku projek-
ta zavedal, da se bo pisanje tako obsežnega dokumenta zavleklo v leto 
2014, zato je bila strategija pripravljena za obdobje 2014–2020.  

Strategija za mlade je krovni vizionarski dokument, s katerim se 
lokalna skupnost zaveže k izpolnjevanju v njej določenih ukrepov, ki so 
razporejeni glede na različne sklope mladinskih politik in po časovnem 
obdobju. Podlaga za pripravo ukrepov je analiza stanja na področju mladi-
ne. Natančneje je to pomenilo pripravo strategije v štirih temeljnih doku-
mentih, ki vsebujejo ključne podatke za smernice in ukrepe v strategiji. 
Mladinski svet se je zavedal resnosti naloge in zgodovinskega pomena 
priprave prve strategije na Ravnah. Priprava temeljnih dokumentov je 
bilo obsežno delo, ki so ga člani mladinskega sveta opravili s prostovolj-
skim vložkom in na podlagi lastnih izkustev pri delovanju v mladinskih 
politikah. 

Strategijo za mlade v Občini Ravne na Koroškem 2014–2020 so 
pripravili štirje avtorji iz vrst mladinskega sveta. Za izdelavo temeljnega 
dokumenta Mladinsko organiziranje in mladinska dejavnost je poskrbel 
Rok Šater, za pripravo Analize rezultatov ankete med mladimi je poskrbel 
Matevž Klobučar. Katalog želja mladih je pripravil Andrej Grobelnik, avtor 
dokumenta Ukrepi in aktivnosti občine na področju mladinskih politik pa 
je bil Aljaž Verhovnik. 

Pripravljavci prve strategije so se več kot mesec dni pripravljali na 
organizacijo prvega dogodka v zvezi s pripravami dokumenta, s katerim 
so informirali tudi širšo javnost, da na Ravnah poteka postopek pripra-
ve prve strategije za mlade. 14. decembra 2013 je v Kulturnem centru 
Ravne potekala okrogla miza o položaju mladih v občini Ravne. Zbrala so 
se prva mnenja mladih o tem, kaj naj vsebuje prvi strateški dokument o 
mladih v lokalni skupnosti. 
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V vabilu za sklic omizja je MSR poudaril željo po čim večjem naboru 

mnenj mladih Ravenčanov ter po oblikovanju konsenza vseh na Ravnah 

delujočih mladinskih organizacij in posameznikov s ciljem, da bo enotno 

pripravljena strategija za mlade tako dobila večji pomen pri sprejemanju 

na občinskem svetu občine, posledično pa bo pomenila dobro vsebino, 

ki bo mladim omogočila podlage za razvoj mladinskih politik. Na omizje 

so bile vabljene vse mladinske organizacije, delujoče na Ravnah, in tudi 

mladi Ravenčani, ki niso vključeni v nobeno od teh organizacij, t. i. neor-

ganizirana mladina. Že pred organizacijo okrogle mize je mladinski svet 

preko spleta razpošiljal anketo za mlade, analiza katere je predstavljala 

enega od temeljnih dokumentov strategije. 

Spletna anketa je zajemala vsa bistvena področja mladinskih politik, 

ki so bila tudi v končnem dokumentu zajeta med ukrepe strategije za 

mlade. To so bila področja mobilnost, zaposlovanje, participacija, zdrav-

je, mladinsko organiziranje in prosti čas mladih, stanovanjska problema-

tika ter informiranje mladih.

Že na decembrski okrogli mizi so se prisotni predstavniki mladin-

skega sveta, Kompleksa, kluba študentov, podeželske mladine, skav-

tov in drugih mladinskih organizacij seznanili s prvimi rezultati ankete, v 

kateri je mladina kot ključni izziv prepoznala problematiko zaposlovanja 

mladih. Tako se je bilo po odzivih na anketo kar 84 odstotkov mladih takoj 

pripravljenih izseliti iz domačega kraja, v kolikor bi drugje dobili možnost 

zaposlitve. Za mladinski svet je predstavljalo to resno opozorilo, da je 

potrebno preprečiti t. i. beg možganov.

Upravni odbor mladinskega sveta je tako rekoč na mesečni ravni 

spremljal pripravo strategije. 19. januarja 2014 je bil sprejet rokovnik 

aktivnosti, ki so bile potrebne za dokončno sprejetje mladinske strate-

gije. V januarju naj bi bilo zaključeno izvajanje ankete, sledila je priprava 

analize v februarju. V marcu so morali biti pripravljeni osnutki vseh te-

meljnih dokumentov strategije, ki jih je bilo potrebno uskladiti s stro-
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kovno službo Občine Ravne na Koroškem. Sledila je priprava končnega 

osnutka strategije, konec aprila pa se je izvedla javna tribuna z njegovo 

predstavitvijo. Kot tak je bil pripravljen za obravnavo na komisiji za mla-

dinska vprašanja in na končno potrditev občinskega sveta. Cilj je bil, da 

se maja 2014 na ravenskem občinskem svetu potrdi dokument strate-

gije. Dejansko je bila Strategija za mlade v Občini Ravne na Koroškem 

2014–2020 sprejeta 19. junija 2014 na 28. redni seji Občinskega sveta 

Občine Ravne na Koroškem. 

Prva ravenska strategija za mlade je bila pripravljena precej ambici-

ozno, videti je precej optimističen pristop tako avtorjev strategije kot 

tudi širše mladinske javnosti, ki je s pobudami sodelovala pri pripravi 

končnega strateškega dokumenta. Avtorji strategije so v uvod zapisali, 

da »Dokument zasleduje cilj, preprečiti »beg možganov« iz naše občine 

ter stremi k izboljšanju razmer za mlade in uveljavljanju podpornega oko-

lja mladim občanom.«9 

Realizacijo ukrepov v obdobju 2014–2020 je poleg mladinskega 

sveta formalno spremljala komisija za mladinska vprašanja, ki je za ra-

venski občinski svet pripravljala letna poročila o realizaciji. Ta komisija 

je leta 2019 sprejela odločitev, da se pripravi nova strategija za nas-

lednje obdobje do leta 2024. Nova strategija upošteva zlasti izkušnje, 

pridobljene na podlagi prve. A tokratna strategija ni bila več pripravljena 

na podlagi prostovoljnega vložka akterjev mladinskega sveta, temveč 

je komisija za mladinska vprašanja najela strokovno pomoč Korociv-a. 

Nova strategija za mlade za obdobje 2020–2024 je bila sprejeta na 14. 

seji Občinskega sveta Ravne na Koroškem 23. 12. 2020 in s tem se je 

prva strategija tudi iztekla. Kljub vsej strokovni pomoči je priprava nove 

strategije trajala kar dve leti, kar je precej več od priprav prve, ki je bila 

pripravljena s prostovoljnim delom mladincev v samo desetih mesecih.

9 Strategija za mlade v Občini Ravne na Koroškem 2014–2020, str. 5.
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6 .  P r o s t o v o l j s k a  o r G a n i z a c i j a

Mladinski svet Ravne na Koroškem se je 15. oktobra 2013 vključil 
v Slovensko mrežo prostovoljnih organizacij. Od takrat je tudi aktiven 
promotor prostovoljnega dela. Tako se mladinski svet uvršča med 1.452 
podpisnikov Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva. Odtlej se 
aktivno vključuje tudi v aktivnosti vsakoletnega dneva za spremembe, ki 
ga koordinira Slovenska filantropija. 

V okviru akcij dneva za spremembe je MSR v različnih obdobjih or-
ganiziral čistilno akcijo na Mladinski poti Ravne na Koroškem, hkrati pa 
opravil tudi nekaj popravil zaradi posledic vandalizma in uredil tudi več 

Strategija je bila sprejeta s sklepom občinskega sveta. Vir: arhiv MSR
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nadgradenj te novodobne trim steze za območjem Gimnazije Ravne na 
Koroškem. V sklopu dneva za spremembe je mladinski svet razvijal tudi 
akcijo Mladi ZA park, ki je izpeljava sploh prve akcije mladinskega sve-
ta. Cilj projekta je dodati vsebino in prepoznavnost grajskemu parku ter 
obiskovalcem obenem nazorno prikazati pomen ohranjanja čistega in 
neokrnjenega parka. 

Projekt Mladi ZA park spodbuja obiskovalce k druženju v parku, 
hkrati pa opozarja na ravnanje z odpadki in z nameščenimi vedri, t. i. pre-
nosnimi koši za odpadke, spodbuja obiskovalce parka k pravilnemu od-
laganju smeti. Leta 2016 je mladinski svet v okviru prostovoljske akcije 
Spreminjajmo Ravne na dveh lokacijah v Grajskem parku namestil vedra, 
ki služijo kot prenosni koši za smeti. Tako jih lahko obiskovalci vzamejo s 
seboj na poljubno mesto v parku, jih napolnijo s smetmi in jih po konča-
nem druženju izpraznijo v koše za smeti ter vedro vrnejo na izhodiščno 
mesto. Akcija še danes uspešno služi svojemu namenu, kar je pozitivno 
preseglo pričakovanja mladinskega sveta. 

Občina Ravne na Koroškem je prav na pobudo Mladinskega sveta 
Ravne od leta 2014 nosilka naziva Prostovoljstvu prijazno mesto. Gre 
za certifikat, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. Slovesne podelitve 
tega naziva v Ljubljani se je 22. maja 2014 udeležil tudi podpredsednik 
mladinskega sveta Andrej Grobelnik.

Podelitev naziva 
prostovoljstvu  
prijazne Ravne. 
Foto: arhiv MSR.
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7.  n e k d a n j a  t r i M  s t e z a  P o s t a n e  
M l a d i n s k a  P o t  r a v n e  n a  k o r o Š k e M

Z idejo prenove trim steze se je mladinski svet poigraval že praktič-
no od svojega nastanka. Sprva je bila ta pobuda usmerjena na lokacijo 
obrobja Javornika, kjer je bila nekoč dostojno urejena trim steza, danes 
pa so vidni samo še ostanki. Zemljišče je bilo v tistem času v zasebni 
lasti in predmet denacionalizacijskega postopka, zato mladinski svet 
ni mogel pridobiti soglasja lastnika, da bi kakorkoli uredil nekdanjo trim 
stezo. Ideja se je zato usmerila na drugo trim stezo, žal tudi propadlo, ki 
pa se nahaja na območju za Gimnazijo Ravne in takrat novonastajajočo 
zgradbo srednje šole na planoti Ravne. 

21. septembra 2012 je upravni odbor mladinskega sveta oblikoval 
predlog za obnovo trim steze na pobočju med planoto Ravne in Jane-
čami. Projekt se je poimenoval Mladinska pot in je bil v celoti realiziran 
v lastni režiji. Mladinski svet je pripravil vsebinsko predstavitev temat-
ske poti, ki ni samo športna oz. rekreacijska, temveč tudi informativna in 
poučna. Pripravljenih je bilo več predlogov, na koncu pa se je izoblikoval 
predlog učno-rekreativne poti, na kateri se je postavilo petnajst tabel z 
informativno vsebino. Ob vsaki tabli so se dodali vadbeni rekviziti za trim 
stezo z navodili. 

Priprava tako informativne kot rekreativne vsebine je bila zelo kom-
pleksna. Zato je mladinski svet za strokovno pomoč zaprosil Koroški 
pokrajinski muzej. Dr. Karla Oder je pomagala pri pripravi informativnih 
vsebin na tablah, ki v besedi in sliki prikazujejo praktično vso dediščino 
Raven in okolice. Rekreativni del postajališč trim steze je bil pripravljen 
v sodelovanju s športnimi pedagogi z Gimnazije Ravne. Končni materiali 
so bili pripravljeni v zimskem obdobju 2012–2013, delovna akcija posta-
vitve pa je potekala 6. aprila 2013. Kot zanimivost moramo poudariti, da 
se je mladinski svet postavitve mladinske poti lotil udarniško, kot se za 
prostovoljsko organizacijo spodobi. Skupine mladincev so na celotni tra-
si sprva pobrale smeti, pripravile izkope in temelje za nove rekvizite mla-
dinske poti. MSR je zagotovil celo traktor za prevoz. Ostanki nekdanje 
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Tabla št. 1: Mladinska pot Ravne na Koroškem. Foto: arhiv MSR

Tabla št. 8: Forma viva in vesa v zgibi. Foto: arhiv MSR
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trim steze so bili deloma odstranjeni deloma vključeni v novo pot. Akcija 
je bila zelo zahtevna za prostovoljce, ki so se po dolgih pripravah odlično 
organizirali in delo izpeljali do konca. 

Upravni odbor mladinskega sveta je na 12. seji 21. aprila 2013 
obravnaval analizo projekta Mladinska pot  Ravne na Koroškem in za-
pisal: »V začetku aprila so člani MSR uspešno izvedli akcijo postavitve 
Mladinske poti – trim steze na poti, ki vodi od Gimnazije Ravne proti 
Navrškemu vrhu. Po nekaj dneh uporabe so člani, ki so obiskali pot, po-
ročali o precejšnji zasedenosti in uporabi trim steze.« 

V kasnejšem obdobju je bila mladinska pot predmet kar nekaj nad-
gradenj in tudi popravil zaradi vandalizma in posledic žledoloma leta 
2014. Za vse so poskrbeli prostovoljci mladinskega sveta. Za namen 
promocije Mladinske poti Ravne na Koroškem sta bili izdelani dve zložen-
ki. V eni od akcij nadgradnje je mladinski svet skupaj s Koroškim pokrajin-
skim muzejem poskrbel za ureditev eksponata na prostem, ki se nahaja 
na vhodu poti. Gre za stroj nekdanje Tovarne lepenke iz Prevalj, ki je na 
pobudo mladinskega sveta dobil prenovljeno podobo, streho in tudi in-
formacijsko tablo. Uradna otvoritev Mladinske poti Ravne na Koroškem 

Otvoritev Mladinske poti s tekmovanjem osnovnošolcev iz Mežiške doline,  
15. maja 2013. Foto: arhiv MSR
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je potekala 15. maja 2013 z organizacijo tekmovanja osnovnošolcev 
Mežiške doline po tematski učno-rekreativni poti. Vsebinske podlage 
so bile pripravljene v sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem ter 
profesoricami geografije in zgodovine na Gimnaziji Ravne na Koroškem. 
Za učence je bila pripravljena strokovna literatura skoraj na petdesetih 
straneh. 

Tekmovanja se je udeležilo 42 učencev oz. 14 ekip s po tremi tek-
movalci z osnovnih šol Koroški jeklarji, Prežihovega Voranca Ravne na 
Koroškem in Črne na Koroškem. Sprva so učenci opravili pisni del tek-
movanja, ki je potekal v prostorih Gimnazije Ravne na Koroškem, nato pa 
je sledil terenski del tekmovanja na območju Mladinske poti Ravne na 
Koroškem. Izhodišče terenskega dela je bil muzej na gradu Ravne. 

Po končanem tekmovanju je v prostorih razstavišča Koroške osre-
dnje knjižnice dr. Franca Sušnika potekala razglasitev najboljših, pri če-
mer se je mladinski svet zahvalil vsem pokroviteljem in donatorjem za 
sredstva, s katerimi se je postavila Mladinska pot Ravne na Koroškem. 
Zbrane sta poleg predsednika mladinskega sveta Aljaža Verhovnika 
nagovorila tudi župan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, ki 
je izpostavil dobro sodelovanje med občino in mladinskim svetom, ter 
predsednica Mladinskega sveta Slovenije Tea Jarc, ki je izpostavila po-
men vključenosti mladih v sisteme odločanja na lokalni in državni ravni in 
s tem tako potrdila pomen Mladinskega sveta Ravne na Koroškem. 

8 .  P r i k a z  M l a d i n e  n a  f i l M s k e M 

P l a t n U

Mladinski svet Ravne si je avgusta 2013 zadal obsežen projekt 
snemanja dokumentarnega filma o mladini. Tega je obogatil s prikazom 
delovanja mladih nekoč in danes. Snemanje se je pričelo 19. oktobra 
2013 po scenariju in režiji Aljaža Verhovnika. V tistem trenutku je bil to 
zelo obsežen projekt mladinskega sveta, saj je bilo vanj vloženih kar 500 
prostovoljskih ur, 18 snemalnih dni, materialne stroške pa pokrili lokalna 
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skupnost in nekateri lokalni donatorji. Premiera filma z naslovom Mladi-
na od Guštanja do Raven na Koroškem je potekala 14. decembra 2013 
v Kulturnem centru Ravne na Koroškem. V več terminih si je film na veli-
kem platnu ogledalo čez 1.000 obiskovalcev, kar je bil lep uspeh za ama-
terski filmski projekt. 

Projekt je bil sestavljen iz dveh delov, to sta dokumentarni film, ki 
je izšel tudi na DVD-ju, ter postavitev istoimenske razstave. Strokovno 
pomoč pri pripravah vsebine filma in razstave je nudila dr. Karla Oder s 
Koroškega pokrajinskega muzeja na Ravnah. 

Dokumentarni film zajema 90-minutno zgodbo, ki jo podaja 97 oseb, 
povezanih z mladinsko dejavnostjo v kraju. Mladina je predstavljena na 
osmih področjih: domoljubje, dogajanje nekoč in danes, kultura, gospo-
darstvo, šolstvo, šport, gasilci in mladinske organizacije. Vključeni so 
bogati fotografski arhivi muzeja in sodelujočih ter zračni posnetki mesta 
Ravne na Koroškem. Zato predstavlja film tudi lepo promocijo kraja. Uvo-
dna pesem iz filma z naslovom V smeri sonca v izvedbi skupine Grushka 
predstavlja himno Festivala Povodnega moža, tedaj zelo prepoznavne-
ga projekta. Glasbene podlage za film je odstopil tudi Pihalni orkester 
železarjev Ravne. Pri snemanju filma je bilo zbranega za več kot devet 
ur filmskega materiala. DVD filma hranita domoznanski oddelek Koroške 
osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika ter Narodna in univerzitetna knji-
žnica v Ljubljani. Snemalec in montažer filma je bil Miha Kolar. 

Razstava predstavlja skrajšano, zapisano zgodbo dokumentarnega 
filma, ki je podkrepljena s fotografskim materialom. Vsebino razstave so 
oblikovali sodelujoči v projektu, grafično pa je razstavo in vse promocij-
ske materiale (tudi za film) obdelal Vid Vaukan. Namenjena je promovira-
nju mladinskih aktivnosti v kraju, kraja samega in spodbujanju mladine 
k aktivnemu vključevanju v mladinske organizacije, ki se poleg zgodo-
vinskega dela na tej razstavi tudi predstavijo. Kasneje je razstava go-
stovala še v Koroškem medgeneracijskem centru na Ravnah. Film pa je 
bil predstavljen tudi v sklopu kina na prostem v Grajskem parku avgusta 
2014. 
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Grafika dokumentarnega filma Mladina od Guštanja do Raven na Koroškem. 
Vir: arhiv MSR

Premiera dokumentarnega filma Mladina od Guštanja do Raven na Koroškem, 
14. december 2013 Foto: arhiv MSR
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Projekt Mladina od Guštanja do Raven na Koroškem je sodeloval tudi 
na natečaju Prostovoljec leta 2013, ki ga pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika države razpisuje Mladinski svet Slovenije. Projekt je 27. ju-
nija 2014 prejel priznanje za sodelovanje v natečaju Prostovoljec leta 
2013. 

O projektu je leta 2014, poleg drugih medijev, poročalo tudi inter-
no glasilo skupine SIJ, v katerem so zapisali: »V sklopu gospodarstvo je 
predstavljena tudi družba Metal Ravne, d. o. o. Snovalci projekta smo 
opravili intervju z glavnim direktorjem Andrejem Gradišnikom, ki je v fil-
mu spregovoril o pomenu mladine za razvoj družbe Metal Ravne. Film 
v sklopu gospodarstva predstavlja razvoj in vpliv Železarne Ravne na 
mladino nekoč. Metal Ravne se v filmu predstavlja tudi kot naslednica 
Železarne Ravne. Prikazani so tudi posnetki proizvodnje v EPŽ ter ar-
hivski foto material. Film zelo nazorno prikazuje tesno povezavo in vpliv 
Železarne Ravne na razvoj mesta Ravne na Koroškem, saj se prav v vsa-
kem sklopu projekta najde povezava železarne s krajem, bodisi da gre za 
šport, kulturno prireditev, šolstvo, gasilstvo in mnoge druge dejavnosti.«10 

9 .  M l a d i M  P r i j a z n a  o B č i n a

Septembra 2013 je Občina Ravne na Koroškem oddala vlogo za pri-
dobitev certifikata Mladim prijazna občina. Kot ključna dokazila je pred-
ložila sprejem odloka o mladini in sofinanciranje vsakoletnih mladinskih 
programov. Pomemben vidik pri izpolnjevanju pogojev je predstavljala 
tudi močno razvejana dejavnost mladinskega sveta lokalne skupnosti. 
Dejstvo, da je občina izpolnjevala ključne parametre za pridobitev certi-
fikata, kot so načrtno obravnavanje področja mladine (odlok in pravilnik 
ter letni program mladine), participacija in organiziranje mladih, je  teme-
ljijo na resnični okoliščini, da je na Ravnah od leta 2011 zelo dejaven mla-
dinski svet. Osnova za naštete podlage so bile pobude in tudi aktivne 
participacije mladinskega sveta pri pripravi teh mladinskih segmentov. 

Različne mladinske organizacije so na Ravnah obstajale že mnogo 
pred nastankom mladinskega sveta. A organizirana mladinska dejavnost 

10   Revija SIJ, letnik 2014.
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na Ravnah, gledano kot sistematično ustvarjanje ukrepov mladinskih 
politik na območju lokalne skupnosti, se je dejansko pričela z ustano-
vitvijo mladinskega sveta. Veliko pozornost ukrepom za mlade je kot 
krovna organizacija mladih v lokalni skupnosti dal prav mladinski svet, 
ki je  v svojem prvem mandatnem obdobju 2011–2013 namenil veliko 
pozornost statusnemu urejanju položaja mladih v lokalni skupnosti in 
priznanje statusa tej dejavnosti v javnem interesu. 

Na podlagi vseh predloženih argumentov je Občina Ravne na Koro-
škem 20. novembra 2013 prejela prvi certifikat Mladim prijazna občina 
in ga leta 2017 obnovila za obdobje štirih let.

 
 

1 0 .  o B č i n s k i  n a G r a j e n c i

Slavnostna seja Občinskega sveta Ravne na Koroškem je potekala 
11. aprila 2014 v prostorih Vaškega centra na Strojni. Na podlagi zapi-
sane obrazložitve je MSR prejel Plaketo Občine Ravne na Koroškem za 
dosežke v letu 2013. V imenu predlagateljev je obrazložitev nagrade za-
pisal tedanji predsednik Društva upokojencev Ravne na Koroškem Jože 
Prednik. 

»Poslanstvo Mladinskega sveta Ravne na Koroškem je predstavljati 
in zastopati mlade v občini. Mladinski svet nam je povrnil občutek, da 
se prostovoljstvo vrača, da mladí lahko veliko naredijo, če so le dobro 
organizirani in vodeni. Delo sveta je opaženo, širše sprejeto, dajejo dober 
zgled vsem, ki jim je mar za dobre odnose v kraju, za čisto, urejeno oko-
lje, za ohranjanje zgodovinskih dogodkov kraja.11« 

Logotip »Mladim prijazna 
občina.« Vir: IMP

11  Utemeljitev plakete Občine Ravne na Koroškem mladinskemu svetu je zapisal Jože 

Prednik 27. 2. 2014. Hrani arhiv Občine Ravne na Koroškem. 
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V utemeljitvi predloga je avtor izpostavil prispevek mladinskega 
sveta k ohranjanju čistega parka in pridobitev Mladinske poti Ravne na 
Koroškem kot prenovljene in nadgrajene trim steze v obliki učno rekre-
acijske poti. Izpostavil je pomemben prispevek pri ustanavljanju med-
generacijskega društva na Ravnah, zlasti pa pomen pridobitve doku-
mentarnega filma Mladina od Guštanja do Raven na Koroškem in mnoge 
druge aktivnosti, ki jih je mladinski svet izpeljal v komaj triletni dobi svo-
jega obstoja. 

Po slovesni podelitvi tega priznanja je župan, dr. Tomaž Rožen, sez-
nanil ključne akterje MSR o tem, da se aktivnosti z gradnjo 3. razvojne 
osi močno odmikajo in da bi se morala odzvati zlasti mlada generacija. 
Ker je pobuda o 3. razvojni osi med člani mladinskega sveta zorela že od 
začetka priprave strategije za mlade, je ta pogovor pomenil le pospešek 
kasnejših aktivnosti pri ustanovitvi Mladinske iniciative za 3. razvojno 
os, ki predstavlja novo obdobje velikih razsežnosti delovanja mladinske-
ga sveta in o kateri več spregovorimo v V. poglavju.

Podelitev priznanja na Strojni. Od leve proti desni stojijo podpredsednik 
MSR A. Grobelnik, predsednik MSR A. Verhovnik, župan T. Rožen in član UO 
MSR R. Šater. Foto: arhiv MSR
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Občinsko priznanje, 2014. Vir: arhiv MSR
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1 1 .  s P o d B U j a n j e  G i B a n j a  i n  
z d r a v e G a  n a č i n a  Ž i v l j e n j a  M e d  
M l a d o s t n i k i 

začelo se je s promocijo športnih dejavnosti

Na Ravnah deluje z dolgoletno tradicijo precejšnje število športnih 
društev. Ena prvih ugotovitev mladinskega sveta je bila, da so nekate-
ra (zaradi svoje majhnosti, pomanjkanja primerne infrastrukture, tista 
mlajša zaradi kratkotrajnega delovanja ali drugih vzrokov) neupravičeno 
zapostavljena. Šlo je zlasti za ugotovitev športnega dela MSR iz vrst ho-
kejskega kluba, da na Ravnah obstajajo društva, ki jih mladi ne poznajo in 
bi jih bilo treba seznaniti z različnimi možnostmi, društva pa bi jih lahko 
pritegnila k sodelovanju tako, da bi svoje aktivnosti predstavila mladim 
na sejmu športnih dejavnosti.

V začetnem obdobju so bili največji promotorji športa v mladinskem 
svetu člani Hokejskega kluba Fužinar Ravne. Na njihovo pobudo je prišlo 
že kmalu po ustanovitvi mladinskega sveta 17. oktobra 2011 do prve 
akcije mladinskega sveta na področju športa, s katero se je mladim 
predstavilo različne športne organizacije, ki so delovale na ravni lokalne 
skupnosti in tudi širše. 

MSR je k projektu povabil vse učenke in učence ravenskih osnov-
nih šol ter vse dijake srednjih šol na Ravnah. Skoraj 1.000 šolarjev se je 
udeležilo sejma športnih dejavnosti. Promocijski dogodek športa, ki je 
bil sprva načrtovan na nogometnem stadionu, se je zaradi slabega vre-
mena izvedel v športni hali OŠ Prežihovega Voranca. Dogodek je potekal 
celo pod častnim pokroviteljstvom tedanjega predsednika Republike 
Slovenije dr. Danila Türka. 

Na sejmu se je predstavilo 26 športnih klubov iz različnih športnih 
panog, kot so športi z žogo, strelski športi, taborniki, borilne veščine, 
zimski športi, pohodništvo, avtomobilistični športi in aero športi. Na do-
godku se je predstavila tudi Športna enota Slovenske vojske, ki sta jo 
predstavljala vrhunska športnika: svetovni prvak v kajaku na divjih vodah 
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Pismo častnega pokroviteljstva dr. Danila TÜrka. Vir: arhiv MSR
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Peter Kauzer in Sašo Kragelj, večkratni državni prvak v motokrosu. Špor-
tne manifestacije sta se udeležila tudi vrhunska športnika iz policijske 
akademije, atletinja Martina Ratej in judoist Rok Drakšič. Posebno čast 
za mladinski svet je predstavljala udeležba zamejskega nogometnega 
kluba iz Avstrije SAK – Slovenski atletski klub iz Celovca. 

Mladinski svet se je na sejmu predstavil s svojo stojnico. Izstopala 
je pobuda, da se na Ravnah zgradi igrišče za hokej na asfaltu. Pobudo 
je sprožil hokejski klub, mladinski svet pa jo je vnesel med ukrepe prve 
strategije za mlade. Žal je hokejski klub kasneje prenehal delovati in tako 
je zmanjkalo tudi vztrajnosti za uresničitev pobude.

 (za)športajmo v poletje in 1. koroški triatlon

Mladinski svet Ravne na Koroškem je 28. in 29. junija 2014 poskrbel 
za promocijo atraktivnih športnih panog. Vikend dogajanje je poimenoval 
»zašportajmo v poletje«, organizirano pa je bilo kar na treh lokacijah 
v športnem parku na Ravnah na Koroškem. 

Prvi dan so potekale promocijske predstavitve raznih športnih pa-
nog. V Grajskem parku rugby, ameriški nogomet, gokart, golf ter fitcamp 
vadba. Na športnih igriščih so potekale promocijske predstavitve ro-
kometa, beach tennisa (tenis na mivki), soapball-a (nogomet na milni-
ci) in tenisa. Na mestnem kopališču so se predstavili hokej na asfaltu, 
vaterpolo, potapljanje, pripravljen pa je bil tudi kotalkarski poligon za 
najmlajše. Predviden je bil tudi prikaz skoka z jadralnim padalom s smu-
čišča Poseka, ki pa ja zaradi slabih vremenskih pogojev žal odpadel.

Zanimivo dogajanje je sledilo 29. junija 2014, ko je mladinski svet v 
sodelovanju z Zvezo športnih društev Ravne organiziral sploh prvo tria-
tlon tekmovanje na Koroškem. Udeležilo se ga je 52 posameznikov iz raz-
ličnih predelov Slovenije ter 6 štafetnih skupin. Skupno 69 tekmovalcev. 
Triatlon se je pričel na Mestnem kopališču Ravne s 400 metri plavanja, 
sledilo je 10 km kolesarjenja proti Navrškemu vrhu, Šrotneku in nazaj na 
mestno kopališče. Za konec pa je tekmovalce čakala še 3-kilometrska 
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trasa teka v okolici športnega in grajskega parka. Za nemoteno izvedbo 
tekmovanja je bila potrebna popolna zapora ceste. Dogodek je zahteval 
veliko organizacijskega vložka s strani mladinskega sveta, prinesel pa 
je presenetljivo veliko udeležbo gledalcev, saj se jih je zbralo okoli 500! 
Prireditev je bila registrirana tudi v koledarju Triatlonske zveze Slovenije, 
ki je poskrbela za uradnega sodnika tekmovanja Mitjo Dečmana. Kot za-
nimivost naj dodamo, da je mladinski svet to prireditev v prihodnjem letu 
prenesel v organizacijo Triatlon sekciji Plavalnega kluba Fužinar Ravne. 
Ta je triatlon organiziral še dvakrat, nato pa žal organizacijo tekmovanja 
opustil. 

za zdravje mladih

Leta 2015 se je mladinski svet vključil v vseslovenski projekt Za 
zdravje mladih, katerega koordinator je bilo mladinsko gibanje Brez izgo-
vora. Program se je izvajal na območju celotne Slovenije oz. tam, kjer so 
sodelovale partnerske organizacije. Mladinski svet s programom nada-
ljuje tudi po letu 2016, ko se je nacionalni projekt formalno iztekel. 

Med 14. in 15. novembrom 2015 smo se člani mladinskega sveta 
udeležili usposabljanja za promotorje zdravja, ki je potekalo v Planici. 
Pridobljena znanja in veščine smo nato uporabili za pripravo našega lo-
kalnega projekta, ki smo ga naslovili Pomen prehrane za zdravo življenje. 
Podatki raziskav žal kažejo, da je, glede na hiter tempo življenja, opaziti 
vse večje težave z nezdravim načinom prehranjevanja pri mladostnikih. 
Za izvedbo projekta smo za strokovno pomoč zaprosili Nacionalni in-
štitut za javno zdravje OE Ravne na Koroškem. Poskrbeli so za pripravo 
vsebine zloženke z naslovom Zdrava prehrana mladostnika, ki je izšla v 
nakladi 1.000 kosov in je bila razdeljena med vse šolarje osnovnih in sre-
dnjih šol na Ravnah. 17. maja 2016 smo poskrbeli za predavanje na temo 
zdrave prehrane, ki so se ga udeležili organizatorji prehrane na koroških 
osnovnih šolah ter dijaki Šolskega centra Ravne na Koroškem. Strokov-
ne vsebine je podal NIJZ. 
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Tudi dijaki oddelčnih skupnosti Srednje šole Ravne so se udeležili 
predavanja NIJZ-a, nato pa so pridobljene informacije na razrednih urah 
prenesli svojim vrstnikom. Ob koncu šolskega leta 2015/2016 so dijaki 
skupaj z mladinskim svetom na obeh ravenskih srednjih šolah organizi-
rali še degustacijo zdravega zajtrka.                     

Prav tako v sklopu projekta Za zdravje mladih je mladinski svet 21. 
maja 2016 v Kulturnemu centru na Ravnah na Koroškem organiziral pre-
davanje strokovnjakinje za športno prehrano, doc. dr. Nade Rotovnik 
Kozjek. Dogodek je požel veliko zanimanje pri šolah in športnih organiza-
cijah v občini ter tudi širše. 

V svetu, kjer se dnevno srečujemo s slabimi prehranskimi navadami 
in gibalno neaktivnostjo tudi mlade populacije, je ozaveščanje o zdra-
vem življenjskem slogu velikega pomena. Mladinski svet se zaveda, da 
je pomembno pričeti pri mladih, da navade, ko jih usvojijo, tudi ostanejo.

Tako smo v okviru projekta Za zdravje mladih in v sodelovanju z NIJZ 
ter Aleksandrom Matkovićem, profesorjem športne vzgoje, več šolskih 
let na Gimnaziji Ravne za dijake prvih letnikov organizirali predavanje in 
kondicijske treninge. Vse z namenom, poučiti mlade o zdravem načinu 
prehranjevanja ter o škodljivosti nezdravih prehranskih navad, ki so po-
gosto del našega vsakdana. Dijaki so najprej poslušali predavanje stro-
kovnjakov NIJZ, nekaj dni za tem pa jim je Aleksander Matkovič predsta-
vil pomen gibanja kot del zdravega načina življenja. Dijaki so se v okviru 
ur športne vzgoje naučili palete vaj s poudarkom na njihovi pravilni izved-
bi in analizi gibanja, del ozaveščanja so posvetili tudi določanju razmerja 
mišičnih moči v posameznih sklepih, ogrevanju in gibljivosti.

V okviru projekta Za zdravje mladih je mladinski svet 15. oktobra 
2019 na Gimnaziji Ravne na Koroškem za dijake splošnega oddelka 2. 
letnika izvedel projektni dan, katerega glavni namen je bilo ozaveščanje 
dijakov o zdravem življenjskem slogu – zadostni meri gibanja, načinu pre-
hrane in preprečevanju kroničnih in nalezljivih bolezni.

Študentje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru so v sklopu 



53

treh predavanj dijakom predstavili pomen cepljenja kot zaščite pred 
nalezljivimi boleznimi (s poudarkom na cepljenju proti HPV virusu in na 
drugih neobveznih cepljenjih, ki so za dijake v tem obdobju aktualna), 
tematiko sladkorne bolezni in vzroke za njen nastanek (hkrati pomen 
zdrave prehrane in gibanja kot glavna preprečevalna ukrepa za nastanek 
sladkorne bolezni tipa 2) in pomen varne spolnosti v povezavi z razume-
vanjem ljubezni v različnih oblikah, glede na spolno usmerjenost. Ob kon-
cu smo vsem dijakom omogočili, da so si izmerili krvni tlak, se v merjenju 
tlaka preizkusili tudi sami ter si z našo pomočjo določili raven glukoze v 
krvi. 

V letu 2021 je mladinski svet v ta program uvedel novo aktivnost 
Mladi za duševno zdravje in pripravil aktivnost »Flajšter za dušo«. Koor-
dinatorica tega je postala podpredsednica MSR in študentka medicine 
Tara Ledinek. Akcija je posledica pandemije Covid-19, ki je globoko za-
rezala v vse segmente našega življenja tako na ravni posameznika kot 
družbe. Leto po uvedbi ukrepov za zamejitev epidemije lahko, glede na 
številne izvedene raziskave in opazovanja, trdimo, da so spremembe, s 
katerimi se soočamo v zadnjem letu, vplivale na vse ravni našega zdrav-
ja, tako socialno, fizično kot tudi duševno. Če se za odraslo populacijo 
predvideva, da bodo duševne stiske, ki jih v sklopu epidemije opažamo 
v povečanem obsegu, s pojemanjem epidemije postopno upadle na ra-
ven pred njo, se vedno pogosteje poudarja, da bodo posledice, ki jih ima 
pandemija na funkcionalnost, življenjski slog in duševno zdravje otrok in 
adolescentov, trajne. Podatki številnih raziskav s področja duševnega 
zdravja mladih, nasilja v družini in odvisnosti od sodobnih tehnologij in 
spleta so zaskrbljujoči. Zato program mladinskega sveta za leto 2021 
aktivnosti usmerja tudi v promocijo duševnega zdravja, zmanjšanja sti-
gmatizacije zaradi duševnih bolezni in v izobraževanje mladih o proble-
matiki duševnih motenj.

Logotip projekta. Vir: NIJZ
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Miklavžev tek po cik-cak-u 

Leta 2015 je mladinski svet uvedel projekt MSR šport, ki je vklju-
čeval različne športne in rekreativne dejavnosti. V sklopu tega projekta 
smo istega leta na Ravne »prinesli« novo in edinstveno športno prire-
ditev na Koroškem – tek po stopnicah. Mladinski svet se je odločil, da 
bo to organiziral na  pobočju Čečovja na stopnišču CIK-CAK – krajani ga 
tako poimenujejo zaradi njegove narave terena. Hkrati se je mladinski 
svet odločil to prireditev izpeljati v začetku decembra in tako je nastal 
Miklavžev tek po CIK-CAK-u, ki šteje 150 stopnic. Tekmovanje je sprva 
potekalo tako, da so tekmovalci posamično tekli po CIK-CAK-u navzgor. 
V prvem teku so tekmovalci krenili glede na štartno številko. V drugem 
pa so se na startu razvrstili glede na dosežen čas prvega teka, od po-
časnejših do najhitrejših. Zmagovalec je bil tisti, ki je v drugem teku do-
segel najhitrejši čas. Kasneje, na drugem teku leta 2016, je bilo pravilo 
spremenjeno, in sicer da je zmagovalec tisti, ki doseže najhitrejši čas v 
seštevku obeh tekov. 

Prvega Miklavževega teka se je udeležilo zgolj osem tekmovalcev, 
zato so bili člani mladinskega sveta nekoliko skeptični, glede nadaljnjih 
organizacij tega dogodka. Kljub vsemu se je mladinski svet odločil vztra-
jati in uspelo nam je. Pritegnili smo Slovensko vojsko; dogodka so se 
udeležili tudi pripadniki športne enote Slovenske vojske, profesionalni 
tekači atletskih klubov in rekreativci iz različnih predelov Slovenije ter 
Avstrije. Organizacija je potekala na vrhunskem nivoju v sodelovanju s 
profesionalnimi časomerilci ter vsemi drugimi členi, ki so potrebni za 
takšen dogodek. Pripravljena je bila celostna grafična podoba teka, ki se 
uporablja za promocijo. Tako je tek pričel rasti.

Prvih pet Miklavževih tekov je potekalo precej podobno, le da je pri-
reditev rasla tako po udeležbi tekmovalcev kot tudi prisotnosti gledal-
cev. Že leta 2016 se je Miklavževega teka udeležilo več kot 30 tekmo-
valk in tekmovalcev, število pa je naraslo čez 70 v letu 2019. Padali so 
novi in novi rekordi CIK-CAK-a. Prvi absolutni zmagovalec Miklavževega 
teka 5. decembra 2015 je bil Grega Štern s časom 1:09,45 v seštevku 
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Tekmovalci prvega Miklavževega teka po CIK-CAKU, december 2015.  
Foto: arhiv MSR

Miklavžev tek po CIK-CAKU je leta 2017 postregel z največjo udeležbo doslej 
Foto: arhiv MSR
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obeh tekov. Najboljši tekmovalci so se že leta 2017 najbolj približali 
času ene minute v seštevku obeh tekov, in sicer je zmagovalec Rene 
Sluga dosegel čas 1:02,89. Že naslednji, 4. Miklavžev tek, je v vseh po-
gledih prinesel presežke, saj se ga je udeležilo dotlej največje število 
tekmovalcev12 , hkrati pa  je prav Rene Sluga postal novi absolutni rekor-
der Miklavževega teka in prvi, ki je s časom 0:58,42 v skupnem seštevku 
»prebil« čas ene minute, kar je še danes najboljši čas Miklavževega teka!

Od vsega začetka je mladinski svet dobro sodeloval s Slovensko 
vojsko, katere pripadniki se vsako leto udeležijo dogodka. Leta 2019 se 
je Miklavževega teka udeležil tudi svetovni prvak v padalstvu in pripa-
dnik Športne enote Slovenske vojske Matej Bečan. Kot zanimivost vseh 
Miklavževih tekov je potrebno dodati, da je bil najmlajši tekmovalec star 
komaj štiri, najstarejši pa dvainsedemdeset let. 

Leto 2020 je tudi delovanje mladinskega sveta zaznamovala pan-
demija koronavirusa. V času, ko bi mladinski svet moral organizirati 6. 
Miklavžev tek po CIK-CAK-u so veljali ukrepi prepovedi združevanja oseb. 
Ne glede na okoliščine, je mladinski svet poiskal rešitev in na simboličen 
način organiziral tek. Upravni odbor se je odločil, da bo sredstva v viši-
ni 1.000 evrov, ki bi jih sicer porabil za organizacijo dogodka, namenil v 
dobrodelne namene. Odločili smo se pomagati učenkam in učencem OŠ 
Koroški jeklarji in OŠ Prežihovega Voranca pri nakupu tehnične opreme 
za izvedbo pouka na daljavo. Akcija je potekala v obliki simboličnega in 
individualnega teka med 5. in 10. decembrom 2020, ko je mladinski svet 
na CIK-CAK namestil pano, ob katerem so se naključni udeleženci teka 
lahko fotografirali in s tem simbolično sodelovali na 6. (dobrodelnem) 
Miklavževem teku po CIK-CAK-u. Akcija je presegla vsa pričakovanja in 
dosegla velik odziv javnosti. Odzvali so se celo ljudje iz drugih občin po 
Sloveniji, ki zaradi prepovedi prehajanja občinskih mej zaradi ukrepov zo-
per Covid-19 na Ravne niso smeli, vendar so posneli sebek/selfi v svo-

12  3. Miklavževega teka po CIK-CAK-u se je 2. decembra 2017 udeležilo 60 tekmovalk in 

tekmovalcev. 
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jem kraju in posnetke poslali mladinskemu svetu v podporo dobrodelni 
akciji. Tudi tokrat ni šlo brez izzivov, saj je bil šesti tek predmet inšpek-
cijskega in policijskega nadzora, vendar pristojne službe niso ugotovile 
nepravilnosti, akcija pa je čarobnemu decembru primerno uspela in teh-
nična oprema je bila, s podporo skoraj 130 fotografij posameznih udele-
žencev Miklavževega teka, že 11. decembra 2020 predana v dobrodelne 
namene ravnateljema obeh osnovnih šol. Mladinski svet je spet dokazal 
odgovornost do družbene problematike, vztrajnost pri iskanju rešitev in 
poskrbel za še eno kljukico v svojem programu.

6. dobrodelni Miklavžev tek - predaja računalniške opreme v za učence osnov-
nih šol. Foto: arhiv MSR

Dobrodelne akcije se je kljub težavnim razmeram s Covid-19, udeležilo veliko 
posameznikov. Foto: arhiv MSR
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kolesarski navdušenci in skok na strojno 

Ker je nekaj članov mladinskega sveta aktivnih kolesarskih navdu-
šencev, ni naključje, da so dali pobudo za organizacijo letnih kolesarskih 
ekskurzij. Začelo se je leta 2014, ko je bilo septembra organizirano prvo 
kolesarjenje Mladinske iniciative za 3. razvojno os po trasi bodoče hitre 
ceste na Koroško. Ta akcija je v septembru postala tradicionalna vse do 
leta 2020, ko je mladinska iniciativa naznanila zaključek svojega projek-
ta. 

Poleg tega so kolesarski navdušenci v MSR organizirali še nekaj prav 
posebnih ekskurzij, kjer so pošteno pretegnili svoje noge. Septembra 
2017 se je skupina MSR-jevcev odpravila na zahtevno gorsko cesto 
proti avstrijskemu Velikemu Kleku (Grossglocknerju). Leto kasneje se je 
kolesarska odprava napotila v Italijo na ogled znamenite dirke Giro d'Ita-
lia, ob tem pa s kolesi osvojila znameniti vzpon na Mont Zoncolan. Kole-
sarska odprava MSR-ja se je na Giro napotila tudi leta 2019, v letu 2020 
pa je načrtovala obisk znamenite kolesarske dirke po Franciji, a zaradi 
razglašene pandemije Covid-19 tega ni bilo mogoče realizirati. 

1. kolesarjenje po 3RO, 2014. Foto: arhiv MSR
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Rekreativno kolesarsko druženje in obiskovanje raznih znamenitih 
vzponov je med MSR-jevci spodbudilo idejo, da bi na Ravnah organizirali 
kolesarsko dirko. Po temeljitem premisleku o ideji in načinu izvedbe dir-
ke so se MSR-jevci odločili za organizacijo kolesarske dirke na Strojno. 
Poimenovali so jo Skok na Strojno. Prvič je bila organizirana 24. avgusta 
2019 in s skoraj stotimi udeleženci presegla vsa pričakovanja. Izhodi-
šče dirke je bilo pri Mladinskem domu v Strojnski Reki, cilj pa po nekaj 
manj kot 10 kilometrih, s povprečnim naklonom klanca 5,8 %, v vaškem 
centru na Strojni. Prihodnjega avgusta 2020 je MSR ponovil izvedbo 
Skoka na Strojno, ki se ga je kljub dežju udeležilo preko 130 kolesarjev. 
Dogodek je ponovno logistično odlično uspel! S časom 0:27,55 je bil 
postavljen novi absolutni rekord proge, ki pripada Avstrijcu Sebastianu 
Jenschatzu. Dirka je bila sicer organizirana v kategorijah cestno, gorsko 
in električno kolo, tekmovalci pa so tekmovali ločeno po spolu in sta-
rostnih kategorijah. Tretja kolesarska dirka na Strojno je bila organizira-
na tudi v letu 2021, spadala pa je v sklop dogodkov ob praznovanju 10. 
obletnice Mladinskega sveta Ravne na Koroškem. Ideja se je med kole-
sarskimi navdušenci prijela.

MSR kolesarjenje na Giru di Italia, maj 2019. Foto: arhiv MSR
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Pred startom prvega Skoka na Strojno, avgusta 2019. Foto: arhiv MSR

Drugi Skok na Strojno 2020, prihod v cilj. Foto: arhiv MSR
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Izvedba tečaja tenisa na Rimskem vrelcu. Foto: arhiv MSR

Odprava MSR na Triglav, julij 2015. Foto: arhiv MSR
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druge športne aktivnosti 

Mladinski svet Ravne je v svojem desetletnem obdobju podprl tudi 
druge športne aktivnosti. Tako smo od leta 2014 s sofinanciranjem mla-
dim omogočali izvedbo rekreacije, npr. nogometa v prostorih telovad-
nice Doma telesne kulture. Članice in člane mladinskega sveta od leta 
2015 s sofinanciranjem vstopnic spodbujamo k obiskovanju fitnesa in 
bazena na Ravnah. Prav tako smo leta 2015 za MSR-jevce izvedli tečaj 
tenisa. Posebej zanimiva je bila MSR-jeva pohodniška odprava na naj-
višji slovenski očak, na Triglav. Med 11. in 12. julijem 2015 smo izvedli 
dvodnevni pohod iz smeri doline Vrat, preko koče na Doliču, na najvišji 
vrh Slovenije. Prihodnji dan pa povratek preko doline Triglavskih jezer do 
Bohinjskega jezera.
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1 2 .  M l a d i n s k a  i n i c i a t i v a  
z a  3 .  r a z v o j n o  o s 

Mladinski svet Ravne se je s pojmom hitra cesta na Koroško prvič 
soočil leta 2013, ko je izrazil namero za pripravo prve ravenske stra-
tegije za mlade. Ideja je nato zorela in ob spodbudah nekaterih lokalnih 
politikov in gospodarstvenikov dozorela v obliki ustanovitve Mladinske 
iniciative za 3. razvojno os. 

Upravni odbor mladinskega sveta se je 28. aprila 2014 seznanil s 
predlogom Aljaža Verhovnika in Andreja Grobelnika, da se prične z izved-
bo projekta »Mladinska iniciativa za hitro cesto na Koroško«. Nekaj dni 
pred tem sta omenjena predlagatelja pripravila načrt prvih aktivnosti, 
spletne kampanje ter zbiranja podpisov peticije, s katero bi Korošci mno-
žično izrazili podporo gradnji 3. razvojne osi. 

Že maja 2014 so akterji mladinskega sveta pripravili logotip inicia-
tive, začeli pripravljati besedilo peticije in vzpostavljati portal hitronako-
rosko.si, ki je sprva služil kot orodje za zbiranje podpisov spletne peticije. 

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os se je v javnosti prvič uradno 
pojavila 15. julija 2014, ko je pričel delovati portal hitronakorosko.si, 
za 18. julij 2014 pa je bila najavljena ustanovna konferenca iniciative v 
prostorih sejne sobe mestne hiše na Ravnah na Koroškem. Dogodek je 
pritegnil veliko pozornost zainteresirane javnosti in medijev. Mladinska 
iniciativa je čez noč postala reprezentativen pogajalec Koroške v priza-
devanjih za gradnjo hitre ceste na Koroško. 

Čez poletje se je pričela množična akcija zbiranja podpisov petici-
je. Poleg zbiranja podpisov na spletu je bila mladinska iniciativa priso-
tna po vsej Koroški, obiskala je tudi vse sedeže koroških občin. Akcija 
zbiranja podpisov je potekala na množičnih prireditvah; na Turističnem 
tednu v Črni na Koroškem, na KKŠ Summer festu na Ivarčkem jezeru, na 
Vuzeniških dnevih, na Ravenskih dnevih, na Jesenskih srečanjih … V zbi-
ranje podpisov so se vključili številni posamezniki in tudi organizacije, 
npr. Društvo upokojencev Ravne na Koroškem, Koroški medgeneracijski 
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Utrinek iz uvodne predstavitve Mladinske iniciative za 3. razvojno os, 18. julij 
2014 Foto: arhiv MSR

Peticijo za izgradnjo 3. razvojne osi je podpisalo preko 7300 ljudi.Vir: arhiv MSR

center, koroška gospodarska zbornica, Mladinsko društvo Dolič. Zbira-
nje podpisov je potekalo tudi v Velenju, kjer so predstavniki iniciative 
obiskali tamkajšnji sedež mestne občine. 

Mladinska iniciativa je imela v obdobju do konca leta 2014 številna 
srečanja s predstavniki lokalnih skupnosti, poslanci in tudi gospodar-
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stveniki. Skupaj z njimi je pripravljala in koordinirala aktivnosti, s katerimi 
je čedalje bolj usklajeno opozarjala državo na nujnost izgradnje 3. razvoj-
ne osi na Koroško. Razlog ustanovitve mladinske iniciative je bila prav 
negativna informacija pristojnega ministrstva za infrastrukturo v letu 
2014, da se bo začetek gradnje 3. razvojne osi na Koroško precej za-
maknil ter da se naj Korošci zadovoljimo kar s posodobitvijo trenutne dr-
žavne ceste. Akterji mladinske iniciative so morali v začetnem obdobju 
dodobra predelati materijo hitre ceste na Koroško, da so razumeli doga-
janje in zaplete v prizadevanjih za gradnjo te nujno potrebne prometnice 
na Koroško. 

Upravni odbor mladinskega sveta, ki je ustanovil mladinsko iniciati-
vo, se je 19. oktobra 2014 seznanil z dotedanjim delom iniciative. Pote-
kala je analiza do tedaj zbranih podpisov, ki so se hitro bližali zastavljene-
mu cilju – vsaj 5.000 zbranih podpisov, kot jih je v Sloveniji tudi potrebnih 
za zakonodajno iniciativo. Iniciativa je v tem času pripravljala že drugo, 
konkretnejše pismo tedanjemu predsedniku vlade dr. Miru Cerarju, saj 
je pričakovala jasen odgovor, kdaj se bo hitra cesta na Koroško vendar-
le pričela graditi. Mladinska iniciativa je pripravila tudi pismo za tedanjo 
evropsko komisarko za promet Violeto Bulc. Pričelo se je obdobje propa-
gandnih filmčkov, za distribucijo pa je iniciativa spretno uporabila social-
na omrežja in svoj portal hitronakorosko.si. 

10. novembra 2014 je bila mladinska iniciativa prvič vabljena na se-
stanek Odbora za gradnjo 3. razvojne osi, ki deluje pri Svetu koroške regi-
je. Sestanek je potekal v prostorih Občine Dravograd. Vabljeni so bili tudi 
predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, a udeležbe z njihove strani ni 
bilo. Isti dan zvečer je sklical sestanek s predstavniki ministrstva še žu-
pan MO Velenje Bojan Kontič. Tokrat je bila udeležba zagotovljena. Mla-
dinska iniciativa je bila edina predstavnica s Koroške, ki je za ta sesta-
nek prejela vabilo. Podatek slikovito prikazuje, kako reprezentativno in 
povezovalno je mladinska iniciativa delovala že od samega začetka in s 
tem pomembno prispevala k povezovanju skupnih interesov Koroške in 
Šaleške doline v prizadevanjih za izgradnjo 3. razvojne osi. 
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V začetku leta 2015 je vlada Mira Cerarja napovedala svoj prvi obisk 
regij prav na Koroško. Mladinska iniciativa je zato zbrala vse podpise pe-
ticije, preko 7.300, in jih objavila na portalu hitronakorosko.si. Vlada je 
obiskala Koroško 25. marca 2015 in Aljaž Verhovnik je kot koordinator 
mladinske iniciative predal peticijo z jasnim sporočilom predstavnikom 
države. Sprejel jo je tedanji podpredsednik vlade Boris Koprivnikar. Miro 
Cerar v vlogi premiera je javno naznanil, da se bo 3. razvojna os na relaciji 
med štajersko avtocesto in Slovenj Gradcem pričela graditi leta 2019. 

A do začetka gradnje so sledili še mnogi zapleti in razpleti … Pot-
rebno je bilo pripraviti dokončne prostorske podlage za gradnjo. Zlasti 
v spodnjem delu trase je vseskozi prihajalo do mnogih nasprotovanj, na 
koncu je o trasi odločilo ustavno sodišče. Družba za avtoceste (DARS), 
ki v imenu države vodi postopek, je leta 2016 naročila celo posebno štu-
dijo o upravičenosti gradnje hitre ceste na Koroško. Ta je leto kasneje 
»spektakularno« naznanila, da se bo do Slovenj Gradca gradila nova šti-
ripasovna hitra cesta, čeprav je to predvidevala že leta 2013 sprejeta 
uredba o državnem prostorskem načrtu.

Mladinska iniciativa je vseskozi znana po kreativnem aktivizmu, pri 
čemer je najbolj znana akcija kolesarjenja po bodoči trasi 3. razvojne osi 
na Koroško. Leta 2016 je pričela iniciativa aktivno prepričevati odloče-
valce države, tako v parlamentu, vladi kot tudi v Državnem svetu, da je 
gradnja 3. razvojne osi na Koroško pomembna zlasti z vidika prihodnjih 
generacij. Iniciativo je sprejel celo predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor. Za ta namen je bila pripravljena posebna zloženka o argumentih 
za gradnjo, iz katere sta akterja iniciative Aljaž Verhovnik in Andrej Gro-
belnik pripravila posebno in tudi do tedaj edino študijo o Koroški in 3. ra-
zvojni osi z naslovom HOČ`MO CESTO! Slogan se je v začetku leta 2017 
v javnosti izjemno razširil in vse akcije iniciative smo pričeli promovirati 
z novim sloganom. 

Leto 2017 je bilo tudi sicer burno zaradi konflikta med iniciativo in 
ministrstvom za infrastrukturo. Iniciativa je v začetku leta namreč prip-
ravila t. i. semafor spremljanja gradnje 3. razvojne osi na Koroško, ki je v 
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tistem času razumljivo svetil popolno-
ma rdeče. Ta je sledil obljubi vlade, da 
se bodo do leta 2019 na njem prižgale 
vse zelene luči. Mladinska iniciativa je 
po vzoru pomurskih prizadevanj za hitro 
cesto od vlade zahtevala podpis poseb-
nega protokola, s katerim bi se država 
časovno zavezala h gradnji 3. razvoj-
ne osi. Resorno ministrstvo je takšen 
predlog zavračalo, zato je Mladinska 
iniciativa za 3. razvojno os na Ravnah 
na Koroškem 5. junija 2017 organizirala 
prvi resen protest, imenovan Koroška 
vstaja – HOČ`MO CESTO. Rezultat tega 
je sledil 3. julija, ko je država pristala na 
podpis protokola, besedilo tega pa je 
bilo usklajeno po mučnih pogajanjih, v 
katerih je mladinska iniciativa aktivno 
sodelovala. 

1

Logotip Hoč'mo cesto.  
Foto: arhiv MSR

Mladinska iniciativa s predsednikom RS Borutom Pahorjem, 31. 1. 2017  
Foto: Urad predsednika Republike Slovenije
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Leta 2017 je prišlo do težko pričakovane prostorske umestitve 
trase 3. razvojne osi med Šentrupertom in Velenjem, kar je dolgo časa 
predstavljalo oviro za pričetek del na t. i. severnem (koroškem) kraku 3. 
razvojne osi. Vendar zmaga še ni bila dokončna, saj je leto kasneje o trasi 
ceste dokončno odločilo ustavno sodišče. Sprememba sestave vlade v 
letu 2018 je prinesla spet nekoliko drugačne poglede na razvoj projekta 
3. razvojne osi. Posledično tudi poskuse, ki bi zamaknili začetek gradnje 
iz leta 2019 na kasnejša leta. Iniciativa je temu močno nasprotovala in 
od resornega ministrstva pričakovala iskanje rešitve za vsaj simboličen 
pričetek gradnje v letu 2019. Ob tem se je vedno bolj odpiralo vprašanje 
financiranja gradnje. Državno poroštvo je bilo temeljni pogoj, da bi družba 
za avtocesto lahko pričela z gradnjo. A ni šlo enostavno. Mnogi sestanki 
in argumentacije so potrebne, celo soočanje z evropskim statističnim 
uradom o tem, koliko se lahko zadolži država Slovenija. Nazadnje je mla-
dinska iniciativa zaradi zapletov pri zaprtju finančne konstrukcije jeseni 
2019 sprožila priprave za organizacijo protesta pred vladno palačo v Lju-
bljani. Teden dni pred napovedanim protestom, 10. oktobra 2019, je vla-
da predlog poroštva poslala v Državni zbor, ta pa ga je dokončno potrdila 
decembra istega leta. Protest je bil zamrznjen.

Vse birokratske (ne)aktivnosti države so privedle do tega, da se je 
dejanski začetek gradnje zamaknil v leto 2020. Vmes se je iniciativa spo-
znala že s tretjo vlado, nastopilo je obdobje pandemije koronavirusa in 
15. oktobra 2020 se je v Gaberkah, na odseku bodoče trase 3. razvojne 
osi med Velenjem in Slovenj Gradcem, simbolično zasadila prva lopata. 

Odštevalnik do prve lopate na www.hitronakorosko.si. Vir: zajem zaslona
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Mladinska iniciativa je bila v svojem obdobju vseskozi aktivno vpeta 
v družbeno dogajanje in povezovanje s posamezniki in organizacijami. 
Mnogi znani Slovenci so se odzvali vabilu iniciative in z videom so podprli 
prizadevanja za hitro cesto, posneta je bila celo video srhljivka Pozab-
ljeni. Na deklaratorni ravni so potekala mnoga srečanja s politiki, gospo-
darstveniki in drugimi organizacijami. Iniciativa je bila vabljena na razne 
forume doma in v tujini. Ob tretji obletnici iniciative je v sodelovanju s 
koroškimi filatelisti na pošti 2390 Ravne na Koroškem izšla priložnostna 
dopisnica. Iniciativa se je od leta 2017 posameznikom in organizacijam 
za sodelovanje in za njihova prizadevanja za hitro cesto na Koroško zah-
valila s podelitvijo nazivov ambasadorji HOČ`MO CESTO! Iniciativa je ob 
svoji peti obletnici na Ravnah uredila tudi informacijski center, kjer se 

Prva lopata na Koroškem, 24. avgusta 2021. Foto: Arhiv MSR
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Info center Mladinske iniciative za 3. razvojno os, julij 2019. Foto: arhiv MSR

je na monitorju odšteval čas do zasaditve zgodovinske prve lopate, ki 
simbolizira gradnjo 3. razvojne osi na Koroško.

18. septembra 2020 je mladinska iniciativa sporočila, da se bo man-
dat projekta »Mladinskainiciativa za 3. razvojno os« zaključil z zasaditvi-
jo prve lopate na Koroškem – to se je zgodilo 24.avgusta 2021 na ob-
močju Podgorja pri Slovenj Gradcu. Tako je mladinska iniciativa po 2.599 
dneh delovanja zaključila svoje poslanstvo. Vzporedno s tem država že 
od leta 2018, tudi zaradi aktivnih prizadevanj mladinske iniciative, po-
novno odpira in umešča v prostor hitro cesto od Slovenj Gradca preko 
Otiškega Vrha do mejnega prehoda Holmec.

Mladinski svet Ravne na Koroškem je od leta 2020 v aktivni fazi po-
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mlajevanja, ki jo bo dokončno realiziral ob 10. obletnici delovanja. Zato je 
koordinator mladinske iniciative Aljaž Verhovnik, ki je hkrati tudi predse-
dnik mladinskega sveta, kot ključni razlog za ugašanje projekta Mladin-
ska iniciativa za 3. razvojno os navedel razbremenitev mlajše generacije 
v mladinskem svetu s tako obsežnim projektom in velikimi pričakovanji 
javnosti. Hkrati pa ocenil, da je civilna družba mladih s tem projektom 
pokazala veliko mero resnosti, pripadnosti do svojega domačega kraja in 
z vztrajnostjo še tako nemogoč projekt pomagala pripeljati do realnosti. 
In vse to na prostovoljni ravni!

Sklep o prenehanju delovanja Mladinske iniciative. Vir: Zapisnik 9. seje UO MSR, 
iz dne 11. 9. 2020

Sklep 49: Mladinska iniciativa za 
3. razvojno os, ki je s svojim delom 
pričela leta 2014, bo kot projekt 
Mladinskega sveta Ravne na Ko-
roškem, ugasnila z izvedbo prve 
lopate na koroški hitri cesti. Prip-
ravi se vse aktivnosti za arhivski 
zapis vseh aktivnosti in delovanja 
mladinske iniciative. Odločitev 
se javnosti sporoči na novinarski 
konferenci 18. septembra 2020. 
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1 3 .  a k t i v n i  n a  r a z l i č n i H  P o d r o č j i H 
d r U Ž B e n e G a  r a z v o j a

Mladinski svet se je v svojem desetletnem obdobju ukvarjal prak-
tično z vsemi družbenimi področji oz. mladinskimi politikami. Tako je 
večkrat organizirali kino na prostem v Grajskem parku, kjer je promoviral 
slovenske filme, zlasti smo bili leta 2014 ponosni na film lastne produk-
cije Mladina od Guštanja do Raven na Koroškem. MSR je sodeloval na 
treh Festivalih Povodnega moža. Organizatorja le-tega, Jaka Kotnik in 
Rok Šater, sta bila aktivna člana mladinskega sveta. 

Leta 2014 so se mladinske organizacije na Ravnah združile v organi-
zaciji skupne prireditve Predbožični park. Namen dogodka je bil predsta-
viti vse mladinske organizacije v prijetnem decembrskem vzdušju in 
okolju Grajskega parka. Tako so se na številnih stojnicah predstavile raz-
lične mladinske organizacije, ki so v popoldansko-večernih urah poskr-
bele za pester glasbeno in kulturno obarvani program. Predbožični park 
je bil organiziran še decembra 2015 in 2016. Mladinski svet se je prvo 
leto predstavil z organizacijo zaposlitvenega sejma, v prihodnjih obdob-
jih pa je sodeloval v organizacijskem odboru. Na področju zaposlitvene 
problematike je mladinski svet, poleg že omenjenega zaposlitvenega 
sejma, organiziral tudi karierno delavnico za zaposlovanje mladih. 

Mladinski svet je 31. maja 2018 organiziral soočenje kandidatov za 
Državni zbor. Vprašanja so se nanašala zlasti na področje urejanja mla-
dinskih politik. Soočenje je bilo izvedeno v Kulturnem centru na Ravnah 
na Koroškem, portal Koroške novice pa ga je tudi neposredno prenašal 
preko socialnega omrežja Facebook. 

Na povabilo Koroškega medgeneracijskega centra Ravne na Koro-
škem je 6. decembra 2019 potekalo srečanje s predstavniki Mladinske-
ga sveta Ravne. Obe organizaciji zelo dobro sodelujeta že od leta 2014, 
ko je bil ustanovljen Koroški medgeneracijski center. Prav tam je v pre-
teklosti na pobudo mladinskega sveta že delovala informacijska točka 
za mlade, ki je tudi eden izmed ukrepov strategije za mlade. Pevska sku-
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pina »Koroški mix« in drugi člani medgeneracijskega centra se pogosto 
udeležujejo aktivnosti mladinskega sveta, tudi na dogodkih Mladinske 
iniciative za 3. razvojno os. Z MSR-jem so bili leta 2017 na prvem pro-
testu »Koroška vstaja – HOČ`MO CESTO!« na Ravnah. V zahvalo jim je 
Mladinski svet Ravne podaril majice z napisom »HOČ`MO CESTO!« in se 
zahvalil za uspešno sodelovanje. Na medgeneracijskem srečanju januar-
ja 2020 je MSR obiskovalcem predstavil projekte, ki jih je mladinski svet 
izvajal vse od ustanovitve, med drugim projekt »Mladina od Guštanja do 
Raven na Koroškem« in ob tej priliki podaril medgeneracijskemu centru 
DVD tega filma. Vzporedno s filmom je bila pripravljena razstava, ki je bila 
po decembru 2013, ko je bil projekt realiziran, ponovno na ogled v pro-
storih Koroškega medgeneracijskega centra. Andrej Grobelnik, aktiven 
član Mladinske iniciative za 3. razvojno os, je predstavil še videospot hi-
mne mladinske iniciative z naslovom »Zemlja Koroška«. 

Mladinski svet Ravne na Koroškem je leta 2020, v okviru prazno-
vanja devete obletnice, pripravil več dogodkov pod skupnim sloganom 
»Mladi za Ravne«. Spomladi pa je bila razglašena pandemija koronavi-
rusa, ki ni dovoljevala organizacije množičnih prireditev, zato so bili vsi 
dogodki izvedeni poleti 2020, ko so se okoliščine izboljšale. Tako so se 
aktivnosti odvijale v še vedno »korona okoliščinah« strnjeno med 28. in 
30. avgustom 2020. MSR je v tem vikendu izpeljal večino dogodkov.

Prvi dan je mladinski svet v Grajskem parku na Ravnah pripravi-
li osrednjo slovesnost ob obletnici delovanja, kjer so za dobro vzdušje 
poskrbeli koroški glasbeniki Milan Kamnik, Vera Trafella, Nushy in skupi-
na Manifest. Zbrane je nagovoril predsednik Mladinskega sveta Ravne 
na Koroškem Aljaž Verhovnik. Na stojnicah so članice in člani mladin-
skega sveta pripravili aktivno promocijo s sloganom »Mladi za zdravje in 
okolje«. Naslednji dan je v šahovski sobi Doma telesne kulture potekal 
turnir v hitropoteznem šahu, ki se ga je udeležilo dvanajst šahistov iz 
koroških klubov. Turnir je odprl predsednik Šahovske zveze Slovenije dr. 
Milan Brglez. Ta se je v nadaljevanju pridružil skupini MSR-jevcev pri po-
hodu na Uršljo goro. Spotoma je obiskal tudi Prežihovo bajto. Tretji dan je 
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Plakat prireditve Predbožični park. Vir: arhiv MSR

Medgeneracijsko srečanje v Koroškem medgeneracijskem centru, 6.12.2019. 
Foto: arhiv MSR
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Ožja ekipa MSR na dogodku Mladi za Ravne 2020. Foto: arhiv MSR

Delavnica javnega nastopanja s Slavkom Bobovnikom, september 2020.  
Foto: arhiv MSR
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Regijska konferenca Glas mladih, 18.10.2019. Foto: arhiv MSR

mladinski svet pripravil Skok na Strojno, ki se ga je udeležilo 134 kole-
sarjev iz Slovenije in Avstrije. 

neformalna izobraževanja

Že od same ustanovitve mladinskega sveta je ta posebej poudarjal 
pridobivanje neformalnih kompetenc in organiziral izobraževanja za mla-
de. Že jeseni 2011 je MSR poskrbel za izobraževanje svojih članov in tudi 
širše javnosti na tematiko »Kaj je MSLS?« Udeleženci so se lahko sez-
nanili, kako delujejo mladinski sveti lokalnih skupnosti, kakšen je njihov 
namen, kateri so kazalniki dobrega delovanja in kateri so viri financiranja 
teh mladinskih organizacij. V naslednjih letih je MSR izvedel še druga izo-
braževanja za mlade na temo administrativnih veščin, tečaj hitrega bra-
nja in pomnjenja, leta 2020 pa smo izvedli delavnico javnega nastopanja 
z znanim koroškim televizijskim voditeljem Slavkom Bobovnikom.
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1 4 .  P o B U d n i k i  U s k l a j e n e G a  
r e G i j s k e G a  d e l o v a n j a  M l a d i H

Mladinski svet Ravne na Koroškem je bil pobudnik prvega regional-
nega srečanja vseh mladinskih svetov lokalnih skupnosti na Koroškem. 
V regiji delujeta namreč še Mladinski svet Slovenj Gradec in Marenberški 
mladinski lokalni svet. Prvo srečanje je potekalo 4. maja 2018 na Ravnah 
na Koroškem.

Predsedniki koroških mladinskih svetov so se dogovorili, da se bodo 
srečevali vsaj dvakrat letno na lokaciji enega od mladinskih svetov, pri 
čemer si bodo skupno prizadevali za izvrševanje regijskih programskih 
nalog mladinskih svetov. Strinjali so se, da izražajo enotno podporo ak-
tivnostim Mladinske iniciative za 3. razvojno os. Ker so bili ravno tiste dni 
znani preliminarni rezultati študije o umestitvi trase 3. razvojne osi na 
najsevernejšem kraku, so prisotni izrazili jasna pričakovanja, da se mora 
3. razvojna os na odseku Šentrupert–Slovenj Gradec pričeti graditi v letu 
2019. Hkrati so bili  predsedniki mnenja, da se mora na Koroško zgradi-
ti nova 4-pasovna hitra cesta. Ob tem so prisotni izpostavili za mlade 
ključno zaposlitveno in stanovanjsko problematiko na Koroškem. O tem 
so pisali tudi Svetu koroške regije. 

Idejo srečanj koroških mladinskih svetov lokalnih skupnosti je ra-
venski mladinski svet nadgradil z izvedbo koroške regijske konference, 
poimenovane Glas mladih, ki je bila izvedena 18. oktobra 2019 v Kultur-
nem centru na Ravnah na Koroškem. Te so se večinoma udeležili dijaki 
srednjih šol. Udeleženci so prisostvovali predavanju in razpravi o štirih 
sklopih: delovanje mladinskih svetov na Koroškem, položaj mladih na 
Koroškem, medgeneracijski dialog ter zagovorništvo in okoljska proble-
matika. Po uvodu vsakega sklopa se je na temo le-tega razvila debata, 
zbirali so se predlogi, ideje, pritožbe. V prvem sklopu so bili predstavljeni 
Mladinski Svet Slovenije in mladinski sveti lokalnih skupnosti, od kate-
rih se je podrobneje spregovorilo o delovanju Mladinskega svetu Ravne, 
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njegovi zgodovini in aktivnostih. V kontekstu govora o lokalnem okolju 
so mladi poudarili, da ima Koroška veliko naravnih lepot in znamenitosti, 
a je kljub temu premalo obiskana, prepoznana in oglaševana. Rešitve so 
videli v spletni promociji na nivoju celotne regije. Nekateri dijaki srednje 
šole so podali predlog o aplikaciji, ki bi na preprost način obiskovalce 
vodila in nagradila za obisk naravnih in kulturnih znamenitosti. Močen 
poudarek je bil na obnovitvi že obstoječe infrastrukture; Rimskega vrel-
ca in Ivarčkega jezera. Poudarek je bil tudi na povečanju pomembnosti 
javnega prevoza na Koroškem. Dijaki srednje šole so menili, da poznajo 
delovanje mrežnih podjetniških inkubatorjev in jih bodo morda v prihod-
njih projektih koristili. Želijo pa si možnosti odprtja študentskega s. p. z 
istočasno možnostjo štipendiranja. Govora je bilo tudi o novih podjetjih 
in »start-upih« na Koroškem. Dialog o medgeneracijskih stikih in zago-
vorništvu je vzpostavila Urška Pajenk iz Koroškega medgeneracijskega 
centra. Predstavila je aktivnosti in dejavnosti, ki jih center prireja za mla-
de in starejše. Ugotovljeno je bilo, da je med mladimi udeležba na teh 
dogodkih slaba. Izpostavili so, da je večina tovrstnih delavnic v popol-
danskih urah, kadar so dijaki obremenjeni s šolskim delom.

1 5 .  M s r  k U l t U r a

Glasbeni natečaj Bring it

V sodelovanju s KMKC Kompleks je mladinski svet leta 2015 izvedel 
glasbeni natečaj »BRING IT«, v okviru katerega se je na dveh večerih na 
Kompleksovem odru predstavilo 8 izbranih izvajalcev, kot rezultat Bring 
it natečaja pa je bila izdana kompilacija z najboljšimi live avdio posnetki 
s koncerta. Najboljšemu med njimi je Mladinski svet Ravne častil še live 
video! 

Podpiramo mlade kulturnike

Mladinski svet Ravne na Koroškem je v letu 2017 izvedel program 
MSR kultura. Gre za program, ki je bil pripravljen na pobudo Kulturnega 
društva drugi zvoki z Raven na Koroškem. S programom je mladinski svet 
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jazzosledci

vol. 1
oskar Kolar, Tibor Pernarčič,
Jakob Verlič, Patricija ŠKof,
Urška sUPeJ, luka Dobnikar,
Maša but, andreas ragger, 

PeTrio (nina korošaK – serčič, 
PeTi gyárfás, HrVoje KralJ), 

T3o (Tilen beigot, 
nina korošak – serčič,

HrvoJe kralj)

Zgoščenka Jazzosledci vol.1. 
Foto: arhiv MSR

podprl akcijo društva, ki poteka pod pokroviteljstvom KMKC Kompleks. 
V jeseni leta 2016 sta namreč skupina Jazz Ravne in Kompleks dala pri-
ložnost mladim džezistom, da z organizacijo »jazz jamov« dobijo svoje 
stalno mesto za ustvarjanje. Njihovo glasbeno delo je postalo tako izpi-
ljeno, da je nastala potreba po snemanju albuma za promocijske namene 
ustvarjalcev.

Mladinski svet je tako podprl realizacijo povsem lastnega izdelka z 
naslovom Jazzosledci Vol. 1, katerega avtorji so: Oskar Kolar, Tibor Per-
narčič, Jakob Verlič, Patricija Škof, Urška Supej, Luka Dobnikar, Maša 
But, Andreas Ragger, PeTrio (Nina Korošak – Serčič, Peti Gyárfás, Hrvoje 
Kralj), t3o (Tilen Beigot, Nina Korošak – Serčič, Hrvoje Kralj).

1 6 .  v a r U j ( e ) M o  o k o l j e

Mladinski svet je že od svoje ustanovitve dajal poudarek akcijam za 
ohranjanje neokrnjene narave. V začetnem obdobju se je ta aktivnost 
usmerjala zlasti na območje Grajskega parka, kjer je bilo smetenje, zlasti 
ob vikendih, velik problem. Akcija je po nekaj letih dosegla svoj namen. 

Akterji MSR se tudi redno udeležujejo občinskih čistilnih akcij ob 
dnevu za spremembe. Pravzaprav je bil MSR vključen že v prvo vseslo-
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vensko akcijo Očistimo Slovenijo.  S tem mladinski svet tudi krepi svojo 
vlogo prostovoljske organizacije, saj je koordinatorica te akcija Sloven-
ska filantropija. Te aktivnosti so spodbudile MSR-jevce k organizaciji 
vsesplošne čistilne akcije notranjosti in okolice dvorca Javornik. Ta je 
bila 17. oktobra 2015 uspešno izvedena v sodelovanju s prostovoljnimi 
gasilci z Raven.

Leta 2020 je mladinski svet aktivnosti na področju okoljevarstva 
še okrepil. Projekt se izvaja pod imenom Varuj(e)mo okolje. Zaradi varno-
stnih ukrepov v času pandemije Covid-19, ki niso dovoljevali združevanja 
posameznikov, je občinska čistilna akcija v letu 2020 odpadla. Članice in 
člani MSR pa so kljub situaciji vsak v svojem domačem okolju, individu-
alno, izpeljali akcijo čiščenja okolja. Tako je ob 22. aprilu, dnevu Zemlje, 
nastal tudi video sodelujočih MSR-jevcev, ki opozarja na nujnost ohra-
njanja neokrnjene narave. Mladinski svet je namreč opazil, da se v času 
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»samokarantene« v naravi, ob sprehajalnih poteh, kopičijo smeti. Zato 
je MSR s promocijskim filmčkom opozoril prav na ta problem. Nadaljeva-
nje te akcije je mladinski svet izvedel konec avgusta, v sklopu Ravenski 
dni, ko je na vikend dogodku Mladi ZA Ravne praznoval deveto obletnico. 
Pripravil je promocijsko stojnico o okolju, ki se je v sklopu drugih aktivno-
sti predstavila v Grajskem parku.

Tudi v letu 2021, ko so razmere s koronavirusom še vedno zazna-
movale delovanje mladinskega sveta, je ta sodeloval na občinski čistilni 
akciji na območju Mladinske poti Ravne na Koroškem in Grajskega parka. 
Ob dnevu Zemlje, 22. aprilu, je mladinski svet v sodelovanju z Ekologi 
brez meja pripravil pomenljivo delavnico z naslovom »Ne meč`te hrane 
stran«.

Čistilna akcija 2021. Od leve proti desni stojijo MSR-jevci: Ž. Lah, A. Mesner, S. 
Zagernik, Ž. K. Žigon in A. Verhovnik. Foto: arhiv MSR
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1 7.  G r e M o  n a P r e j

Deset let naše poti je bliskovito minilo. Takšen je bil tudi naš tempo 
delovanja. Nikoli nismo iskali bližnjic, temveč smo zastavili program, ki je 
mladim ponudil največ, kar smo zmogli. Veliko nam je pomenila podpora 
lokalne skupnosti, ki nam je prisluhnila in nam dajala prostor za ustvar-
janje. 

Deseto obletnico bomo proslavili na naš način, tako kot mi znamo 
najbolje. Začeli bomo s športom in promocijo zdravega načina življenja. 
Skok na Strojno je nova športna prireditev, posvečena kolesarstvu, in 
še ena od novosti, ki jo je mladinski svet prinesel na Ravne. Letošnja pri-
reditev (izvedena je bila ob državnem prazniku 25. junija, rojstnem dne-
vu naše domovine Slovenije.) je pomenila uvod v naše praznovanje 10. 
obletnice.

Ob jubileju bo jesen prinesla še predstavitev tega zbornika, ki pred-
stavlja arhivski pregled vsebine našega dosedanjega dela, podkrepljen 
s foto materialom. Vrhunec našega praznovanja pa bo pomenila izvedba 
slavnostnega koncerta. 

Deset let naše poti nas je dodobra utrdilo. Ob tej priložnosti je tudi 
čas, da se v organizaciji izpelje generacijski prenos vodenja. Mlajši čla-
nice in člani bodo v organizacijo prinesli svežino, nove ideje in odprli pot 
naslednji desetletki mladinskega sveta. 

Mladinski svet bo tudi v prihodnjem obdobju dajal pobude na podro-
čju mladinskih politik, zlasti pa skrbel za izvajanje ukrepov strategije za 
mlade na Ravnah na Koroškem. 

Srečno mladinski svet in naj se krepi naš slogan Mladi ZA Ravne!
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1 8 .  P r e G l e d  G r a f i č n e G a  o B l i k o v a n j a 
avtor: vid vaukan

Mladinski svet Ravne je vsem nam v desetih letih nudil poligon za 
raziskovanje, izražanje in učenje na mnogih področjih. To velja tudi zame, 
na mojem področju grafičnega oblikovanja.

Vse od ustanovitve je bilo udejstvovanje mladih na Ravnah vedno 
pospremljeno tudi z grafičnimi podobami. Kakor smo rasli skozi vse bolj 
ambiciozne projekte, tako so tudi naše grafične rešitve postajale vedno 
bolj kompleksne, vedno bolj trendovske in pregledne. Na spodletelih po-
skusih smo se učili, na lepe realizacije smo lahko ponosni. Mnoge od njih 
bodo še dolgo prepoznane v občini Ravne, nekatere tudi v širšem okolju.

V spodnjem pregledu je predstavljenih nekaj ključnih izdelkov, ki 
predstavljajo rdečo nit naše vizualne identitete v desetletju delovanja: 
logotipi, digitalni letaki, tiskovine, spletna stran in celo kolesarski dres.

Z ustanovitvijo Mladinskega sveta Ravne na Koroškem je leta 2011 nas-
tal prvi logotip, ki se je s posodobitvijo leta 2019 obdržal vse do danes. 
Črka »M« spominja na železarno, »S« na cesto in »R« na hribovito naravo, 
ki obdaja Ravne na Koroškem.

Logotip Strategije za mlade v občini Ravne 
na Koroškem, leta 2013. V znaku prepozna-
mo črko »m« kot »mladi«, katerim dajemo 
glas (oblaček).

2011 2019
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Leta 2014 je z ustanovitvijo Mladinske inicia-
tive za 3. razvojno os nastala tudi potreba po 
logotipu. V znaku prepoznamo Uršljo goro, 
pod katero poteka hitra cesta.

Eden prepoznavnejših izdelkov je logo-
tip za Skok na Strojno (2019). V njem je 
ponazorjena zahtevna trasa te kolesar-
ske preizkušnje.

Grafična podoba Miklavževega teka (2015, 2019) je rasla z dogodkom 
samim. Kmalu se je pokazalo, da projekt zaradi svoje popularnosti pot-
rebuje tudi prepoznaven znak z agresivnejšo barvno paleto. Opazimo 
odmik od simbolike decembrskega praznika sv. Miklavža in usmeritev k 
športni tematiki.
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Z dvigom popularnosti kolesarjenja med našimi člani in podporniki je 
nastala tudi želja po lastnem, prepoznavnem kolesarskem dresu. Izde-
lek združuje dve celostni grafični podobi; na eni strani Mladinskega sve-
ta Ravne na Koroškem, na drugi pa Hoč'mo cesto, avtorja Cirila Horjaka.

Mladinski svet Ravne na Koroškem je v zadnjih 10 letih dvakrat prenovil 
spletno stran. Posodobitve so prinašale vedno bolj pregledne in obisko-
valcem prijazne strani. Na sliki je prikazana aktualna spletna stran, izde-
lana v letu 2019.

Moj zadnji izdelek pa je ta zbornik. Deset let je hitro minilo in tudi na 
področju grafičnega oblikovanja Mladinski svet Ravne odpira novo po-
glavje. Veselimo se novih idej, kreativnih rešitev in svežine, ki jo v sebi 
nosi nova generacija.
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1 9 .  Š e  n e k a j  f o t o  U t r i n k o v  i z  n a Š i H 
a k t i v n o s t i

Kolesarjenje po 3. razvojni osi leta 2018. Foto: arhiv MSR

Predavanje za dijake na temo zdrave prehrane, 17. 5. 2016. Foto: arhiv MSR
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 Prvi preizkus na novo postavljene Mladinske poti. Foto: arhiv MSR

Delovna akcija: postavitev Mladinske poti. Foto: arhiv MSR
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Kulinarična delavnica v KMC, januar 2020. Foto: arhiv MSR

Mladi za Ravne, stojnica s promocijo zdravega načina življenja, 2020.  
Foto: arhiv MSR
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Mladi za Ravne, stojnica za čisto okolje, 2020. Foto: arhiv MSR.

Priprave na šahovski turnir. Foto: arhiv MSR.
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Razstava Mladina od Guštanja do Raven v KMC, junij 2019. Foto: arhiv MSR.

Ogled Gira di Italia v Monte Zoncolan, maj 2018. Foto: arhiv MSR.
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Predstavitev himne Mladinske iniciative, julij 2019. Foto: arhiv MSR.

Predsednik šahovske zveze dr. Milan Brglez je leta 2020 obiskal šahovski turnir 
MSR. Foto: arhiv MSR.
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Regijska konferenca Glas mladih, 2019. Foto: arhiv MSR.

Miklavžev tek po Cik caku 2017. Foto: arhiv MSR.



98

2 0 .  s e z n a M  f U n k c i o n a r j e v

Predsednik Mladinskega sveta ravne na koroškem: 

Aljaž Verhovnik, 2011–2021.

Podpredsedniki Mladinskega sveta ravne na koroškem:

Tara Ledinek od 2020;

Matevž Klobučar, 2015–2020;

Andrej Grobelnik, 2013–2015;

Jani Prednik, 2011–2013.

Generalni sekretarji Mladinskega sveta ravne na koroškem:

Sara Zagernik od 2020;

Danijel Jelušić, 2015–2020;

Matevž Klobučar, 2011–2015; 

članice in člani Upravnega odbora Mladinskega sveta ravne na 
koroškem:

Filip Dihpol od 2020;

Žan Lah od 2020;

Žiga Kristijan Žigon od 2020;

Tara Ledinek, 2018–2020;

Alen Šapek, 2015–2020;

Andraž Lečnik, 2015–2018;

Jaka Kotnik, 2013–2015;

Andrej Grobelnik, 2012–2013;

Gašper Kogelnik, 2012–2015;

Rok Šater, 2012–2015;
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Gregor Matavž, 2011–2012;

Jan Klančnik, 2011;

Luka Šart, 2011.

članice in člani nadzornega odbora Mladinskega sveta ravne na 
koroškem:

Aljaž Mesner od 2020;

Barbara Pur od 2020;

Danijel Jelušić od 2020;

Andraž Lečnik, 2018–2020;

Gašper Kogelnik, 2015–2020;

Jaka Kotnik, 2015–2018;

Alen Šapek, 2013–2015;

Dejan Pandel, 2012–2015;

Vid Vaukan, 2011–2020;

Staš Lebar, 2011–2012;

Jurij Martinc, 2011.
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Funkcionarji Mladinskega sveta Ravne na Koroškem, ki so pripravili praznova-
nje 10. obletnice. 
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Od leve proti desni B. Pur, F. Dihpol, A. Mesner, A. Verhovnik, S. Zagernik,  
T. Ledinek, Ž. K. Žigon in Ž. Lah. Manjka D. Jelušić. Foto: arhiv MSR.
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2 1 .  z a H v a l a

Mladinski svet Ravne na Koroškem se ob 10. obletnici delovanja 
iskreno zahvaljuje vsem, ki podpirajo njegovo delo. Zlasti Občini Ravne 
na Koroškem, ki s programom mladinskih dejavnosti omogoča izvajanje 
vsakoletnega programa. Zahvala gre tudi Zavodu za kulturo, šport, turi-
zem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem pri izvedbi mladinske-
ga programa ter vsesplošni logistični podpori pri izvajanju aktivnosti. Pri 
izvedbi programa smo imeli tudi stalne stike s predstavniki Slovenske 
vojske, NIJZ OE Ravne na Koroškem in Koroškega pokrajinskega muzeja 
– vsem se prav tako zahvaljujemo za sodelovanje.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem sedanjim in preteklim čla-
nicam in članom Mladinskega sveta Ravne na Koroškem, ki so s svojim 
prostovoljnim delom pustili pomemben pečat pri delovanju in ugledu 
mladinskega sveta. 
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